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CCLXVII. KUST VAN MALABAAR. 

Mangati, ten Noorden van Cochin, was ,subaltern" aan dit rijk en be·
hoorde tot de z.g. ,pijlaren van 't rijk van Cochin". Het was de politiek 
der 0. I. C., ,dat yder landschap onder sijn eijgen erffelijck geslacht apart 
blijve" en dat ,de Samoreijnse geslachten haar in de regeering der Cochinse 
niet indringen" (Dagh-Register, 1663, bldz. 188, v.). 

Den gricol 2 ) van Caijlicoijlang ende den vierden Sammorijns 

prins 3 ) brengen voor den heere Admiraal en Gouverneur den ragie 
van Mangattij, 4 ) den welcken sich quam aanbieden als vrunt en ten 
dienste der E. Comp•, waar in den selven na gewoonte aangenomen 

en gecarresseert is. 

CCLXVIII. KUST VAN MALABAAR. 

15 Februari 1663. 5 ) 

De Samudri was opperheer van het door ons op de Portugeezen ver
overde Cranganur (Zie hierv66r, bldz. 193, v.) en na de verovering door 
ons van deze stad werd besloten, ,in te ruijmen ende opdracht te doen 
van de stad Cranganoer" aan den Samudri. (Dagh-Register, 1663, bldz. 
181, 190; vgl. 325, 411; vgl. Canter Visscher, Brievm, bldz. 210). 

Heden sijn in goede vruntschap 't samen vergadert den coning 
Sammorijn en ragie van Cranganoor voor haer selven ende den 
Admiraal Rijcklof van Goens, uijt de naam van d'Gouverneur

Generael ende Raden van India wegens de E. Comp• en geresumeert 
sijnde het contract tusschen gemelte vorsten, ende E. Comp• gemaekt, 
wert bevonden dat den Sammorijn en sijne geallieercle uijt cragte 

1) Uit het Contractboek. De datum is niet zeker. In het Contractboek is het 
geplaatst tusschen 8 J anuari en 15 Febr. 1663. 

2) ? 
3 ) Vgl. Canter Visscher, Bricven, bldz. 180, v.v. 
4 ) Valentijn plaatst ,'t Rijk van Mangitti" ten 0. van Kalikoet. Canter 

Visscher, Brieven, bldz. 185, zegt: ,Dus heeft het Koninkrijk van Couchim 
vier Stenden, zynde de vier voornaamste vorsten van dat Ryk, de Koningen 
van Porca en Paroe, dat geestelijke Vorsten zijn, en twee wereltlyke, de 
Koningen van Berkenboer en Mangatti. Deze worden genoemt de pylaren van 
het Rijk .... ". 

5 ) Uit het Contractboek. 
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van dien jegenwoordig competeert de possessie van d'stadt Cran
ganoor onder sodanige conditien als in de selve contracten te sien 
sijn, sao wert in voldoening van dien d'gemelte vestingen, ende om 
redenen alle het canon clat daar nag in wesen is, aan haar opg:
dragen, ende ingeruijmt, om, 't Neclerlantse guarnisoen daar uijt 
getrocken sijnde, de voorschreven stadt Cranganoor soclanig die iegen
woordig in wesen is, te aanvaarden en in besit te nemen, reserverende 
voor de E. Compe. niet anclers dan de geclrage lasten, encle de redenen 
ende 't recht, waar in desen niet mogt voldaan wesen. Orclonneren 
cncle bevelen clienvolgens aan den ondercoopman Camelis van Essen 
opsigt desen de fortresse in te ruijmen aan gemelte Vorsten als 
heeren des !ants, sander dat wij haar particuliere pretentien op 't 
selve bemoeijen, ten ware ( clat God verhoecle) ons recht en de red en 
daartoe werde gegeven. 

Gedaan ende gegeven in de siadt Coutchin lSe Feb. Ao 1663. Was 
geteekent Rijcklof van Goens. Ter sijden stont 's Comp• zegel, encle 
claaroncler: ter orclonnantie van sijn Eel', geteekent M. Huijsman, 
Secretaris. 

CCLXIX. KUST VAN MALABAAR. 

15 Februari 1663. 1 ) 

Na de verovering van Cochin, werd al spoedig door de onzen Cannanore 
(11° 52' N.B. en 75° 22' O.L.) opgeeischt, daarna belegerd en spoedig 
ingenomen (Dagh-Register 1663, bldz. 126, 150, v., 178, v.). 

Artijckelen van accoort gemaakt tusschen den E. beer 
Jacob Hnstaart, raat van India ende out Gouverneu> 
van de Molucas ende Veltheer over de Nederlantse Oost

Inclische Militie alhier, uijt de naam ende wegen d'Ed• 
Ho: Mo: heeren Staten Generaal der Vereenigde Neder
landen, den Heer Gouverneur-Generaal ende de Heeren 
Raden van India van cl'eene sijde ende den Capiteijn 

Anthonio Cardoso cler fortresse Cananoor wegens den 

doorlugtigen koning van Portugaal ter andere sijde. 

1 ) Uit het Contractboek. 
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