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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. 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:23AM
via free access



OOST-INDISCHE COMPAGNIE 1602-1800. 227 

Godorme vluchtten, ,ons in ruijmende dat vruchtbare landschap, welkers 
inwoonders, als zijnde rechte onderdanen van Cochins Koning, ons ter
stond toevielen". Godorme ontvluchtte en werd door ,die van Porca" (zie 
beneden) onder ,protectie" genomen. (Dagh-Register 1663, bldz. 118, v.v., 
126, 181, 188). 

Compareerde voor mij, ondergeschreven, Angiecaimaal, 1 ) den 
welcken heeft gedaan protestatie ende bekentenisse, te sijn ende willen 
verblijven nu en altoos een trouwen oprechten vrunt ende dienaar 
der Nederlantse Oost-Indische Comp', versaekende alle vruntschap 
ende correspondentie der Portugesen, Godorme, Porca ende haren 
verderen aanhang, ten welcken eijnde hij, voorschreven heer Angie
caimaal, voor mij, daartoe geauthoriseerd, verschenen is, ende in de 
naam van 2 ) de E. homagia in alle eerbiedigheijt, gedaan heeft, ende 
dienvolgende van mij, uijt last der heer Admiraels ende veltoverste 
Rijcklof van Goens, als vrunt ende bontgenoot der E. Comp' aan
genomen is, belovende in der selver naam hem, Caimaal, in sijn quali
teijt, digniteijt en eere te houden ende maintinere, in waarheijt welcke 
Angicaimaal voor hem selfs en ick uijt de naem der E. Comp' dese 
geteijckent hebben in alle sincere opregtigheijt. Actum op Angiecai· 
maal 3 ) desen 4e J anuarij in 't jaar 1663 en uijtgewisselt aan weder
sijden. Was geteekent Lucas van Waarden, raat en secretaris der 
expeditie. Ter sijden stonden drie regels Malabaars caracters, waer 
agter geschreven stont: dits de teijckening des Palitters, 4 ) als ge
tuijge. Noch lager een Malabaars teijcken, waarbij geschreven stont 
dits de teijckening van Poelelle Achem, ragiadoor der Angie
caimaal. Onder de teijckening van den E. van Waarden stout noch 
een Malabaars teijcken, waarbij geschreven staat: dits de hant-teijc
keninge van Palongette, rasiadoor des Angiccaimaals, ende in 't mid
den van aile de teijckeningen stout 's Comp• zegel, in 't root lack 
gedruckt. 

1) Indien hier niets is uitgevallen, wordt hier niet het land, maar de ver
tt'genwoordiger van het land bedoeld, ,Caimaal", dat volgens Canter Visscher, 
Brieven, ook graaf beteekent, komt vee! voor in plaatsnamen. (Zie bldz. 219). 

2) Hier ontbreekt iets in den text. 
3 ) Hier is het weder de landstreek. 
4 ) Zie hierv66r bldz. 203. 
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