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CC. KUST VAN KOROMANDEL. 

17 Mei 1651. 1 ) 

Bijapoer, nog altijd staande ,onder tribuyt van den Groot Mogol 2), ging 
voort met zijne veroveringen (Zie hierv66r n• CXCIV) De 0. I. C. ging 
met het oog op de mogelykheid, haar handelsterrein hier uit te breiden, 
gretig in op voorstellen in die richting door Bijapoer gedaan. (Zie achter
staanden brief van 12 Februari 1651 van den ,veltoverste vant Visiapourse 
Ieger Chan". Zij deed daarom ,besendingen" zoowel naar den groot-gouver
neur van Gingi (zie hien·66r biz. 8 en aen diens ,supperioren den Chan 
Channa als oocq aant Visiapours hoff" (01witgege~•m Generate missi~•t? 
24 Jan. 1652). Deze verschillende bezendingen verklaren, hoe de 0. I. C. zoo 
spoedig op elkander verschillende voorrechtsbrieven van Bijapoer ontving. 

Transllaet firman door d'Visiapourse Mayesteyt aen 
d'Comp" verleent ende op 12" Augussty 1650 3 ) nevens 
eenen brief£ van verzekeringh van den velltheer des voor
schreven ryx Chan Channa 4 ) per den oppercoopman s· 
Cornelis van Quaelbergen van Arne 5 ) uyt handen van 
Moeracl Ali Beeck op Palliacatta aengebraght. 6 ) 

Godt boven all ende aile aerde onder hem. 
Hier onder stondt Zijn Maij'" siap jn ronde forme ende toen hegon 

t firman als volght. 
Ret firman dat den Koninck van Visiapour verleent aen den Cap" 

van d'Hollanders in Palliacatta, die maghtigh hoogh, genereus en 
clapper is, wert hier onder met mijn weten ende wete( ?) verklaert. 

Door den manhafften encle seer getrouwen Morad Ali Beec js aen 
Cham in Hamadoe 7 ), mijne trouwe raedt en uytvoerder van aile mijne 
overwinningen en raetslagen, die zijn leven om mijn dienst te doen 

1) Uit het Contractboek. - Ook te vinden in Ot•ergekomCII brieven 000, 1652. 
II, bldz. 207 en in het Contractboek Zeeland (vgl. Corp. Dipl., I, bldz. XX). 

2 ) Onuitgegeven Generale m'issive, 24 Jan. 1652. 
3 ) Schrijffout voor 1651. Het exemplaar in de Overgekomcn brie~•en heeft het 

j uiste j aartal. 
4) Khan-Khanaan (Khan der Khans). Zie Hobson-Jobson, New edition (Lou-

den, Murray, 1903, p. 479. 
5) Arni? 
G) Zie beneden. 
7) In het exemplaar in de 0;/ergclwmm brin•en staat Cham Mhamadel. -

Vennoedelijk is die. van het Contract hoek de j uiste. lmmer Gingi werd na de 
verovering genoemd ,Parsia Habadoe" of ,Baer si Habadoe" of Baer Scha
badoe. 
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niet en verschoont ende door Zijne Hoogheijt weclerom aen mij vertelt 
cl'grooclheijt, t geluck, cliscretie, goetaercligheijt encle waercle van 
gunste encle eere der Hollandtse natie encle haerlieden versoek van in 
mijne landen, die ick door Godts gratie ende hullpe der clapperen 

hehbe geconquessteerdt, tc mogen negoteeren ende haer Ed' voor
slaght is geweesst als volght. 

Dat UE. mogen vryelijck in aile zee- encle lancltsteden woningen 
begrijpen ende uwen handel! uijt brcyden. om allsoo mijnen duan te 
vermeercleren ende t iandi te doen floreren. uwe schepen cloen acn
landen, ofi senclen, ontlaclen, belaclen, coopmanschappen vercopen encle 
kleden en andere waren incopeu, etc., alles gelijckt in ouclen tijcle bij 
t gouverno van \Varclapa Ncyck 1) encle Kistapa Neyck, 2) oude heeren 
van Sinsier, ende Chinanna Chity alias J'vialeyo 3 ), mits halven tholl 
betalencle, is gegacn. Dat ick bij desen alles zoo toestae ende uwe 
vergunne cnde belove t'onclerhouden, nn mogen UE. clan geen aghter
dencken van quaet, maer in c!esen allen een goeclen vasst vertrouwen 
hebben ende wanneer wij eenigr schepen nae andere kusten zenden 
uijt onze havenen offte Ianden allhier, claerin moeten UE ons behullp
saem wesen. 

UE. mogen hare schepen voll coopmanschappen en waren op myne 
plaetsen Iaten aencomen en mve negotie allzoo met goedt genoegen 
vergroten; maer als UE. eenige eliphanten, peerclen offte andere 
frayigheclen aenbrengen, sullt gehouclen wcsen clesellve aen mij en 
niemanclt ;mclers, mib naer behoren betalende, te vercopen ende wan
neer dien gelycke op andere gouvernos 4 ) aenbrenght, zou dese ook 
geerne sien en copen. 

Jn voorleden eeuwen is t geschiedt, clat Godt de luijden, die hem 
vertoornt hadcle, met eenen coperen meur rontom heefft beset en 
allsoo bcnauwt clatter niemandt konde ontcomen om t verderff cncle 
zijne reghtvaerdige straffe t'ontvlieclen. Allzoo vast als dese waren 
besloten ende clien meur v~as geset, zoo vast en onverbreekelijck zall 
clit mijn verleent firman ook bij mij werclen onclerhouden. 

Jn de Conincklijke Stadt en t hoff Visiapour den 17" Meij 1651. 

1) Corp. Dif'l., I, bldz. 453, 454. 
~) T. a. p., bldz. 394-399, 418, 423. 
'l) T. a. p., Register van Persoonsnamen, hlclz. 559. 
•) Plaatsen onder zijn bewincl. 
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Translaedt van seeker missive 1 ) in 't Persiaens door 
den H' Velltoversten van t Visiapourse leger Chan in clato 
12 Februarij 16~1 per 'sComps pion 2 ) Ayna aen den 
H' President Laurens Pith gesonden, die op den 6• Maert 

claeraenvolgencle op Palliacatta aenquam. 

Ghij zyt een man van hoogheijt. Gocles gunste encle alle andere 
rijcke deughden naer huijs( ?). Godt geve UE lange gesontheijt. Den 
brief£ met form \·an t caull is mij ter goeder tijt door uw affge
sonclen pion well overhandight. Ick heb ze gelesen, verstaen ende 

daerin goeclt genoegen geschept. 3 ) 

Aengaende uwen nieuwen eijs van cauil, daer op zegge dit, dat, 
toen ick ·voor clesen d'sterckte en d'stadt van Sinsier, nu genaemt 
Parsia Habaclo Sinsie, 4 ) door hullpe van Godt geconquesteerdt 
haclde, encle deszelffs Neyck nevens die van Tansjouwer en Madre 5 ) 

sigh geerne onder gehoorsaemheijt ende contributie van onsen konink 
willen begeven, clat ick op die tyt UE ende anderen volgens mijn 
authoriteijt caul! hebbe verleent encle aen clat zellve zall niet een 
hair breedt bevonclen werclen te mangel en; clogh in dien UE. eghter 
een nieuw caul! begeerdt, ick zall met sellve daerom ook niet vertragen; 
maer de voorschreven forme nu gehonclen, _is niet well geschreven, 
dien volgende kunnen wij den zin niet reght verstaen ende daerom 
zencle nu geen ; maer ick hcb aen Mir Ali Beeck wegens uwe negotie 

int gebiedt van Sinsie genoeghsaem geschreven ende dat hy zyn hullp 
soo veele mogelijck aen UE. allclaer moet bewijsen, claeraen niet 
gebreeken zall; aen Uwer zycle moedt d'vrnncltschap met hem ook 
behoorlijck onderhouclen werclen ende allsoo zall d'sellve met d'nego
tie clagelijcks aemvassen, dat UE. geliefft in geclaghte te houden om 
claer op aght te nemen. 

Indie VE. nogh blijfft bij t versoek van nieuw cau!I, zoo schryfft 
den zin claer van de hemel( ?) zoo duyclelijck als t behoordt, op clat 
wij t sellvc klaerlijck binnen n) verstaen ende zall U geworden, daer 
op l!E. soncler aghtercloght well meught verlaten ende jets meer 
gebrekencle, waerin on.ze hullpe van noclen moghte hebhen, schrijfft 
sulx vryelijck ende zyt van herten gegroeclt. 

1 ) Uit het Contractboek. 
2 ) Hier: boodschapper. 
:l) Zie deze voorstellen van Pith hierachter bldz. 29. 
4 ) Vgl. hiervoor, bldz. 25. 
5) Tanjore en Madura aan de Zuid-Oostkust van Voor-Inclie. 
") Cunnen( ?) 
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T ranslaat missive 1 ) bi j forme van caul geschreven 

door Moeracl Ali Beeck, regeercler van 't neijckschap van 

Sinsier. aand' Heer Presid' Laurens Pit geschreven. 2 ) 

Naar inhouden van tfirman dat UE. bij der Ko: van Visiapour, 
mijnen H'", ende Sijne lVIaij'' doorluchtige velcl-heer Chan Channa 
jn dese Ianden van Sinsier is verleent, belove ick UE. alles in sijn 
geheel te onclerhouden, ende volcomen stand te doen grijpen, want 
daar door met den wijtlopell<.len handel van UE. sullen mijne zee
steden, encle lantplaatsen werclen gepeupleert ende den duan ver
meerdert, alsoo clat U.E. onverhindert suit mogen Uwe coopman
schappen aanbrengen encle vercopen, en wederom andere clingen, die 
UE. dienen, kopen ende uijtvoeren, sonder meer als den halven thol 
te betalen, die voor clesen ten tijde van J(istapa Neijck ende Warda
pa Neijck bij Maleija sijn ingebruijck geweest, ende hierop mach UE. 
sijnen handel tot beternisse van onse havens ende steden groot maken, 
maar als UE. alhier slaven ende slavinnen koopt, suit voor jder per
soon betalen aandcn duan seventhien ende een halve grote fanum. 3 ) 

Encle als UE. in onse lanclen elephanten ofte paerclen aanbrenght. 
dienense wei aanden heer yan 't land eerst ghethoonclt encle hem de 
preferentie gegeven, om alsdan, daar uijt t'nemen 't gene hem diendt, 
mits datse naar behoren werden bethaald. UE. suldt de jncomende 
goederen, die gepackt ofte binnen eenige packen ofte goenijs 4 ) be
waart sijn, niet vermogen t'openen sonder bijsijn van 't volck vanden 
duan, opdat hij sijn recht OnYerminclert mach erlangen. Den thol van 
Erivapelaer :-;) sal sijn twe encle een half ten hondert, encle op Tege
nepatam van gelijcke. 

'T goedt, dat UE aanbrenght encle verkoopt, daarvan sal den koper 
den tho! hetalen, maar 't gene UE. niet kuncl vercoopen, sal sonder 
ijets te hetalen, mogen wederom jngescheept, ende vervoert werden. 

1) Uit Oz•ergclwmcn l;rievcn, 000, 1652, II, bldz. 211. 
~) ,Uijt de 1Iaratische sprake". (Mahratha-taal, Marathi). 
3) Fanam, een munt. De waarde werd in 1691 ge1ykgesteld met 7Yz stuiver 

(Uytrckrniuy <•onr de gouden en sih•eren munts ~mardye., .. mat en en .... 
!tewigten in ..... Imlirn, Middelburg, Meertens, Drucker van de .... Oost-Indi
'che Compagnie, 1691, bldz. 35). Vgl. echter Tavernier-Crooke, l, p. 329. 

4 ) Goeni-zakken. 
5 ) Ik kan deze plaats nitt terccht brengen. 
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Aan dit caul ende woord sal aan mijner sijde niet haperen, maar 

volcomen werden onderhouden. 

Ja Armij aclij. 1 ) 

Forma van Canll 2 ) t welck den Capiteyn der Hollan
ders in Palliacatta. Lourens Pitt, wegens den Singiersen 
cleedenhanclell van den velttoversten Chan Channa is 

versoekende. lnijclende als volght. 

1. 

Dat de Hollancltse natie van cl'Honorahle Comp• een bequam huys 
tot haer negotie int Singierse Iandt. claer t besst aghten, te bouwen 
moet werden vergunt, om alldaer met zoo vele volcq als tot d'negotie 
en andere noclige diensten bevinden te vereysschen en haer goederen 
segour 3 ) te bergen. 

2. 

Dat alle waren en coopmanschappen, die daer brengen, aen een 
yder meest biedencle coopman encle die 't ons zall . gelieven zullen 
mogcn vercopen, zonder eenige s'jonckans, 4 ) waeghgellden off 
andere impost, hoedanigh die gestelt off genoemt zoude connen 
werden, subject te zijn; lijber te mogen negotieren, vercopen, comen 
en gaen, aenhrengen en weghvoeren, zonder tint minste van eenigen 
thall off s'jonckan aengesproken te werclen, allsoo (zij] den heer des 
landts den toll der cleeden int landt reecle betaellt, zullx voor 't aff
schepen claervan bevrijt moeten zijn. 

3. 

Dat 't allen tijden haer volck door t gantsche lanclt van Sinsier, 
claert marct proffijtelijck moghten vinclen, zullen mogen senden en 
overall. zo lang begeeren, remoreeren, hare goederen vercopcn ·en 
weclerom andere incopen en doort landt aff een aenbrengen, r,) be
talende eenelijck van d'affbrengencle. cleeden en andere waren den van 
outs gewoonlijcker thoU zonder meer. 

1 ) Oningevuld. In den bundel op het R.A. wordt het aangetroffen onmiddellijk 
2chter het ferman van Biijapoer van 17 Mei 1651. 

2) Uit het Contractboek. 
3 ) V eilig. - Portugeesch, ook Spaansch, seguro. 
4 ) Tollen. (Vgl. lfobsmi-/ol>soJI, p. 473 s. v. Junkaneer). 
r.) Aff en aen(?) 
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.4. 

Wadt schepen, jaghten, boots offte andere onse vaertuygen, dat 
onclert Singiers gebiedt door onweder, storm, offte brandt moghten 
comen te breeken offte te stranclen, cl'jnwoondr' en aile andere daer 
ontrent zijnde gehouden snllen wesen, claer toe aile bystant te bewijsen 

om de goeclere1~ te bergen en t geberghde, t zij gouclt, sillver, coop
manschappen, scheepsgereeclt:::chap. geschut, anckers, touwen, zeylen, 
volck en alles I wat] overhlyven moghte, in zijn geheell ons zall 
moeten wecler cwerhanclight werden, zoncler claervan oijt jets te mogen 

eijssen. 

5. 

Alle ende jcler coopman, wcvers en schillclers van t ganclsche Iandt 
Singy su1lt volcomen liberteyt en consent volgens Vysiapour rycx en 
aller hmden cosstume moeten geven, om met ons in alle seguriteyt te 
handelen, te copen en vercopen, zonder van ymanclt daer ergens in 
gemolesteerdt off van ons gcdiverteerdt en tot werck van cl'Engell
sen, Portugeesei1, Deenen, etc• geconstringeenlt nogh met dreijge
mentcn off andersints gebraght mogen werclen. 

6. 

Enclc opdat cl'vervallcn Singiers hanclell eens mogh comen te flo
reercn, sa!l men alle coopluijden desselffs met caull verseekeren, dat 
voortaen van geenigc lancltregeerders, 's .ionckaniers 1 ) en andere 
met nieuwe tollen belasst off yets anclers werdt affgeparst, maer dat 
met c1'van outs gewoonlijcke gereghtigheijt sigh cl'Heer van 't lanclt 
zall moeten vergenoegen. 

7. 

J tem all zoo well apparent is, [ wij] met· de Portugesen in corten 
weder in oorlogh sullen comen en claercloor met 2 ) zegour in een 
Iogie off hnijs in cl'haven Tegenepatnam, Porto Novo etc• zouclen 
zijn, zonder beschermingh van cl'Heer des lanclts. zoo zall ons daer
van mecle verzekeringh gedacn werden, zonder noghtans sigh met 

onse zaeken ter zee t.e mogen moeijen off op eenige jnsighten ons 
onder a) Portngeesen will der wegen moghten aenclocn. 

I) Ontvangers van de tollen. 
~) Niet(?) 
X) Om der(?) 
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