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CCCII. KUST VAN KOROMANDEL. GOLKONDA. 

M.ei ? 1665 1 ) 

In Bimilipatam (17o 5.:1' N.B. en 83° 27' 0. L.) had de 0. I. C. een loge, 
minstens sedert 1652, echter van geen groot belang, behalve clan voor de 
levering van rijst naar Ceilon. De stacl behoorde in clezen tijd aan den 
koning van Golkonda, maar de ,Serlaskeer", het hoofd van het Ieger, 2) 
die in de buurt verblijf hielcl (te Sikakol), had daar grooten invloed en 
cleze maakte het clcr 0. I. C. soms zeer lastig. Hem were\ dan ook geregelcl 
,cle visite gegeven (en zulks mag met geen ledige hanclen geschieclen)". 
(Havart, Corma11del, blrlz. 80; Valentijn, Chorolllandc!, bldz. 42, v.; !Jagh
Negister 1664, 1665, zie Register). Toen gaandewcg Ceilon de rijst uit 
Rimilipatam niet meer behoefde en er moeilijkheden rezen met de plaat
selijke autoriteiten, were! bet ,bedenkelijk, of men de resiclenlic van Bimele
patnam niet behoorde te lichten". Toen de tenuitvoerlegging van clit besluit 
in Juni 1664 te Bata1·ia bekend werd, wercl door G. G. & R. den 30 September 
hesloten, ,dat het comptoir weder met reputatie sal gerestabileert moeten 
worden". Naclat de 0. I. C. haer kantoor had gelicht, ,is Bimelapatnam 
zoo ontvolkt geworclen, dat het om te vcrwonderen is". Trouwens er was 
claar ,vee! importanter procure te doen, als tot noch g·eschiet zij" (hennep, 
ijzer). Den 7 April 1665 werd dit bevel herhaald met de toevoeging, dat 
,met den Serlesker op het gevoeglijckste verdragen moet worden"', welke 
bevelen inmicldels reeds waren uitgevoerd. (Dayh-Rcgistcr 1664. bldz. 157 
enz., zie Register; 1665, bldz. 73 enz., zie Register). 

Copie van t caul door Serlaskeer dezer cust Kalinge 4 ) 

vergunt. 

Ter orclre van den E. Heer Cornelis Speelman, gouverneur van 

Palliacatta, comt alhier den C:apiteijn Friclts 3 ) van bandaar Bimili
patam en eijst een caul van mij wegens uijtstaende schulclen van 
d'inwoonclers deser Ianden, clat ick hem behulpsaem sal sijn conform 
der connossementen, clat die oucle schulden magh hecomen; boven 

clien orclre stellen aan aile gesaghebbers van mijn Iandt, 0 ) dat hem 

meclc behulpsaem mochten wesen, bovenclicn dat geen regenten 

mogen gelicht werden, of waer clat een ancler quam in desselfs 
plaets comencle te rcgeren, soo sal gehoucle~ zijn voor aile uijtstaencle 

1 ) Uit het Contractboek. Over den datum, zie aan het slot van dit stuk. 
2 ) Havart, Cormaudel, III, bldz. 80. 
3) Hij wordt genoe1ml ,ovperregent van Sicacol". (Dagh-Registcr 1665, bldz. 

157). De Versame!ing zegt: ,Serlaskier is als prins visier op Cormandel"'. 
4 ) H obs!ln-Jobsou. p . .:187 ff. : Kust van Koromandel. Er zit wat grootspraak in. 
5 ) vVaarschijnlijk een familiare benaining voor Frederik Bruin. (Zie aan het slot). 
0 ) Dit geschiedcle bij een - ongeteekende - ,ordre des Serlesker aen ons, 

om a en aile auwelclaers ( te) geven, genaemt als yolgt". 
Ik neem hieruit alleen de namen der plaatsen over, waar genoemde ambtenaren 

waren g<:vestigcl, voor zoover zij te ontcijferen zijn. Visiapatnam (Visiagapat
nam?). Ronclenaer, Cassimacotta, Lacq Waeromcotte. Azwaerom, Zyckel Caney, 
Assekapi!lij, Dobbelij, Ratalle en Leijweet. 
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GJ,;NEHALE NEOERLANJJSCHE GEOCT1WYEERDE 

~chuldeu te volcloen of de op 't selve gouverne sal moe ten vulclaen 

werden. 1 ) 

Voorts versocht hij, dat geen arbeijtsvolck noch coelij, wie 't 
ook soude mogen wesen, in sijn clienst encle sijner coopluijclen mochte 
ontnomen werden, noch eenigh vaertuijgh tot ontlossingh del' 
scheepen ; '/Oorts of een schip quam te vervallen op deze Cust, onder 
mijn gebied, clat dan sal gehouclen sijn alles te Iaten bergen, mits 
behoorlijck coelijloon weer t' intregeeren aen die Comp", waerop 
Ul: sullen behulpsaem sijn, als in ons vennogen staet. Of het geviel 
clat ijemant quam ende vals op ous of onse coopluijclen quam leggen, 
of op de minste die onder ons staen, of op cl'schulclenaers en onser 
cooriluijclen schulclenaers, niet vermagh te ontbieclen, dat aen ons 
eerst te Iaten weten, wij hem sullen intregeeren. 

Dit alles wat UE. versocht heeft, ben ick wel te raeden conform 
alles clat can geschieden sal toestaen. 

Voor eerst stae ick toe van alle tol, dat in 't Jandt comt ende 
uijt Iandt gaet, daervan te voorn halven to! hebt van gegeven, suit 
nu maer een qllart geven, alles clat de Comp" door haer coopluijden 
coopt, encle op haer naem, het is oock wat het wil. En leeft in 
vreede, heeft voor niemant te vreesen. Dyterchan 2) heeft UE. vee! 
overlast aengedaen, ick salt UE. niet doen. Bovenclien moet UE. 
aen niemanclt, wie 't oock soucle mogen wesen, en neve] ( ?) geven 
:;onder mijn weten. Als ghij mij vraeght, en sta het toe, sal UE. 

l.>ehulpsaem sijn, clat weer becompt. maer sta niet goet voor. '3 ) Voorts 
vergnnne ick UE., U negotie door mijn gants Iandt gerustelijck 
magh clrijven, beha!Yen aen mijn vijanclen, cl'Mangaels. 4 ) 

Onderstont sijn schap en gewoonelijcke hanclteijckeningh, den 5"" 
cler maent Rawilleipol. 5 ) 

1 ) De zin luopt niet, maar is duidelijk genoeg. 
~) ? Vermoedelijk de voorganger van den tegenwoordigen ,Serlaskeer". 
:;) Ook hier is de tekst verknoeid. 
~) D~onderdanen van den Groot-Mogol. (Vgl.lJayh-Rcyister 1664, bldz.4Sl, 487.) 
;;) Rebi el awwel? Dan zou het stuk dagteekenen (volgens \iViistenfelds 

Tabellen) 16 Sept. 1665. Ik meen echter, dat bet stuk vroeger is opgesteld. Het 
komt in het Contractboek voor tusschen April en J uli 1665. Maar er is meer. 
Met ,Fridts" zal waarschijnlijk zijn bedoeld de ,adsistent" Frederik Bruyn. Deze 
was van Bimilapatam ongeveer Mei, Juni met een zending vertrokken, waarbij 
(lOk ,de Serlesker" in 't spel was. Deze vertrok later naer Golkonda (Dagh
Register 1664, bldz. 435, Y., 486). Frits (,Friten") wordt ook genoemd in een 
door mij niet opgenomen ,schriftelijcke verbintenis van een aantal kooplieden 
tc Binselepatam ,in compagnie" over de levering van koopwaren aan de onzen. 
Het stuk is niet onbclangrijk op zich zelf, maar cen Ycrbintcnis van privaat
rechtelijken aard. 
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