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pagme, ofte van den Ternataanse Konink, 't zij uit Banda, of 
Amboina, &c. tot ons vluchten, encle overkomen, strax naar haar 

overkomste, zonder eenige redenen van haar tot excuse aan te nemen, 
zullen aantasten, ende met de eerste gelegenheid tot den Heere 
Gouverneur aan 't Kasteel brengen, mits voor icier, als tot bergloon: 
genietende een zomme van vijftien courante Rijxdaalders van agten. 

9. 

Dat wij geen van allen oit in onze religie zullen werden geturbeercl; 
maar daar bij ongemolesteercl. zoo als wij die regtevoord belijclen, 
verblijven niogen. 

10. 

Aile welke bovenstaande artikelen en voorwaarden hebben wij bij 
dezen in onze voorsz. qualiteit op de Moshhaf, na~r onze Moorse 

wijze, zijnde onze hoogste eed, bekrachtigd. 
Aldus gedaan, verdragen, overeen gekomen, bezwooren, ende met 

signature bekrachtigd. Onder.<toncl Amboina in 't Kasteel Victoria 
dezen 6. December 1653. Was getekencl Willem Verbeek, 't merk 
gesteld bij Sewas, 't merk gesteld bij Coliba, 't merk gestelcl bij 
Otik, 't merk gestelcl bij Cewas, 't merk gesteld bij Topie, 't merk 

gesteld bij Motir, 't merk gesteld bij Sommia, 't merk van Topie. 
Ter zijde stond ons present. \Vas getekend Simon Cos, Fran.;:ois 
Gombebere, Cor.nelis Hauw; 't merk gestelcl bij X den Radja Soya, 
't merk gestelcl bij jan Cambessi, Louis Gomes, gnatohoedi, 1 ) 't 
merk gesteld bij Jan Cambessi, ter zijde Compagnies zegel gedrukt 
in rooden lack. Lager stone!, 't oirkonde, was getekencl, Jacobus 
Manteau, Secretaris. 

CCXIV. BIJAPOER-VENGURLA. 

26 April 1655. 2 ) 

Rijckloff van Goens had in 1653 en 1654 verschillende kantoren aan de 
kust van Malabaar gevisiteerd in opclracht van G.G. & Raden. Toen hij 
30 April 1654 van Vengnrla vertrok, had hij daar als opperhoofd gelaten 
Leendert Janssen van Tongeren. Van Goens gelastte de Nec!erlandsche ver-

1 ) Een titel? 
2 ) Uit bet Contractboek. 
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tegenwoordigers te trachten, op beteren voet te komen met de Bijapoersche 
autoriteiten. (Aalders, Rijcklof van Goens, blrlz. 85, v.v.; 104 v.v.; 111 v.v.; . 
204 v.v.). 

Translaedt firman, door den Coninck Sulltan Mahomet 
Adetlchia 1 ) in clato 26e Aprill aen cl'Ecl. H• Joan 
Maetsuijker 2 ) verleent. 

't Groot firman, dat alle houwellclaers, tannaclaers encle aile 
miudere bevellhebbers onder t gebiedt van mijn croon Ao 1055 op t 
versoek van Leendert Janssen, coopman en hoofft 3 ) over de Hol
landers in Wingurla gesonclen wort, waer in begerende is, soo t ge
beurde, clat eenige schepen van d'Ed• Heer Gouverneur Generael 
Joan Maetsuijker, die op de custe passeeren, om trent de zeehavens 
mijner · gebiedt, t geen Godt verhoede, door storm, brandt als anders 
quame te verongelucken off te stranden. eegene clersellver coopmans
schappen encle goecleren, t zij ter zee off te Ian de, voor verloren 
gehouden, maer haerluijden wecler behoorlijck gejntregeerdt 1 ) wer
clen. \iV elck versoek uijt vruntschap ick volcomen toesta. Soo gelasste 
dan 'bij deze, egeenige houwelldaers offte mindere bevellhebbers, 
onder mijn gebiedt in alle zeplaetsen staende, sigh niet zullen ver
stonten, eenige goederen off coopmansschappen d'welke door ver
ongelucken der Hollandtsche schepen, op hoedanige manier t zoude 
mogen toecomen, aen Iandt offte in zee egenige de minste aen te 
slaen, naer sigh te nemen offte voor verloren te houden, rnaer in contra 
geseijde Hollanders in het bergen haerder goecleren en coopmp.n
schappen behulpsaem te wesen, mitsgaders t gesallveerde haer zonder 
eenige moleste offte offvorderinge van penningen te restitueeren. 
Wie sulx contrarieerclt, sal! ten exernpel van andere gestrafft werden. 

Oock zijn mijn in corte verscheijcle daghte van geseijcle Hollan
ders wegens 't betalen cler thollen en 't aenhouclen haerder dienaers, 
waer voor desen aen ") bevrijt zijn geweest en ongemollesteerclt haer 
negotie gedreven hebben, ter oren gecomen, t welck tegen mijn vorige 
gebodt strijdende is. Soo gelasste dan bij dese andermaell, op clat 
zijlieden ongemollesteerclt door mijn gantsche rijck hare handell on
becommerdt mogen drijven, hunlieden eegene thollen als raderijen 

affte vorderen offte eenige moleste aen te doen, op dat naer clese 

1) Mahomet Adil Sjah. 
2 ) Gouverneur-Generaal 1653-1678. 
3) De officieele titel was ,opperhooft". (Da[lh-Rcgister 1656-1657, bldz. 

7, 146). 
4) Port. entregar = overgeven. 
5) Van(?). 
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geen meerdre claghten comen te hooren. Laet copie van dit zijn voort

ganck nemen 1 ) en behoudt [het] principale, opclat clit grooclt firman 
volcomen naergecomen werden. 

Gegeven j nt Visiapourte hoff den 1s· c!ag cler maent J umanr. 
clelacher 2 ) A" 1055 naer Mahomets geboorten, encle naer onsen stijll 
26• Aprill N 1655. 

CCXV. SOLOR EN TIMOR. 

2 )uti 1655. 3 ) 

Na de contracten van 1646 (Corp. Dipl., I, bldz. 460 v.v., 469 v.v.) waren 
de verboudingen tamelijk instabiel gebleven en G.G. & R. waren in 1656 
van oordeel, dat ,in de quartieren van Solor ende Timor voortaen see~ 

weijnich voor ons te doen, bijna geen sandelhout te negotieren en meer 
costen als profiten voor d'Ed. Comp• te behalen sijn". ,Becommeringe en 
afbreuk der Portugesen" was een der doeleinden van ons zijn in die dagen 
daar of daar in de buurt, en krijg met deze halve vijanden aan de orde van 
den dag. (Dagh-Regisler 1653, bldz. 2, 93, 153 v.v. Dagh-Register 1656-
1657, bldz. 11). Toch werd een jaar vroeger onderstaand contract nog ge
sloten, dat voor een tijdlang weder een eincl maakte aen de vijandelijke ver
houding met een dee! dezer eilanden (Bokemeijer, M olukllcn, S. CVI). 

Vrecle hanclelinge tusschen den Cappiteijn Jacob 
Verschheijden 4 ) op den naem van onse gebiedende 
heeren cl'E. Heer Joan Maetsuijcker, Gouverneur-Gene
rae! over Nederlants India, mitsgaders Zijne E. Heeren 
Raden ter eenre ende de grooclt maghtige Coningen op 
t eijlandt Tijmor 5 ): Ammassie, G) Sonnebayer 7 ) en 
Coromeno Ammaber 8 ) ter ancler zijde. Geclaen op den 
z· clagh der maendt Julij A" 1655. 

------· 
1 ) Dus gezonden worden aan de bovenbedoelde officieren enz. Het origineel 

zou dan moeten blijven bij Lecndcrt Janssen (of bij Maetsuijker?). 
2) Dschcmadi el accher. 
3 ) Uit bet Contractboek. 
4 ) Moet zijn jacob Verheijden. Deze was tocn ,Hooft van Timor en Solor" 

(Valentijn, Solar en Timor, bldz. 225). 
5) In hel Contractboek wordt dit contract verkeerd aangewezen als betrek-

king hebbende op Solor. 
G) Amarasi(?) 
7) Sonbait. 
8 ) Amabi(?) of (waarschijnlijker) Amanoeban. Amarasi, Sonbait en Ama

noeban liggen aile in de onderafdeeling Babaoe. (Lijst .... aardrijkslwudigc 
namen, 1906, s. v.). 
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