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gebruijck, geseegelt en geteekent des onder-konings segel, sijnde 
jegenwoordig de zoon sijner l\1aijesteijt. 

Mahumet Maasem, soon van den stadhouder Gods, den Koninck 
en omringer der werelt. 

CCLXI. RIJK VAN DE GROOT MOGOLS. 

29 October-1 November 1662. 1 ) 

Een der vier firmans, waarover de inleiding onder No. CCLIX, is het 
volgende, handelende over Agra, enz. 

Translaet Firmannen uijt het Persiaens, door den groot 
machtigen Koninck, Oranghzeep, in Dillij, aen cl'E. 
Comp" verleent in 't vijfde jaer sijner regeeringe, sijnde 
in 't jaer naer de geboorte Christi 1662. 

De gouverneurs en andere bevelhebberen, landbesitters, veltheeren, 
als verdere regeerders, wachtmeesters op wegen en revieren, Janel
heeren, de Ragias, iegenwoordig ende toekomende in de Koninglijke 
hoffstadt, Agra, als. de verdere Coningrijken, lantschappen van 
Oecla 2 ) en Ellabad, 3 ) mitsgaclers alle, die 's Konings gunsten be
minnen, sij bij clesen condbaer, dat heclen, ten tijde van juijchen en 
doe de vredige vreuchtbanier een open toegang tot de Coning sich 
aen een icier presenteerde, voor den voet des Koninklijken troon comt 
te verschijnen Dirck van Aclrichem, commandeur, vollmachtigt van 
den uijtgelesen generael cler Neclerlanders, verklaarencle van daer, 
met behoorlijck eerbiecligheijt, dat sij, Neclerlanders, verscheijde 
coopmanschappen uijt Souratta nae Agra opvoeren en ook weclerom 
uijt de opperquartieren, te weten: Banares, J alaelpoer, 4 ) Geijrabat 5 ) 

Leckenouw, 6 ) Gorsia, 7 ) Bijana. 8 ) Hindoon. 9 ) Bassouwer 10 ) en 

1 ) Uit Dagh-Registcr 1663, bldz. 299 v.v. 
2 ) Oudh. 
3) Allahabad. 
4) Waarschijnlijk het J ala! pur in Faizabad (26° 19' N.E. en 82° 45' O.L.). 
5 ) Khairabad in Sitapur. 
6) Lucknow. 
7) Kursi (in Lucknow)? Vgl. nog Crooke-Tavernier, II, bldz. 7 en I, 

bldz. 72 f. 
8) Eiana in Ehartipur. 
g) Hindaun in Rajputana. 
10) Easwa (in Alwar)? 
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andere plaetsen meer, veele coopmanschappen, als kleeden, indigo, 
salpeter, etc. handelen, die sij eerst nae genoemt Agra en dan, met 

'et geen sij aldaer verder daerbij koopen, tegelijck nae Suratta af

brengen en, volgens des grooten Koninks beveel schriften, van de 

Taesgentse 1 ) toll en en vvegh ongelden bevrijd waren; en daer men 
van andere copers en verkoopers der indigo elk een percento de

lalij 2 ) of maekelaerdije afvorderde, waren sij, Nederlantse copers, 
vrij, mits dat den vercopers een ten hondert wegens hem selfs eenlijk 

uijtkeeren; ook dat sij, N ederlanders, hunne gekochte indigo van de 
vercoopers ontfingen en, sonder in 's Konings tho! of weeghuijsen 
te herwegen of een ten hondert daer af te betalen, brachten, waer 't 
haer goed dachte; dies verzoeken 's Konings toestemming tot ver

nieuwing van alsulke bevelen, dat sij van alle ongelden, radereijen, 

thollen en anders, die de coopluijden in Taesgent voldoen, vorder 
bevrijt mogten blijven, zoo mede van de voornoemde 1 percento 

clelali j, die andere indigo-coopers betaelen ; en dat zi j, N ederlanders, 

nu, gelijk voor desen gebruijkelijk, hunne gecochten indigo vermogen 

sullen, sonder in 's Coninx tholhuijs of wage te herwegen en ook 
niets voor weegloon te betalen, naer haer welgevalle thuijswaerts en 

verder afvoeren laten en dat men haer in Sagens 3 ) naer onder wijse 
dierwege ook niets af en neme. 't Weick de Coninck haer, Neder

landers, toestaet en consenteert in soodaniger maniere, dat de gant

sche werelt niet verhinderen kan, dat de Agrase regeering van haer 

niet vermag te eischen, 't geen men van andere coopluijden, wegens 
Taesgentse thollen en ongelden volgens costume, gewoon is te vor

deren; noch ook niet de een ten hondert voor makelaerdije aengaende 

den incoop van de indigo, maer we! de 1 percento van de vercoopers, 
gelijck voor desen gebruijckelijck. Haer gecochten indigo sal ook 't 
herwegen, noch 't binnen brengen in des Coninx weeg of tholhuijs 
niet subject zijn; zij blijven ook, als voor been, van de Sagentse 
ongelden bevrijd en sullen voortaen in 't minste niet meer als voor 
dese betalen. 

Een ander versoek, aen den Koning door hun gedaen, waerop de 
Maijts bevel vereijsschen, dat de N ederlanders indigo, deed en, zal
peter en verdere coopmanschappen mogen handelen en coopen, waer 

en bij wien zij 't goecl vinden sullen, en wecler hunne aengebrachte 

goederen venten nae welgevalle door makelaers, die sij claertoe willen 

1) 
2) Deloll, clclale, makelaar (Hobscn-lobson, p. 364). 
3) ? 
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employeeren en daer haer tegens danck geen andere makelaers mogen 
toegeschickt werden. 

Hierop is toestemming geschiet, zoodaenig dat haer, Nederlanders, 
niemand geenige onlusten, noch tegenstreving hunner versoeck v~r
mach toe te brengen. 

Een ander versoek voor gebracht, waerover sij des heijligen Coninx 
consent vereijsschen clatter niemand ijets tegen hebben mach, datzij 
zoo veel vracht carren, cameelen en anders tot vervoeren haerer 
goederen aennemen en bevrachten als haer geraclen duncken sal; clat 
ook geenige coopluyden in 't betalen haerer schuld, als de ingebreke 
blyvende vracht aennemers, in 't weder geven cler restanten suym
achtig en mistellencl mogen wesen, noch dat sij haer dierwegen 
met geen borge behoeven te laeten geseggen, en dat sij haer Neder
landers allerwegen, achtervolgens gebruyck en bevelschrift des 
grooten Koninx, rakende tollen, als racleryen, reguleeren mogen, 't 
welck de Coning de Nederlanders toestaet, dat sy sonder iemands 
tegenzeggen sooveel vracht carren, cameelen en anders nae begeeren 
aennemen en bevrachten sullen. Men moet besorgen, dat haare schul

den sonder versuym haer betaelt en afgeclaen werde, .waertoe haer 
alle hulpe door de regeering moeten toegevoegt werden en niet ge
cloogen dat men haer met borgen payen sal, noch clat men haer op 
de wege, noch revieren, in 't affeysschen van tollen en andere ongelclen 
eenige onlusten toebrenge, maer dat sy door de bevelhebbers van 
d'een nae de andere plaetse geconvoyeert werde. Hierop heeft ider 
wei te letten ende te vreesen, wie 's Coninx toestaen vercort. Alle 
jaaren behoeft dit niet vernieuwt. 

Van de raderyen in den wegh. 
Develschrift, gegeven op aile gouverneurs, bevelhebbers, eygen 

besitters hunner domeynen, veltheeren, landpachters, beyde wacht
meesters op wegen en .. revieren, mitsgaders verdere landsheeren, de 

Ragias onscs gantschen rijks, zoo in Sjasianabath, 1 ) Agra, Amada
bath en de zeestadt, Zouratta, met haaren aenkleven. 

Kennelyck sy een yegenlyk en allen, die 's Coninx gunste be

minnen, hoe op clesen geluckigen dagh, clat myne mildryke en claer

schynende glans de werelt verheugde, omtrent mijnen throon ver-

1 ) Delhi. (Vgl. Enzyklopaedie des Islam, I, S. 1014). 
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scheenen is Dirck van Adrichem, commandeur, vollmachtigt van den 

uytgelesen generael der N eclerlanders, van waer syn versoeck door 
behulp der voornaemste mynes ryks ons te vooren syn gecomen, 

by 't welck blykt, hoe de N ederlanders, proffytshalven, uyt ver
scheyde Ianden hunne coopmanschappen in Hindoustan aen brengen 

en wecler uyt Chiasianabat, Agra en de omherleggende plaatsen, ook 

uijt Brampour, 1 ) met den aanhang, Bhaderpaira, 2 ) Nouwapoura, 2 ) 

als mecle van Amaclabath, Brooda, 3 ) Cambaija, 4 ) Brootchia, 5 ) 

Ecclisser 2 ) en Sindij 6 ) verscheijde goecleren handelen en clan vorders 

nae Souratta afvoeren, waervan sy, volgens des grooten Coninks 

bevelschrift, de gerechtigheyt en radereyen volcloen; derhalven ver
eysscht haer onse bescherming, dat haer, noch haare coopmanschap

pen, geen leed, noch hinder in den handel of 't geen hun in 't over

voeren der revieren can verletten aengedaen mag werden, clat den 
Coning hun, Neclerlanclers, volkomen consenteert en toestaet, noch 

clat haer in'tgaen of wederkeeren, in 't op en afvoeren haerer goederen, 
hier sich niemand tegenstelle of verhinclering toebrenge, vee! min haer 

eenige verclere thollen in de steden, noch voor radereyen in de wegen 
af te vorderen, 't sy met of tegen will, noch op geenderley maniere 
hun yets afbidde, maer suit ter contrarie haer en haere goederen 

van d'een nae d'ancler plaatse convoyeeren en in aile gelegenheyt 
haer de hulpsame hand bieden, op dat sy te vreclen en, haere goecleren 

voor schacle bevryt blyvencle, hunnen handel dies te grooter werde. 
Dit syn de onwedersprekelijke bevelen des Coninx, welke alle jaaren 

niet vernieuwd hoeven. 

Van de negotie m Souratta en Amadabath. 

vVeet 'et aile onse bewinthebbende onderclanen, jegenwoordige en 

toekomencle in Souratta, die onse Koninglyke gunste vereijssche, clat 
heden, op den clag van mildadicheyt, voor onse claer glinsterende 
tegenwoordigheyt verscheenen is Dirck van Adrichem, commandeur, 
volmachtigt van den uytgelesen gene rae! cler N ederlanders, versoeck 
doende in 't aensien en door hulpe van myn throonwachters, aen 
den voet onses machtigen setels, om vernieuwing des grooten Konings 

1 ) Barampurin Bhakkalpur? 
2 ? 
3) Baroda. 
4) Cambay. 
5) Broach. 
fi) Sind. 
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beveelschrift, rakende hunnen handel, vertoonende voorts, dat 't 
geenen de Nederlanders in Agra negotieeren en nae Souratta af

voeren, wanneer 't aldaer aengecomen is, clat dan alsulke coopman

schappen van 10 tot 12 gecargeert werclen en daervan tol betaelet~, 

die van Amadabath van 10 tot lOYz vergrooten en zelfs in Zouratta. 
Brooda als elders koopende, niet beswaeren, maer naer rechte 

waerclijs getaxeert en claervan to! voldoen. Blijvencle de N ederlanclers 
vorcler bevrijt van andere tollen, raclereyen of ongelden op de wegen; 
van de goecleren en coopmanschappen, die sy aenbrengen, moeten 

hetaelen 3 ~1 ten hondert, te weten: 2 Yz voor 's Coninx gerechtig
heijt en 1 voor delay of makelaercly, mitsgaders clat andere coop
luijclen maer 2 Yz percent voor thol uytkeeren, soncler de geseycle 
percent voor rnakelaerdye; en wyl nu door ons gunstig bevel alle 

negotianten in ons gantsche Coninckryck wegens ongelden van 

racleryen bevryt bleven, dat wy de N eclerlanders ook alsoo van de 1 
ten hondert delay of makelaercly vryen wilcle; en ten aensien wy 

begeeren, dat aile coopluyden goed genoege geschiede, zoo will de 
Coning, dat de N eclerlanders sulx allerwegen genie ten sullen en is 

haer de voorsz. 1 percento delaly liberael quytgeschonken, zoo dat 
sy nu voortaen niet meer dierwegen aensprekelyk zyn; ende suit haer 

niet meer, noch min als gesecht afvorcleren. 

Noch een ander versoek? ons voorgecomen, dat de Neclerlanders 

laekenen en andere waere in Hindoustan aenbrengen en weder uijt 
Agra als andere Conincklijke steden cleden, indigo, zalpeter, zycle etc. 

negotieeren, voorclers deselve nae Brootchia en Zouratta afvoeren, 
dat haer niet meer als de voorgenoemde 2 Yz ten hondert voor tol 

afgeeyscht worde en sy van verdere molestie en onlusten beschermt 
lJ!yven mogen, haere coopmanschappen onbekommert, waeren aen 

wien hun 't goet clunken sal vercoopen en wederom coopen, waer en 
bij wien sy willen, en clat sonder of door makelaers, die sy selfs goet 
keuren en claertoe begeeren te gebruyken, soncler clat iemancl claer 
tegen iets contrarie ondernemen mach ; aile 't welke haar N ecler

lanclers door de Koning geconsenteert en vollcomen toegestaen is, 

jae, clat men niemancl van haar vcrongelyke. 

Een ancler versoek geclaen. clat de heylige Konincklyke bevele de 
Neclerlanclers bevrycle, dat sy haer koper niet en behoeve in de munte 

des Konings tc leveren, maer voeren en vercoopen, op wat plaetse 

het haer goet clunken sal, ook dat cle koopers van 't selve onbecom

mert, waer hun behaegt, claer mecle hanclelen mogen, op dat de 
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N ederlanders daer door j aerli jcx dies te meer koper aenbrengen. De 

Koninklijke toestemming hierover is zoo groot en vast, dat de heele 

wereld daer in 't minste niet mag, noch tegen spreken can. De N eder

landers sullen met hun coper ongemoeijt nae welgevallen handelen en 

vercoopen, waer sij will en; ende die t selve van haer coopt, sal men 

geenige onlusten toebrengen; soo salcler door haar vee! koper aen

gebracht en 't selve goet coop werden. 

Een ander versoek voorgestelt, waerop 's Konings toestaen ver

eijsschen, dat sij, N eclerlanclers, vee! genoemt, soncler eenige ver

hinderinge aile vercliende vracht penningen van de coopluijden, hunne 

schulclenaers, ende van de ingebreke blijvende carre luijden, etc., 

alle uijtstaende restanten van betaelde carre vrachten nae hun be

geeren mogen innen en bemachtigen, sonder dat sij haer met borgen 

behoeven tevreden te houden, waerin haer niemand vercorten of 

moeijten vermogen aen te doen, maer ter contrarie, in allen deelen 

hun de behulpige hand geboeden werde. 

Voorders de paarclen, die de N ederlanders aenbrengen, waeronder 

soo vee! voor de Conink te koopen bevallick schijnen, dat die volgens 

marktganger wijsze door 's Cmtings regeerende onderdanen aenge

nomen ende de reste hun weder gegeven werde, om te behouden ofte 

vercopen nae hun eijgen goed vinclen, in Souratta of elders, sonder 

iemands tegenspreken, vee! min, dat men haer zoude willen voor

houclen die binnen Souratte te moeten vercoopen. 

Dat niemand en belette of trachte te verhinderen, dat de koop

luijden httnne goederen, coopmanschappen ende pcrsoonelijk, nae hun 

begeeren, met de N ederlandsche schepen op vracht als anders nae 

Persia, Arabia, Bassera en elders overvoeren. 

Sooveel vrachtcarren, camelen en voordere lastbeesten, als de 

N ederlanders van nooden hebben of begeeren, vermogen sonder eenig 

belett of voorwerp van imant bij hun tot vervoeren haerer goecleren 
aengenomen werden; dat sij hier in haer versoek begeeren, is hun 

toegestaen met 's Coninx consent, die wil, dat besorgt werde ck 

Nederlanders, sonder vermindering van ijets, door hulpe van de 

gouverneurs en andere aen 't haare comen. 

Men sal haar met geen borgen, maer door principalen doen be

talen. De paerden, die bevonden worden den Conink te behagen, 

sullen volgens marktgang door de regenten, voornoemt, aengenomen 

en de de reste de N ederlanders weder gel evert werden om te be

houden, vercoopen, waer ende aen wie sij willen. Dat men haer ook 

IS 
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geen molestie of persinge aen doe om in Zouratta cleselve te markt 
te brengen, op dat sij daercloor met !outer goecle wil verwekt wordc 
noch schooncler paerden aen te voeren; en of het gebeurde men in 
prijs en coop voor de Maijt niet conclen overeenkomen, soo sal men 
sulk paercl of paerclen (door een man van de Nederlanders claertoe 
afgericht), met hun sjap om den hals versegelt, tot den Conink op 
senden, wanneer de Maijt dan taxeeren en de betaeling nae .;,ereijssch 
selfs aen of door sijne bewint hebbende onderclanen in Zouratta 
ordonneeren en effect cloen sal hebben. Niemand salder iets tegen 
hebben of in 't werk te stellen, dat andere coopluijclen hunne per
soonen of goederen en coopmanschappen met de Neclerlanclsche 
schepen nae Persia of elders op vracht over transporteeren en vee! 
min hun sulx bcletten. Men sal niet tegenspreken, noch verhinderen, 
dat de Nederlanclers sooveel vracht carren, cameelen en andere last
beesten aannemen en bevrachten, als sij begeeren suilen. 

Op clit alles hebben 's Conincx onderclanen wei te letten, dat het 
naer gecomen werde. Ziet toe, clat 's Coninz gebodt niet gecontra
rieert word, of hebt te vresen. Jaerlijcx vereijscht clit ons bevel
schrift niet vernieuwt, also dit uw altijd genoeg sijn sal. 

CCLXII. KUST VAN MALABAAR. 

4 Januari 1663. 1 ) 

Van Goens was na zijn reis naer Batavia (zie hierv66r, biz. 192) naar 
de Kust van Malabaar teruggekeerd. Den 14 November 1662 kwam hij 
voor Cochin aan, dat inmiddels door de Nederlanders was ingesloten. Voor 
het welslagen der plannen 0p Cochin was van eenig belang Angiecamal, 
omdat de Portugeezen van Cochin ,alle nooddruft, jae zelfs zwavel tot 
maeken van buskruijd" vandaar ontvingen. Dit geschiedde langs ,de revier", 
die ,open" was. Verder heb ik de Jigging van dit plaatsje niet kunnen nagaan. 
Daar had zijn residentie ,de Cochinsen prins Godorme", een ietwat lastig 
element; voor de Nederlanders omdat hij de Portugeezen steunde, voor 
,Cochins Koning", omdat hij hier en daar in diens rijk ,de meester speelde, 
in vaste hoope van Cochins Koning te werden, indien 't ons niet lukte de 
stadt te winnen". Een aanval op Angiecimaal gelukte, de aanhangers vim 

1 ) Uit het Contract hoek. Voor zoover niet uitdrukkelijk door mij het tegen~ 
dee! is vermeld, heb ik de eerstvolgende contracten aile genomen uit het tweede 
dee! der Contractboeken van de Kamer Amsterdam. Ik kom in de Inleiding 
hierop terug. 
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