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Nagapatnam te mogen slaan, 't welk is toegestaen en vergund, mits, 
dat den Neijk de helft der voordelen zal genieten en daarom moet 
gij haar loven en onderdanig zijn. Ceridan, synde de gewone onder
tekeninge van Cawatta neijk. Ter syden stond: Wengitta Rengaye, 
secret" en lager: accordeert Nagapatnam 10 October 1674. Was ge
tekent Pieter van Outshoom, genoemt van Sonnevelt, raad en 
secret". Nog lager stand: accordeert 1) Colombo 4 December 1674 
eu was getekent Hendrik Schook, derq. 

CCCLV. MAKASSAR. 

11-13 October 1674. 2 ) 

Met het sluiten van het Boepgaaisch tractaat was de suprematie der 
0. I. C. over geheel het Zuidwestelijk schiereiland nog volstrekt niet vol
kom~n gevestigd (vgl. hierv66r, bldz. 426 enz.). Tot die landstreken, welke 
den strijd voortzetteh, behoorde het rijk Mandar (aan de Westkust). De 
!eiders der 0. I. C. weten het vooral aan ,de practyque en aenradinge" van 
Karoengkroeng dat dit landschap ,en andere daar omtrent gelegen 
Koninckiens noch in haar voorigen stant bleven sander af te comen of 
haer voor de Comp• te verbotmoedigen, waartoe zy eerst door vriendelycke 
middelen souden aengemaent worden en oock om haer mede in 't bont
genootschap te beg even; doch sulcx niet willende·helpen, was 't voorneme~ 
haer op een andere manier te soecken". Dit bezoek ,op een andere ma
nier" zou moeten worden gebracht en men nam daarbij radja Palaka in 
de armen en in 't l<iatst van 1671 werd begonnen met de krijgstoerustingen, 
welke niet v66r het laatst van 1674 konden worden beeindigd met het 
sluiten van onderstaand verdrag: ,Sulks nu op 't gansche eyland Selebes 
alles in ruste onder 's Comp• gehoorsaemheyd ende bondgenootschar waere 
gebracht". (Dagh-Register 1670-1671, bldz. 72, 454; 1672, bldz. 7; 1673, 
bldz. 140; 1674, bldz. 287. · 

Articulen en poincten, waer op tusschen de groot ver
mogende coningen van Mandhaar met namen dain Roose, 
koning van Bellanipa, 3) dain Managal, gemagtigde van 
den koning van Tcinrana, 4 ) dewelke door lndispositie 
niet is kennen afkomen, dain Mattanan, conink van 

1) Wat deze accordantie te Colombo beteekent, is mij niet duidelijk. 
2) Uit het Contractboek, ook te Batavia en in Dagh-Register 1674, 'bldz. 

287, v.v. 
3) Balangnipa. Vgl. Dagh-Register 1672, bldz. 7. Zie ook Valentijn, III, 2, 

Macassar, bldz. 133. 
4 ) Tjenrana. Vgl. hierv66r, bldz. 441. 
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Maijetme, 1) dain Mandiacal, coning van Parapodan, 2) 

dain Marena, coning van Biawang, 3) dain Babang, 
koning van Caloeco, 4) dain Marre, konwg van Bodco, 5) 

dain Sialla, koning van Mapilli 6) en de galaran dain 
Mocoele 7) ter eenre en den heer president David Hart;-
houwer 8) als oppergesaghebber over Camp• conquesten 
op dit eijland Celebes met den aencleven van dien, in 
den n~ van d'Ed. n• Joan Maatsuijker, gouverneur 

. generael en de Heren Raden van India, representeerende 
de Hooge Regeringe en oppermagt van wegen de Gene
rale Vereert~de Nederlandse Geoctroyeerde Oostindische 
Komp•• alhier in India, ter andre zyde is gemaekt, ge
sloten en vastgestelt eeu eeuwig durende, vaste en goede 
vreede, vrund- en bondgenootschap. . 

L 

In den eersten beloven sy, 'koningen, aen d'Ed. Camp: over te 
sullen geven aile hun grofgeschut ende bassen, weJke sy in haar ver
mogen hebben voor de waardye, erkentenis der gunste en gratie, · dat 
haar het minder geweer werd toegelaten te behouden. 

2. 

Dat sy voortaan end.e altijd sullen wesen vriend van 'sCamp" 
vrienden en vyand van· Comp" vijanden; item oak onder · Camp" 
baniere by voorvai van eenige oorlog hierby en omtrent tegens wie 
het mogte wesen sander eenig onderscheyd hun waardig thonen _en 
Iaten vinden. 

3. 
Datse tallen tijde, daartoe geroepen wesende, alhier aen 't Casteel 

sull~n moeten houden en versorgen sooveel mannen · als na rata de 
sterckte hunner negorijen sal geoordeeld werden · uijtgemaekt te 
komen werden, tot sodanige diensten als mogte komen te vereyschen. 

1) Dogh-Register, bldz. 297, heeft ,Marenne" (= Madjene (?).) - Vgl: En-
CJ•clopaedie, II, bldz. 664. 

2 ) Dagh-Register: ,Parapoean". (Vgl. Encyclopaedic, t.a.p . 
. 3) Dagh-Regisler: ,Binoang" (Binoeang). 
4) E,ncyclopaedie, t.a.p. 
Yi) Dl,'gh-Register: ,Boeko". - Mij onbekend. 

' fl) E~yr:lopaedie, t;a.p. 
7) Dagh-Register: ,Makoeloe". 
8) Deze was in het begin van 1673 van De Jongh, die in December 1672 te 

Batavia overleed, opgevolgd (Dagh-Register 1673, bldz. 34, v.v.). 
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4. 

Hoogst gem'" koningen beloven ook, geene ·van onse vyanden te 
sullen herbergen nogte in haar negoryen woonstee vergunnen, voor
namentl. gene Maleyers, Moren. ofte dergelyke vreemdelingen, enc!_e 
degene die er nu in mogte wesen, ordonneren te vertrekken. 

5. 

Zullen ook ten eersten en sander uijtste1 aen ons overleveren 
sodanige Europiaense overlopers, als hun daar nog mogten ont
houden. Item aile veroverde en weggelopene slaven, dewelke onse 
ingesetenen alhier toebehoren ende van deselve sullen komen aen
gewesen te werden. 

6. 

Insgelijx sullen op vrije voeten gestelt werden aile personen, tzy 
Ternatanen, Macassaren, Bougysen, Boutonders als andre inlanders, 
die gedurende den oorlog by hun gevangen becomen of wel der
waars henen om den oorlog gevlugt of hun ter woon geset mogten 
hebben. 

7. 
Dat wanneer met hare vaartuygen herwaars komen, gehouden 

sullen wesen eerst voor dit Kasteel aen te leggen, om hare komste 
bekent te maken, zonder in eenige rivieren te !open buyten voorweten 
en licentie van den Presidend of gesaghebber alhier, ten ware door 
quaad weder of hoog dringende zeenood, gelyck zy met deselve v:aar
tuijgen niet wederom en sullen vermogen te vertrekken, bevorens 
dat met den behoorlyck licentiebriefe versien syn. 

8. 

Sal d'Ed. Camp'" en d'ingesetenen van deselve vrystaan, aile 
nv1eren en negorijen van Mandhaar te bevaren, sander eenige ver
hinderinge, en daar mogen dryven aile sodanigen handel als t haar 
goet dunken sal, onheswaard van alles, en buyten tegenspraek van 
ygelyk, dog besonderl. de Comp. geprefereert sijn voor aile andre. 

9. 

Aile soorten van coopmanschappen in haar land vallend, voor
namentlijck 'cassialinga (by haar gen' caso manus 1 ) als de Comp'" 

1) Dagh-Register: ,cajo manis" = kajoe manis (vgl. Encyclopaedic, II, 
bldz. 251, en De Clercq, Woordenboek, s.v.). 
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geneg!!n, is qie te kop~n, aen niemand anders sullen mogen gelev.ert 
werden, mits betalende a pryscourant 1) en m der billicheyt . 

10. 
. , 

1 Des sal d'Ed .. Comp\•, indien 't geraden agten, ter plaatse daar· 
't mogte best geoordeelt werden, een Iogie op te stellen en eenig volk 
rer-:handel te leggen, die de hoog ged• koningen aennemen te prote
gen:n [ ende] in alles de behulpsame. hand te bieden waar 't ver
cyschen rilogte. 

11. 

De ingesetei1en en onderhorige van gem'• koningen sullen nergens 
~erinogen buyten 's lands te varen, soncler passedul van de Comp'•, 
die ~ij · selfs altoos rri.oeten komen te versoeken aant castee~ Rotter
dam; insgelyx geene vaartuijgen van buyten of binnen 's lands ver
rrlogen admitteien sonder passe of liceritie, als aileen die van de nabij 
gelegen en wei bekentle bondgenoten op dit eyland, gelyck als Tanete, 
Berrciu,, 2) B~thokokar ·a) etc". · 

.' . 12 . 

· Soo en sullen niet vermogen te admitteren eenige buijtenlandse 
g:esanten, tsij van wat quartier of geweste die mogen komen, veel 
min eenige verdere correspondentie met uijtheemse koningen en 
vorsten te houdert en te hebben, om alsoo van alie ·· nabedenken en 
opspraak bevryd te wesen. 

13. 

· Alie gemaekte vastigheden sullen met den eersten geslegt en af
g~brokep 'werde~ en geene nieuwe wederom opgemaakt, als met voor-. 
kenni~se ende toestaan van degene die wegens de Comp'• 't gesagh 
alhie~ r.epresenteert~ 

. ... ': 

.. 14 . 

De>negorijen:'Bienang-crain, Kadokan ende Cadang-Cadang die 
voor henen hebben gestaan ende gesorteert onder 't district van 
Sabito, of wel generaliter Tapariang, 4) deselve sullen met 't selve 
regt ende preminentien wederom vervallen en gestelt werden onder 

1) A prix courant. 
2) Barroe (W estkust). 
3) Dagh-Register: ,Batoukeka". 
4 ) Is dit Tapalang?? Dan zou Encyclopaedie II, bldz. 664 niet geheel 

juist zijn. 
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de heerschappij van den wettigen heer, wien deselve v66r den oorJog 
hebben toebehoort. 

15. 
Tot een erkentenisse van hunne trouw aen d'Ed. Camp'·• beloven 

de hoogst gem'• koningen aen d'Ed. Comp'• te leveren 30 st& slaven 
in plaats van de ver~yste boete en penaliteyt, die sij gehquden waren 
uyt ~e keren tot voldoening van 's Compa onkosten, omtrent entegens 
deselve in d'exploiten gedaan en geconsumeert, waarvan sij op hun 
ootmoedige beede (mits hun onvermogen) 1 ) blyven geexcuseert. 

Dies werden de voors• koningen van Mandhaar by de Komp'• ende 
uondgenoten hier en tegens weder erkent ende aengenomen voor 
vrye en waarde vrinden en bondgenoten, ingelyke als de koningeh 
'.·an Ternaten, Bouton, Macassar, Tello ende Boegies etc', met be
lofte deselve te sullen bystaan en ter hulpe te komen als 't mogte 
komen te vereysen. 

Alle welke vorenstaande poincten hebben de koningen van Mand
haar, in den hoofde deses genomineerd, yder voor sigselven, ende 
gesamentlyk voor 't gehele volk van Mandhaar desen op .den Alcoran 
besworen, ten overstaan van de nevenstaande qondgenoten en raads
personen, die desen mede soo versegeld als . o)'lderteykent hebben. 
Onder stond in't casteel Rotterdam op Macasser den 11•• October 
1674. Ende was getekent van aile de koningen der Mandaresen, in 
den hoofde deses genomineert, als ook wegens de Comp'• met Comp" 
groat zegel versegelt en door den hr David Harthouwer geteijkent, 
ter presentie van eenige voorname Comp' bondgenoten, als Syn 
Hoogh' Palacca, den coning van Loeboe, Syn Hoogh' arou Vaqua, 
crain Linques, arou Cajo, arou .t\taroangi, ende arou Tanete. Item 
den verderen raad cleses kasteels, die 't selve ook met hunne gewonef" 
handteykeninge hebben onderges". Onder stond ~) : naar gedane coi
latie is desen met sijn origineel accorderen bevonden, jnt casteel 
Rotterdam desen 13 October 1674 en was getekent Willem Bastineq, 
secretaris. 

1 ) Dagh-Register: ,gunstelyk blyven .... " 
2) Deze collatie komt, natuurlijk, niet voor in het Dagh-Register. 
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