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6. 

Dat d'Europiaanse papen, die nog niet uytgeset sijn, sander uyt
stel sullen uytgebannen worden, volgens het 14 articul des contracts. 

7. 
Beloovt eyndelyk en verder na te komen alle 't gene tot welvaren 

van de stacl Cochim ende het bevorcleren van Comp' handel nodig 
is, als syn 't bestellen van coelys voor de stadt, wagten op 't ver

voeren van de peper en ordre onder de patres 1) te houden, 's Comp' 
coopluyden niet te beschadigen, maar haar de helpende hand te 

bieden, en sulx meer als by den commandeur van de stadt sal ver
sogt en nodig geoordeeld werden, voor den clienst cler Eel. Camp'• 
te moeten geschieden. 

8. 

Den admirael beloovt uyt den naam van cl'Ed. Comp'", den koning 
van Cochim, sijne princen ende besonclerlyck den derden prins als 
gouverneur des ryx te mainteneren ende al!es te doen wat voor den 
clienst der Comp'" en den coning van Cochim sal noclig bevonclen 
werden. 

9. 

Het tweede articul were! mits desen nader verclaart, namentlyck 
dat den coning van Cochim, bevelende, den raacl van den ouclen 
Paljetter ende verclere principale ragiacloors in aile saken van belang 
sal moeten vercregen ende den raacl der gem'' raadsluyclen gehoord 
werden. 

CCCXLVI. MAKASSAR-SOEMBA WA. 

12 juni 1674. 2 ) 

,10 July (1674) tegen den avond erlangen per 't borger jagtje, de Henge
laar, komende uyt Amboina over Makassar, een missive van den Ed•. 
president, David Harthouwer, 3) ende den raad in 't easteel Rotterdam 
van den 29•• des affgeweeken maands J uny, waerby onder anderen werd 
geadviseert, .... hoe eyndelyck de Koning van 't eyland Sumbawa 3 ) sync 

1) ? 
2) Uit Dagh-Registcr 1674, bldz. 187, v.v. 
3) Opgetreden 1672 (vgl. Dagh-Registcr 1673, bldz. 34, 1672, bldz. 7). -

Valentijn, III, b, Macassam·sche Zaalien, bldz. 171. 
4) Het woord ,eyland" hier is beminnelyke overdrijving. Bedoeld wordt het 

land of het rijk Soembawa (het Westelijk gedeelte van het eiland). 
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expresse gesanten aan den president op Makassar gesonden had om een 
vast contract met de Comp• op te regten, gelyk dan ook 12 Juny .... 
waeren geschied, in welker voegen ende van soodanigen inhoude, als hier 
onder nader zy te lezen". (Dagh-Register 1674, bldz. 187). 

Op huyden den 12en J uny des jaars 1674 cpmpareerde binneri 
desen casteele Rotterdam op Makassar in de ordinaris vergader-zael, 
ongewapent ende sander krissen off eenig ander geweer, Nene 
Martani, koning encle gebiecler over het district ofte negry Oetang, 1) 

op 't Janel Sumbawa gelegen, item in clier qualiteyt ook de tweede in 
rang nn 't geheele ryk voornoemt encle Nene Ontong Langoe met 
Nene Djouro Saparang, 2) representerende volgens luyd van den brief, 
door hun meclegebragt, hunnen Koning encle heerscher, Maas Goa 
genaamt; ende hebben dese gesamentlyk, soo voor hun selven, als 
voor hunnen koning encle de verdere koningen ende Grooten van 
Sumbawa, 3 ) sich behoorlyk voor d'E Compe verootmoedigt; item 
de volgende poicten, soo we] voor haar, als hunne naekomelingen, 
opregtelyk te sullen naerkomen heyliglyk beswooren : 

1. Eerstelyk verclaaren opgemelte gesanten, dat sy op de vermae
ninge van den beer President 4 ) van haaren koning herwaerts na 
desen casteele gesonden waaren om met soodanige magt ende kracht, 
als off hy selfs in persone present was, tussen d'E Comp" ende hem 
een onverbreekelyk contract van vrede, vrunclschap ende bondgenoot
schap aan te gaan. 

2. Waar op voorcls genegotieert ende gehandelt wesencle, soo is 
verstaan, overeengekomen ende beslooten, dat van nu voorclaan tus
schen de generale Comp• encle het gansche ryk encle land van Sum
bawa, soo verre het sich uytstrekt off na descn noch verder mogt 
komen uyt te strecken, sal onderhouden werden een goede, vaste ende 
onverbreekelyke vrede, vrund-ende bondgenootschap, ten eeuwigen 
dage toe in aile sinceerheyd ende trouwigheyd. 

3. Ende opdat dit contract des te bestendiger mag blyven, soo heeft 
hoogstgemelte Koning aileen vergunt ende overgegeven aen cl'E 

1 ) Aan de Noordkust. 
• 2) Waarschynlyk wordt hiermede bedoeld Selaparang (of Lombok). Vgl. 

de litteratuur over de verhouding tusschen Soembawa en Lombok in Ency
clopacdie, IV, bldz. 10. 

3 ) Ook hier dezelfde grootspraak als in het Dagh-Register. De ,koning" 
van het ryk Soembawa was in die dagen niet de vorst van geheel het eiland. 
Of wordt bier aileen bedoeld het ryk Soembawa in engeren zin? 

4) Te Makassar. 
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Comp• de frequentatie van syn geheel land, met seclusie van aile 
andere Europeaanse natien off iemand van haarenwegen, sonder 
onderscheyd off iemand uytgesondert, wie het ook zyn mogte ; 
sullende ook niemand van deselve ter negotie off anderssins vermogen 
te admitteren sonder toestemminge ende permissie van diegene, dle 
als dan wegens d'Ed" Comp• sich tot Sumbawa komen te vinden ofte, 
des neen, sonder toestemminge ende consent van d'E heer president 
tot Makassar, sonder wiens voorweten sy ook van geene soodanige 
natie, ook van geene andere natie hier in Indie, vermogen aan te 
nemen eenige gesanten, brieven off besendingen, onder welken schyn 
het ook mogte zyn. 

4. Specialyk sal van nu voord-aan aile frequentatie ende corres
pondentie tussen Sumbawa ende de Makassaaren zyn ende blyven 
g'exstirpeert ten eeuwigen dage toe, met iteratiff versoek der gesanten, 
dat de Makassaaren nooyt vergunt mogte werden met haare praauwen 
ofte vaertuygen in 't land van Sumbawa off op derselver stranden te 
vaaren off aan te komen, sullende wei expres gehouden wesen diegene, 
die reeds op Sumbawa bennen off hiernamaals mogten aankomen, 't 
zy met minne off met kracht van wapenen, van daar te verdryven. 

5. Werd d'Ed" Comp• aileen met uytsluytinge van aile andere 
voorsz. Europeaanse natien onder 't gansche gebied van hoogstgemel
ten koning overgegeven de vryen handel ende negotie sonder dat 
ook eenig ander Incliaanse natie, 't zy Mooren, Javanen, Maleyers, 
Atchinders, etc., geene uytgesondert, daar ook eenige waaren off 
koopmanschappen vermogen aan te brengen, ja selve met haare vaer
tuygen aankomen, sonder pas-cedulle ende toelaatinge van d'Ed" 
Comp·. 

6. Insgelyks en sullen geene van aile voorsz. natien, soo Euro
peaanse, als Indiaanse, uyt het gebied ende jurisdictie van hoogstge
melten koning mogen vervoeren eenige de allerminste koopmanschap
pen, bysonderlyk sappan-hout, cassialigna, schildpads-hoorn, was, etc., 
't zy dat deselve daar in 't land vallen off van buyten toegestaan wer
den te mogen aanbrengen, 't zy door de onderdaanen van hoogstge
melten koning off andere naby gelegene vreemdelingen, alsoo dat 
selve de Comp• aileen is toegestaan; de rys, daervoor neemt d'E. 
Comp• aen by alle extraordinaire tyden van duurten, wanneer sy 
deselve met voordeel konnen vervoeren, acn de regeringe van Sum
hawa te betaelen XXIV rds voor een kojang van 80 maeten, 1 ) 

1) Vgl. Uytrekening, bldz. 9 (Bima). 
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ieder van 54 10, doch by gemeene tyden sal d'E. Comp• niet meer 
betaelen als merctsgang; maer, soo de Comp• niet genegen was den 
rys, als ook aile andere koopmanschappen, excepte die hier vooren in 
specie genoemt zyn, op te koopen, dan soo sal het vry staen aile 
andere negotianten, die met passen van d'E. Comp• daer verschynen, 
deselve te vervoeren, opdat evenwel het volk van Sumbawa haer 
gewin mogen maeken. 

7. Om aile moejelikheden voor te komen over den cours van gelden, 
soo is geaccordeert, dat aile N ederlandse silvere species, hoe deselve 
genoemt souden werden, op het land van Sumbawa gangbaer gemaeckt 
sullen werden. 

8. Indien t'eeniger tyd eenige Nederlanders ofte andere Christen 
natie, 't zy, dat het zyn dienaers off onderdaanen van de Comp• off 
ook selfs geen onderdaanen, soo het Christenen zy, hun tot hoogstge
melten koning quam te begeven ende toonden genegen te wesen het 
Mahomedaanse geloove aan te nemen, soo sullen soodaanige geens
sins aangenomen, maar datelyck in goede verseekeringe in handen 
van d'E. Comp• moeten overleveren, mitsgaders aile sulke, die albe
reyds noch ergens onder de jurisdictie van hoogstgemelten koning 
mogten schuylen; insgelyks en sal ook d'E. Comp• geen onderdaanen 
van den Koning tot het Christen geloove trecken, tegen dank ende 
wille van Syn Hoogheycl. 

9. Soo eenig schip off schepen van de Comp" by ongeluk of anclers
sins by off omtrent Sumbawa, off op de stranclen van Sumbawa selve 
te blyven quam, soo sal de Koning gehouclen wesen cl'E. Comp• by 
te staan met vaertuygen encle volk om de menschen encle goecleren 
te bergen, encle trachten voor te komen aile verminclering van clien; 
daarom sal ook weclerom de Comp• clat volk, die hier hier toe gebruykt 
worden, eerlyk beloonen. 

10. De hoogstgemelte koning sal nu of na clesen van d'E. Comp• 
over het in ende uytvoeren van goederen,, aankomen van schepen off 
anclerssins niet vermogen te vorderen eenige tollen off geregtigheden, 
onder wat titul het ook mag wesen, alsoo de Comp• dat alles vry 
gegeven werd. 

11. Het sal de Comp• vry staan tot Sumbawa encle voords door 

't geheele land, daar 't haar gelieft ende op soodaanigen plaats als 
sij daartoe komen uyt te kiesen, een Iogie op te rigten; daartoe sal 
gcmelte syn hoogheyd doen bestellen de materialen na 's Lands wyse; 
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doch begeert de Comp• haar logie van steen ende met een pannen 
dak te maaken, daartoe sal se selve de materialen besorgen, off t'en 
waare gedient konde zyn van de bergsteen, die daar valt ende waarvan 
de Comp• de aanbrengers behoorlyk sal beloonen. 

12. Alle het grof canon ende bassen, dat onder het vermogen 
van hoogstgemelten koning voor jegenwoordig komt bevonden te 
werden, sal hoogstgemelte koning gehouden we sen. op de eerste aan
maaninge in handen van de Comp" over te Ieveren, niet een uytge
sondert off sander daar iets van te verbergen. 

13. Ende op dat dit verband te onverbreekelicker zy, soo sal hoogst
gemelte koning allenthalven zyn vyand van 's Comp" vyanden ende 
vrund van 'sComp" vrunden; ook gehouden wesen soo veele hulpe 
te contribueren, daar 't vereyst, als in syn vermogen staat; maar sal 
d'E. Comp• hem off de syne niet ergens buyten 's Lands ten oorlog 
voeren, off 't en waare sy hun selven daartoe presenteerden ende 
vrywillig waaren om mede te gaan. 

14. Geene forten off fortressen sal de hoogstgemelte koning in 
eenige syner Ianden off jurisdictien vermoogen te maaken, als met 
kennisse, toegestaan ende voorweeten van d'E. Comp. off van den 
Resident; ende als 't gebeurt, dat de Comp• tot verseekering van Syn 
Hoogheyd ergens noodig oordeelt een vastigheycl te leggen, soo sal 
Syn Hoogheycl op 't aanseggen van den Resident ofte wei die van 
wegen de Comp" sulks mogt komen te gelasten, die wecler moeten 
neder werpen. 

15. Soo belooft ook gemelte Syn Hoogheyd ende de regeering aan 
handen van de Comp• te leveren alle degene, die mogten schulclig zyn 
aan den moort van de N ederland~ren des gesneuvelten jagte de 
Geyt, item van de twee chaloupen van den vry ingeseten Kleyn, die 
op den hoek van Sumbawa zyn affgeloopen, 1) nevens alle soodaanig 
geschut encle vordere goederen van voorsz. vaertuygen, als daar noch 
by Haar Hoogheden sal bevonden ende nagespeurt konnen werden. 

16. Wanneer d'Ed" heer Gouverneur Generael ende d'E• heeren 
Raaden van Indie tot pands-luyclen van dit contract iemancl begeeren 
te vorderen om op Batavia te woonen, soo sal Syn Hoogheyd gehouden 
wesen, een off twee van syn gequalificeerde naa-bloed-verwanten te 
committeren, maar ook vermogen de soodanige ten eynde van 't jaar 
door een ander van geen minder qualiteyt te laaten vervangen, gelyk 

1 ) Mij onbekend. 
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ook de heer Generaal desulke pands-luyden sal houden in behoorlyke 
respect ende aansien, overeenkomende met haar geboorte. 

17. Ook belooft gemelte Syn Hoogheyd, dat hy met ganschen vlyt 
sal trachten by te leggen alle soodanige differenten ende geschillen; 
als tussen hem ende 't ryk van Bima ende Dompo 'souden mogen zyn, 
ende voords met deselve bond-genooten, soo 't betaamt, in ruste ende 
eenigheyd trachten te Ieven. 

18. Voords verclaaren de gesanten, dat haar heere syn selven, als 
ook syn land ende onderdaanen, in 't geheel overgeven onder de 
bescherminge van de Comp•, die hy altoos wil ende sal erkennen 
voor synen schut- ende scherm-heer, gelyk ook d'E. Comp• deselve 
soodaanig aanneemt ende belooft na vermogen tegen aile, wie haar 
soude begeeren overlast te doen, te protegeren, mits dat sy ook in 
sulk een cas haer tot hun defensie soodaanig comporteren, als door 
's Comp• gesag-hebbers dan aanbevoolen sal werden; ende aan
gesien d'E. Comp" nu al verscheyde onkosten gedaan heeft om die 
van Sumbawa tot haar behoud te doen vermaanen, als ook omdat 
gemelte koning onse vyanden de uytgewekene Makassaaren onder 
syn bescherminge gehouden ende gedoogt heeft, sal gemelte Hoog
heyd ook verbonden zyn ende blyven, hem soodaanige breuke te 
onderwerpen als haare wei gemelte Ed•, indien het mogt geoordeelt 
werden te behooren, hem dierwegen sullen gelieven op te leggen. 

19. Beloovende de gesanten te bevorderen, dat dit contract by 
hunnen heer end_e koning tot Sumbawa, item aile mindere Groote 
van dat ryk, in presentie van diegene, dewelke de Comp• daartoe 
gelieft te gebruyken, sullen ratificeren ende, gelyk sylieden nu gedaan 
hebben, heyliglyk besweeren. 

20. Boven dit alles blyft Syn Hoogheyd gehouden, met den eersten 
op het believen van haare We!Ed• selfs in persoon voor we! gemelte 
haar WelEd• den beer Gouverneur Generael ende de Raaden van 
Indie te compareren ende aldaar te versoeken de aggreatie van dit 
contract. 

Eyndelyk, opdat alle bovenstaande poincten des te religieuser mogen 
werden onderhouden, soo zyn deselve door voorschreven heeren ge
santen van wegen hooggemelten koning, item voor haar selven, gelyk 
in 't hoofd dese gespecificeert staat, op den Alkoran beswooren ende 

onderteekent; ende tot de meerder bekrachtinge gedronken hun kris
s~nwater ten overstaan van den geheelen Raad deses casteels, item Zyn 

32 

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



498 GEJ\"ERALE NEDERLA!';bSCHE GEOCTROYEERbE 

Hoogheycl radja Palacka, arou Vaka, arou Pitou, crain Linkes, 
crain Mandelli, crain Wello, radja Djepomana, dain Memang, 
dain Toeljing encle galeran Candjar, die desen ook met hun ge
woonlyke handteekeninge als getuygen hebben onderteekent. 

Aldus gecontracteert, beslooten ende bekrachtigt in 't casteel 
Rotterdam op Makassar ten clage, jaere ende plaetse voornoemt, 

(was geteekent): David Harthouwer, 
jan Fransz, 
Paulus De Bock, 
Francois Prins ende 
Adriaen van Laren. 

Ter zyden stands 's Comps zegel in rooden Iacke gedrukt; noch 
lager stone! : ter ordre van den president, 

(geteekent): Willem Bastincq, secretaris. 

CCCXL VII. BANDA. 

5 Augustus 1674 .. 1 ) 

De verbonden, in Juli 1665 met eenige negorijen van het eiland Leti 
gesloten (zie hierv66r, bldz. 331, v.), hadden nag niet het geheele eiland 
onder de suprematie der 0. I. C. gebracht, niettegenstaande de orangkaja's, 
welke deze verdragen sloten, daarin spreken van hun eiland Leti. Oak hier 
ging Willem Maetsuyker voort met het gebied van 's Compagnie's rechten 
af te ron den. (V gl. hierv66r, bldz. 486). 

Verbond opgeright tusschen ons ondergeschreven 2 ), afgesonden 
van den h' \Villem Maatsuyker, gouverneur en directeur over de 
eylanden van Banda en aencleven van dien, onder tbeleyd van d'Ed. 
heer Joan Maatsuyker, gouverneur generaal over d'gantsche Neder
lantsche Oostindische Komp' aan d'eene end' orankayen op 't eyland 
gend Leety van de negoryen Batoemea, Toeteky, Tombra, Letiwe
wang en Lontusie, 3 ) soo voor hun selven, hare successeuren en 

onderdanen van cl'andre zyde. Te weten: 
Dat d'orankayen voorn' hun selven met hare successeuren encle 

1) Uit het Contractboek. Oak op het Landsarchief te Batavia. 
2) De namen dezer mannen ontbreken. 
3 ) Batoe Meauw, Toeteke (zie hierv66r, bldz. 331, noot 2), Tombra, No

\\'ewang(?), Leikoetoe(?) Vgl. Veth, II, bldz. 345. 
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