
33-1- CENEHALE NEDERLANllSL'lfE GEOCTIWYEERDE 

':lagge afgesonclen, encle haar E. hegeren gevraaght, hebbende tot 
antvvoort becomen, clat tusschen cl'Engelse natie en N eclerlanclers 
eenen oorlogh was ontstaan en daar waren gekomen, om het eijlant 
Rhun op te eijsschen, waarop geclachte Engelsche natie, hun niet he
stant vindencle, met den ancleren sijn overeengekomen encle verac
cordeert, clat uijt den naem ende van wegens cl'E. Honorable Engelse 
Oost Indische Compagnie ten behoeve vat1 meergemelte Nederland
sche Oostinclische Compagnie souclen overleveren gedacht eijlanclt 
Rhun, met aile coopmanschappen, gelt, geschut, ammonitien van 
oorlogen, vivres encle provisien, soo op het selve eijlanclt souclen 
werclen bevonclen mits clat alle haare partijckuliere goecleren souden 
vermogen te behouclen encle bij eerst vertreckencle scheepen naar 
Batavia ende van claar naar Bantam 1 ) vertrecken, van welck ackort 
ende conditien twee alleens luijclencle actes sijn gemaackt, het eene 
hij gemelte S' Abbema ende luijtenant Sloot, en het ander bij 
S' Thomas Harington geteeckent. 

Op het nieu gewonnen eijlant H.hum. Aclij 10 December 1665, was 
geteeckent Th. Harington. Ter sijclen stonclt: ons present Fr. Wil
hougbij en I. Forrester. 

CCCV. KUST VAN KOROMANDEL. 

23 Februari 1()66. ~) 

Den 28 Juli 1665 werd in Rade van Indie besloten, aan gouverneur Speel
man aan te schrijven, ,dat hij omtrent den Neyck van Tansjouwer zal aan
honden en versoeken, dat de dorpen Trimelapatnam ende Najoer aen ous 
in pacht werden gegeven 0111 de schilders, die aldaer woonen en aen de 
Comp• verbonden zijn, aileen aen 't werk ende in devotie 'te houden, als
mede 0111 deselve voor overlast van des N eyks adegaers te bevryden". (Daoh
Register 1665, bldz. 194). 

Translaet caul door de Visia Rabwa, neijck van 'Tan
sjouwer, cl'E. Comp• verleent voor den tijt van 3 jarcn 

1 ) \Vaar de Engelschen hun hoofdzetel in den Arc hi pel had den. ( Eucyclo
j>acdic, I, bldz. 674). 

2) Uit het Contractboek. De datum, zelfs het jaartal, is onzeker, claar in het 
Contractbciek in margine de aanteekening staat , 1666" en het stuk zelf in het 
Contractboek geplaatst is na Kisar 11 Juli 1665. Men zie echter mijn noot aan 
't slot. 
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de staclt Trimelapatnam 1 ) en d'lanclerijen daer annex, 

welcke genaemt zijn Olouw, Ca-ijlpette, Pollegam en 

Mategoerij, beginnencle int jaer .... 2 ) 

Ick hebbe de hoven gemelte landerijen aen cl'E. Comp" verpacht 
voor den tijt van drie jaeren, en dat voor een somma van twee 

cluijsent en acht hondert parclaus. Op welcke dagh de pacht begint, 
naer verloop van gemelte drie jaren sal de pacht ook comen te ein

digen en sullen UEd. oock gehouden zijn, mijn terstont veerthien 

honclert pardaus, en voorts aile vier maenden 1/3 van een geheel jaer 
te betaelen. UE. suit ook niet vermogen, eenige fortificatie bij of 

omtrent Trimelepatnam te maecken, noch geene coopmanschappen 
of cloecken alclaer in- of clisbarcqueren. In gevalle UE. dit genegen 
zijt naer te comen en te achtervolgen. komt mij alsdan pr eerster 

gelegentheijt claervan een ole toesenclen; t vorclere sal mij Wengema 3 ) 

en U.E' Wengla 3 ) mondelingh verhaelen. 4 ) 

CCCVI. MALAKA-SIAM. 

1666 (?) 5 ) 

Met het onder Siamsche opperhoogheid staande Oedjoeng Salang 
(Salanga), een der tinkwartieren van het Maleische Schiereiland (aan de 
vVestkust op circa 8 graden N.B.), stond de 0. I. C. reeds lang in betrek
king. In 1643 were! daarmede een handelsverdrag gesloten (Corj>. Dip/., I, 
bldz. 400, v.v.; 414, .-.v.). Ook met dit staatje waren de relaties van zeer 
wisselenden aard. In 1658 were! ons kantoor daer afgeloopen; later schijnen 
de relaties hersteld, want in 1661 gaf de vorst van Siam aan den ,oija van 
Ligor", dat eveneens onder Siam;; opperhoorigheid stond, bevel de Neder
landers ,onder zijn gebiet staande" te bcschermen ; maar een bepaalde ,resi-

1) Ten Noorden van Negapatnam. 
~) Oningevuld. Moet zijn 1666. 
:J) ? Zij worden niet gcnoemd in een viertal privaatrechtelijke overeenkomsten 

door een groot aantal ,Trimelapatnamsche schilders" enz. met Speelman in deze 
dagen gesloten. 

4) Ik heb den datum 23 Februari 1666 aan dit stuk gegeven, omdat van dien 
dag ook dateert een ,translaet ole door gemelte neijck aan d'inwoonderen van 
Trimelapatnam geschreven", waarin wordt medegedeeld de verpachting van 
Trimelapatnam met deze toevoeging: ,U suit soo lange de pacht sal duijrcn 
onder hare waniere(?) Ieven, en haer in alles gehoorsamen". Dit stuk is gecol
lationeerd in Nagapatnam in tegenwoordigheid van R. v. Buijtendijck, Secre
taris. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, clat bet kaul van vroeger dag
teekent, maar ik heb bier den op de ola voorkomenden datum genomen. 

5 ) Uit het Contractboek. Over den datum zie aan het slot. 
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