
.32 GENERALE N£!JERLANDSU!E GEOCTROYEERDE 

CCII. PERZIE. 

Tusschen 17 September en 16 October 1651. 1 ) 

Ofschoon de wording- van dit bevelschrift mij niet duidelijk is geworden, 
heb ik gemeend, het volledigheidshalve te moeten opnemen. Jvfisschien is dit 
het nieuwe ,Verdrag'', waarvan Valentijn spreekt (dee! \i) in zijn Bc
sclrrij'i:ingcn z·an Persien, bldz. 249. 

Beve!schri ft 2 ) van a en de Hollanderen in (le be
wooningh van haer Iogie niet hinderlijck te sijn, 3 ) bij 
aldien se claer toe volgens het geestelijcke bevoegt sijn, en 
het selve ten clienste van Sijn l\faijesteijt streckencle is, ver
leent op Thamaasp Koelie Chaan 1), regent van Gamron, 
door den Conine!.:: Ahbaas de tweede 5 ) in de maendt 
Sjawwel cles Jaers 1061 overeencomencle met de maenclt 
. . . . . . . . . . . . . . des J aers . . . . naer Christi gehoorte 6 ). 

L. S. van den Coninck Abbaas de tv.;eecle. 

Daer is een gebodt van de werelt te gehoorsamen geschiet, nament
lijck dit. 

Den toevlucht Yan heerschappije en regeerampt, en den snoer van 
heerschappije en regecr ampt. Thamaasp Koelie Snlthaan, regent van 
de gezegende zee coopplaetse van Abbaas, die wete, dat de toevlucht 
van Hoogheijt en verheventheijt, cle steun onder sijn gelijcken, den 
Commam[eur Sarcerius 7 ), Capiteijn der Hollanderen, eerhiedigh 
bekent gemaeckt heeft, hoedat een groote somme gegasteert heeft 
aen de ht!ijsingen. clewelcke in voorschreven zeecoopplaetse heb
ben, sijncle cleselve vervallen geweest en ( daernaer) met het ver
ciersel van bebouwingh opgehaclt ( ?) , houdende ( althans) haere resi
dentie daerin, versoeckende alsoo dat niemandt eenige moeijelijckheijt 
aen de sta::tdt van voornoemcle Capiteijn claerover aen doe. 

1 ) Uit Overgekomen brieven en papieren 1660. 
2 ) , Translaet uijt het Persiaens". 
3) Vgl. over onze verhoudingen met Perzie nog Corp. Dipl., I, bldz. 496-500. 
4 ) Tahmasp Koeli Khan. 
5 ) Abbas II, 1642-1666. 
fi) Schewwaal 1061 loopt van 17 September tot 16 Oct. 1651 (Wiistenfeld, 

Vergleichungs-Tabcllen S. 44). Ook bij de verdere overzetting van de Moharn
medaansche jaren en maanden in de onzen heh ik Vh!stenfekl gevolgd. 

7 ) Dirk Sarcerius, zie hierv66r. 
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Hierop hebben ordonnerende bevolen, dat de toevlucht van heer
schappije, ingevalle de hewooningh van voormelte huijsingen door 
hem voorr;'• (Cap") met het aensienelijck geestelijck recht overeen

comende en ten clienste van het dageli jcx vermeerclerende Rijt:k 
streckende sij, dat clan niet toelate clat ijmant aen de staaclt van voor

melte (Capiteijn) claerover eenige moeijelijckheijt aen doe, permit
terende dat met geruster h:1rte in voorschreven wooninge mogen 
resicleren en vermach (hij Capiteijn) d'jnclinatie van de Conincklijcke 
gonste ver!'occken. Geschreven in de maendt Sjawwaal des jaers 1061. 

Achter op den dor5o boven aen stont : 

I3ij de hooge boYen al verhcvene mondelijcke ordonnantie. 

En hier beneclen : 

L. S. van cle Atemaad Danleh 1 ) Chaliefach Sultaan. 

CCIII. QUINAM EN TSJAMPA. 

9 December 1651. 2 ) 

Quinam (Noordelijk) en Tsjampa (Zuidelijk) zullen toen ongeveer hebben 
ingenomen het eerste dee! van Kambodja, het tegenwoordige Cochin-China 
(en een dee! van Annam), waarmede het wordt vereenzelvigd. - Vgl. de 
kaart in Valentijn, I, ,.Tabula Indiae Orienta/is", waar zoowel Quinin als 
Tsiampa worden aangetroffen. Het ,Tijgers eiland"' ongeveer 17° NB 
wordt in 1644 gezegd te liggen aan de grens van Quinam, terwijl de baai 
Panda ran (bij Saigon) in Tsjampa ligt. V gl. ook H. P. N. Muller, De Oost
Indisr:hc Compagnie in Cambodja en Laos, bldz. XXXIII, XXXIV, 75. Zie 
ook het Register. - De 0. I. C. had reeds lange jaren betrekkingen met 
Quinam eP het toen, althans nog in 1641, onafhankelijke Tsjampa, be
trekkingen welke niet steeds van vredelievenden aard waren. Na vijandelijk
heden gedurende jaren were! in 1651 Willem Verstegen naar Quinam ge
zonden. Deze sloot onderstaande overeenkomst. (Van Dijk, t. a. p., ·bldz. 
347 v.v.) 

1 ) l'timad ud Doulet = vertrouwde van de regeering (het rijk); titel van 
den Eersten Minister. · (Hotz, Cuuaeus, blclz. 37, noot 1), 382, v. 

2) Uit het Contractboek. - Ook te vinden in Overgckomcn brieven m papic
mt 000, 1652, I, folio 117 v.v.; 000 1652, III, 506 v.v. - Bij Van Dijk, 
Ncerland's Z'rocgste bctrckkin.c;~:n met Borneo, .... en Cochin-China (Amster
dam Scheltema, 1862) vindt men op blclz. 354 een verkorte wedergave van de 
overeenkomst. 
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