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gehouclen te worden als ongehoorsame onclerdanen en verbont
Lreekers. 

Dat claarvoor d'E. Comp'' de hescherminge en heerschappij aen

neemt over haar, even als over onse goecle burgers en Mardijcker.s 

van Banda, tegen aile en een ijder, die haar eenig schade ofte leet 
aencloen ofte willen, als cl'orangcaijen sulx versoeken, beloven den 
E. Heer Gouverneur wegens d'hoog gemelte Comp' vorcler haar met 

aile vrientschap te bejegenen, als een goecle heer sijne goecle oncler
clanen schuldig is te doen. 

Dese bovenstaancle articulen weclersijts helooft, soncler eemge de 

minste infractie in alles poinctueelijck naegecomen en agtervolgt 
sullen werden, doencle cl'orangcaijs en inwooncleren van voornoemde 

Couwer ingevolge bij clese p' hare gewonelijke formaliteijt en so
lemelijk den eedt van getrouwe onclerdanen aan d'E. Comp', waer 
op aan de selvige een vlagge, vereert met een groote steen, met 
Comp' wapen daer op, en bij haer is aengenomen, om claer door sich 

selve als soclanige aan aile aencomende volckeren te vertoonen. 

Aldus gedaan ende vast gestelt op strant van Couwer, datum voor
schreven. Onderstont : clit is 't merck van Tettalij; clit is 't merck van 

Lockkessij; clit is 't merck van Douwa; 1) clit is 't merck van Lare, 
dit is 't merck van Wauwa. 

CCCI. KUST VAN MALABAAR. 

25 April 1665. 2 ) 

De vorst van Trevancorc was een der moeilijke elementen voor de 
pogingen der 0. I. C. om de oppermacht op de Westkust van V 66r-Indie 
geheel in handen te krijgm (vgl. hierv66r, bldz. 139, 193, 204, 270 v.v.), te 
meer omdat daaronder ,.behoren" een aantal Lilliputsche rijkjes (Canter 
Visscher, bldz. ,200: Dagh-Register 1664, biz. 185, v.) 3) Met verschillende 
dier potentaatjes had de 0. I. C. gaandeweg contracten gesloten, maar met 
,den Trevancotter" nog niet, zoodat wij ,wegens den amfioen nu op 

1 ) Niet genoemd in den aanhef. 
2) Uit het Contractboek. - Ook in Contractboek III. 
:l) Hunter, Gazetteer, XXIV, p. 6, heeft gelijk als hij zegt: ,at this time 

(after the battle of Talikota) it seems to have been a congeries of petty chief ships, 
each of which claimed preeminence over the rest". 
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gantsch Mallabar de poorten mogen sluijten, uijtgenomen bij de Samorijn 
en de Trevancotter". In 1665 gelukte het, den laatste, die ,Camp" vrunt
schap hoog begint te estimeren" (Da!Jh-Rcgistcr lnt55. bldz. 360 1 ), daartoe 
te brengen. 

Contract en naecler verbanclt van vrindtschap aenge.:
gaen encle gemaact tussen den cloorluchtigen staeclt cler 
V creenigcle N eclerlandcn en uijt derselver naemen cl'E. 
Heeren Bewinthebheren cler Geoctroijeercle Oostindische 
Comp', den Gouverneur-General encle Raeclen van India, 
mitsgaeclers den Gouverneur des eijlants Ceylon Malla
haer, door den Cap' Hendricq van Rheecle, hiertoe van 
den Heer Superintendent Rijckloff van Goens, Aclmiraal, 
Veltoverste encle Gouverneur cler eijlanden Ceylon etc". 
expres gecommitteert en gemagtigt ter eenre ende den 
grootmogenclen conincq van Trevancor 2) ter andre sijde. 

Ecrstelijcq sal der weesen tussen cl'E. Comp" encle den conincq 
van Trevancor een eeuwige vrecle ende vrintschap solange sonne 
en mane sal clueren. 

Ten 2. 

Alle vijanclen der E. Camp' sullen weesen vijanclen van den coning 
van Trevancor en sullen malcanclren hij noodt aile moogelijcke hulpe 
en hijstanclt bewijsen naer clat ijders gelegentheijt sal toelaeten. · 

Ten 3. 

Geenige Europiaense natien, het SIJ Portugesen a), Spanniers, Ita
Jianen, Franse, Engelsen, Deensen, Schweden ofte andre, geenige uijt
gesonclert, sal den coning van Trevancor ter geenigen daagen m SIJI1 

lanclen gecloogen noch om te woonen noch om te hanclelen. 

Ten 4. 

Alle den peper vallencle in des conincqs van Trevancoors Ianden 

1) Dagh-Reg-ister 1665, bldz. 262, spreekt van ,het vernieuwen van het con
tract met den nieuwen Trevancotsen coning". VI elke vroeger contract hiermede 
hedoeld wordt, weet ik niet. - Vermoedelijk is hier een misverstand en wordt 
gedoeld op bet contract met Signati (zie hierv66r, biz. 270, v.v.), ,.gemaakt 
ten overstaan van den Trevancotsen Prins". (Men zie hierbij vooral Valentijn, 
Ccijlon, bldz. 189). 

2) V gl. over de plaatsing van dit contract, gesloten met het Zuidelijkste rijk 
der Westkust van Voor-Indie, (vgl. Dagh-Register 1664, bldz. 185, v.), onder 
de Kust van Malabaer Corp. Dip/. I, bldz. 392, noot 1). - Ook Canter Visscher, 
hldz. 199, v.v. rekent Trevancore onder deze Kust. 

:J) V gl. Dayh-Rcgister 1664, bldz. 186. 
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hclooft den Coninq aen d 'E. Comp'' alleenig te laden leveren doch in 

Coilang. 1 ) 

Ten 5". 

Vuijt geen plaatse der stranden belooft den Coning geen peper te 
~ullen laeten uijtgaen door niemandt ter werelt. 

Ten 6" 

Alle den peper, die ter sluijcq mogt uijt het Iandt gevoert worden 
ende door het volcq cler [~. Comp" ofte des Conincqs achterhaelt, sal 
verbeurt sijn, cl'eene helft voor d'E. Comp'' en d'ander helft voor den 

Coning en sullen de sluijckers, sou die onderdanen mogte weesen 
des Conings, overgelevert worden om door den Coning straffe te 
ontfangen. 

Ten 7". 

Niemandt sal eenig amphioen te waater vermogens sijn 111 het 
coningrijcq van Trevancor te brengen als cl'E. Comp" ende clerzelver 
dienaeren als hoven. 

Ten 8". 

Nu noch ten eemvtgen daagen belooft den Coning geen wilden 
canneel uijt sijn Jandt te laeten voeren of schillen. ~) 

Ten 9". 

Den Iogie op Tengapatnam 3), goederen ende persoonen die daer 
alreets sijn of naemaels moogen comen, neempt den Conincq onder 
sijn bescherming en bewaeringe. 

Ten 10". 

Aile aencomencle goecleren en coopmanschappen, die door d' E. 

Comp' soude moogen aengebracht worden, sullen geen tho! betaelen. 

Ten 11 •. 

Aile waeren, die door cl'E. Comp" mogten worden ingecocht, sullen 
soodanigen tho! betaelen hij de vercoopers als van Coilang gewent 
SIJn en alclaer van onts gehruijcklijcq geweest is. 

1 ) Canter Visscher, bldz. 201, is niet geheel juist, als hij zegt, dat Trevancorc 
nooit er toe is gekomen, het pepermonopolie aan de 0. I. C. te leveren. - In 
Quilon moest dus de peper aan de 0. I. C. gelevert worden. 

2) De Cassia (Vgl. Euc0·clopacdic, II, bldz. 266). 
::) V gl. Dvyh-Rcgister 1664. bldz. 186. - Valentijns kaart van Koromandel. 

Vgl. ook Valentijn Ceijlo11, bldz. 238. 
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Ten 12". 

Eenige questie onder beijdezijts onclerdaenen comende. sal den 
schuldigen bij sijn overheijt gestraft worden na eyders wijse en 
recht en indien twe van eyders sijde malcancler mogten clooden, saJ 
den clooclslager soncler aenzien van persoonen weder gecloot werden 
bij zijn eijgen rechter. 

Ten 13". 

So ijmanclt van 's Comp'' onclenlanen mogte wechloopen en haer 
in des Conincqs Iandt onthouclen, sal den Conincq gehouclen sijn 
ende beloofcle die wecler in hanclen van d'E. Comp" te leveren .. 

Hier van sijn gemaact vier eensluijdende instrumenten. Twe in 
de Hollantse en twe in de Mallabaarse spraacke, claervan eycler twee 
sal behouden. Aldus geclaen en gesloten na den Hollantse stijl Ao. 
1665 den 25 April. 1 ) 

Aldus gedaen ende geslooten na den Hollandsen stijl a". 1665 den 
27'" April, en naer Mallabaeren int jaar Coylan 2) 840 den 21 en dag 
der maancl Minumasa 2 ) ins koninx paleijs Atrugen, a) en was ge
teeckent in Mallabaerse caracters bij den Ko. encle claernevens 

i-Hendrik van Rheede tot Draakesteijn etc". 

"1) Hierachter Yolgt de ola van Porakad, van J anuari 1663? (Zie hierv66r 
J-.ldz. 228) met de toevoeging: ,Colombo den 30 April Ao 1665". De verhou
dingcn tusschen Arouw en de 0. I. C. warcn echter in 1665 volstrekt niet yan 
clien aard, dat juist toen teen dergelijke ola noodig was. Toch moet ik hierbij 
opmerken, dat Dagh-Rcg·isfer 1665, bldz. 360 spreekt van ,de ola, die den 
Ragia van Porca ons verleent heeft" en die ons recht (tegenover de Engelschen·l 
volcomen sal connen goet maecken". - Over de verwikkelingen tusschen de 
0. T. C. en de Engelschcn over Porakad zie men nog Sainsbury-Fisher, Court 
Mi1tutes 1664-1667, Index, p. 456. 

:!) Coulam of Coilam bij Canter Visscher bldz. 434. - Minam, bldz. 435. 
:J) \Vaarschijnlijk: ,Atingen" (Vgl. Canter Visscher, bldz. 200). 
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