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noch oock send en ; ingevolge eenige alclaer gerescontreert werdende 
mogen wei als vijanclen en overtreclers aangetast werden. 

Doch andere vaartuijgen, hier thuijshoorende en met passen van 
't opperhoofcl cler N eclerlanclers versien wesende, sullen vrij en on
belemmert over zee haar negotie mogen clrijven. 

De gemaeckte vrecle behaegt mij seer wei alsmecle 't contract, clat 
de J apanse war en door de Hollanders aileen voor den tijt van 26 1 ) 

jaercn sullen werclen verkocht. 

Vertrouwe wijclers, clat d'E. heer Gouverneur Generaal in mijn 
cloen contement scheppen sal. 2 ) 

CCXX. AMBON. 

18 November 1656. 3 ) 

,In deze maand (November) quamen die van Keffing, Kellemoeri, Ceram 
Laoet, Rarakit, en Goram aan 't Kasteel, om zig nader met ons te b~C

vredigen, of we! om de vrede, in 't voorleden jaar gemaakt. 4 ) •••• te be
vestigen". (Valentijn, 2, Ambonsche Zaaken, bldz. 207; vgl. Dagh-Register 
1656-1657, bldz. 8). 

Artikelen, encle voorwaarden, op welke de E. Heer 
Jacob Hustaart, Gouverneur en Directeur over de Pro
vintie en quartieren van Amboina, 5 ) encle zijn Eel: 
Raaclen, wegens, en in den name van de Hoog Mog: 
Heeren Staatcn Generaal, encle Bewinclhebberen der 
Vereenigde Geoctroijeerde Oost-Indische Compagnie, 
onder het beleicl van den. Heer Gouverneur Generaal, 
Joan Maatzuiker, nacler overeengekom'en, ende onder de 
generale vrecle van Amboina verclragen zijn, met de 
Orangkajen Balimbang, van Ceram Laoet, Radja van 
Keffing, Raclja van Kellimoeli, Malim van Goram, encle 
Macasser van Rarakit 6 ), gedeputeerclen, ende expresse 
gemachtigclen van voornoemde plaatzen. 

1) Moet zijn: 25. 
2 ) Een nadere bevestiging der overeenkomst is opgenomen in Dagh-Register, 

hldz. 147. 
3 ) Uit Valentijn, Ambon, 2, bldz. 207, v.v. Het jaartal bij Valentijn, 1655 

is foutief. Moet zijn: 1656. 
4) Mij niet bekend. 
:1) Hij was als zoodanig opgetreden den 23 Mei 1656 (Valentijn, t.a.p., 

bldz. 205). 
<l) Aan de Oostkust van Ceram op Valentijn's kaart van Amboinn. 
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1. 

Eerstelijk verklaren, zweren, en belijden wij gemagtigden, geenen 
Konink, prins, ofte Staat subject te zijn, als eenelijk dan Staat van 
den Generaale N ederlandsche Compagnie, in de Ianden herwaarts 
over, ende in derzelver name, den E : Heer Gouverneur in Amboina, 
wiens manclaten, encle bevelen wij voortaan altoos gehoorzamen, ende 
als opregte onclerdaanen van haar E. zoncler eenige contradictie agter
volgen zullen. 

2. 

Bekennende WIJ, clat hare E; de volkomen superioriteit, ende 
eigenclom over onze Ianden encle volkeren uit het regt van oorlog is 
competerende. 

3. 

Zulkx wij ook zweeren encle belooven, dat van nu voortaan geene 
andere potentaten, 't zij Macassaren, ofte eenige andere natien, in 
hare bevelen zullen gehoorzamen. 

4. 

Gelijk WIJ ook beloven geene verbonclen, contracten, en alliantien, 
te zullen aangaan, ofte houclen, met eenig andere Europische volkeren, 
clan de E. Compagnie in deze Ianden heeft, vee! min clezelve in onze 
Ianden te admitteren, maar bij paresse van groote magt, die wij niet 
zouden kunnen wederstaan, aan den Heer Gouverneur terstond de 
wete Iaten cloen, zonder de minste contractie. 

5. 

Zoo wij ingelijks zweeren, 't zelfde m cas van andere Indiaanse 
natien, namentlijk Macassaaren, Boetonneesen, J avaanen, Maleijers, 
enz. te zullen agtervolgen, ende haar lieden bij haar komste van onze 
stranclen met aile mogelijkheid te weeren tenwaar zij met behoorlijke 
paspoorten van de E. Compagnie verscheenen, ende zoo wij des niet 
mogens zijn te doen, daar van daclelijk aan de Heer E. Gouverneur 
in Amboina preaclventie te Iaten toekomen, om daar in verzien te 
werden. 

6. 

En belooven dan ook tot de onderhandze werken aan deze Kasteele 
uit elke negerij zoo vee! arbeidsvolk te contribueren, ende dagelijx te 
werk te brengen, als die van Leitimor, Hitoe, ende de Uliassers 
regtevoorcl zijn doende, clat is, van elke plaatze 2 man. 
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7. 
Gelijk clan mecle niet gedogen zullen, dat iemand uit de onze, na 

eenige vreemde Ianden a fvaren, ten zij hen daartoe van den Gouver
neur in Amboina een pas-brief verleencl zal werden. 

8. 

Dog zal ons de vaart naar Banda, en Amhoina, altoos vrijelijk 
zoncler pas-brief open hlijven, om onze mede te brengene koopwaren 
daar te mogen venten, ende ook niet vercler.. 

9 . 
.l\let alle de vrunclen van de Compagnie helooven wij ook vrund

schap te zullen houden, claar mede te hanclelen ende wandelen, als 

geconfoeclereerclen toesta::~t, ende betaamt. 

10. 

Gelijk bij gevolge weder agten ende naar onze vennogen tracteren 
zullen, mitsgaders voor vijanden verklaren alle zulke volkeren, waer 
mede de E. Compagnie in oneenigheicl is levende. geene uitgezonclerd. 

11. 

Item, clat wij de drie voonuamste roervinken cler Cerammers. en 
regte oorzaken cler vorige revolten, als claar zijn, Sinosso, Owas, en 
Momono, zoo het eenigzins mogelijk word, in conformiteit van de 

beloften, claar van doe(?) aan den Eel: Heer Gouverneur (zegge Ad
miraal) gedaan bij den kop vatten, ende de E. Compagnie in hanclen 
overleveren zullen, om naar vercliensten gestraft te \Verden. 

12. 

Maar indien zulkx niet wei kunnen te wege brengen, zullen haar 
op onze Ianden nergens aclmitteren, ofte plaatze gunnen; maar die 
als vlugtelingen verstroijen, en altijcl vervolgen, tot clat de E: Com
pagnie van haar boosclaclig cloen eens gewroken wercle. 

13. 

J\!Iits 't welke clan ook beloven, encle in onze n;anieren solemnelijk 
zweeren aile de voorclezen bij ons geroofcle goederen, zoo van die 
van Noessalaoet, als van de Banclasche burgers, te zttllen restitueren, 

'zij in zagoe, ofte met slaven, op clat die verongelijktee luiden weder 
't hare mogen hekomen. 

, 
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14. 

Eens in 't jaar blijven wij gehouclen onze gec!eputeerclen naar 
't Kasteel in Amboina tot den Eel: Heer Gouverneur af te schikken, 
om zijne Eel: naar de maniere homage te komen cloen, en zoo wan~ 
neer wij daar van in gebreke blijven, zal ijcler negerij van ons ver
vallen in een amende van 100 Rijksclaalders, te appliceren naar clis
cretie van de Eel: Heer Gouverneur, zoo wij mede verbonclen blijven 
op de ontbiedinge van zijn E: terstond aan het Kasteel te komen, 
op poenaliteiten voorsz. 

15. 

Alle slaven, ofte andere perzoonen, hoeclanig die zouclen mogen 
wezen, 't zij uit de Moluccos, Amboina, ofte Banda gevlugt, encle 
op onze Ianden aangekomen, zullen onaangezien hare excuse, die zij 
mogten komen te institueeren, strax aangevat, en met de allereerste 
occasie herwaards, tot den Gouverneur, gezonclen werclen, genietencle 
daar voor hoofd voor hoofcl 20 Rijksdaalclers courant, zoncler meer. 
waar onder mecle begrepen zullen blijven die haar naar dezen claar 
heenen zoude komen te transporteeren. 

16. 

Alle welke bovenstaancle artikelen beloven wij ondergesz; in onze 
voorsz; qualiteit deugdelijk te onderhouden, ende te doen onder
houden, bekragtigende dieshalven 't zelve met onzen hoogsten eecl 
op den Moshaf. Onderstond Amboina, in 't Kasteel Victoria, clezen 
18 November 1655. 1 ) Was geteekencl 't merk van Orang Kaja 
Batimban, 't merk van Raclja Keffing, 't merk van Radja Kelimoeli, 
't merk van Matim Goram, 't merk van Macasser van Rarakit. Ter 
zijde, Jacob Hustaard, Evert J. Buis, Comelis Daanen, A. Omb
groeve, Hendrik de Vries. Lager des t'oirkonde was getekencl 
Cornetis House Secretaris, Marcus de Roij, Secretaris. 

1 ) Moet zijn: 1656. 
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