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schepen en sooveel met deselve van hier soude willen vervoeren, 
mogen werden geweijgert. 

Dat sy hare coopmanschappen en goederen, die telkens aanbrengen, 
ook sullen mogen overdoen aan wien begeren, sonder dat men haar 
daarmee de minste nadeel sal mogen toebrengen. 

Haar aancomende gelaclene vaartuygen sal men ten eersten ont
lossen, -de goederen in haar packhuijs opslaan ende deselve van daar 
sander versuijm (en wanneer die in hun Iogie begeren) aan haar ook 
moeten Iaten -volgen. 

In alle wijclere saken, die sij mogen versoeken ende benodigt sijn, 
sal men haar, sonder van hun eenige giften of gaven op 't een of 't 
ancler pretext af te vorderen, steets behulpig zijn en haar redelijke 
begeerten naarkomen, 

Dit vorenstaande sal dan van een yder, die mogte aangaan, prom
telijk geobserveert en naargekomen moeten werden. Boven dit ge
schrift stond den voorm'• gouverneur Geasdischan sijn siap met 
inkt gedruckt. Onder stond: gecollationeerd, accorcleert met syn mi
nute, Suratte ady 24 April 1675; was getekent G' Hooft. Di• cie~cq. •} 

CCCLVII. KUST VAN KOROMANDEL-GOLKONDA. 

November_:December 1674. 2 ) 

,In het Jaar 1674 was 'r weder oneenigheid over de drie duyzen(i oude 
Pagoden, 3) of de vyf-en-twintig-duyzend guldens, en toen geliefde het den 
Konink een nieuw scherp bevel uyt te Iaten gaan" (Havart, La,p,, bldz. 152). 

Daar is een hoog verheven gebod, wiens grondslag -rust op de 
wille des Koninks, van de wereld te gehoorzamen, zo verheven als 
de Zon, van bet Hof, het welk een Myne is van geregtigheyd, ge
zegericl, en- vol van Gods stede-houderschap, zodanig met glans uyt
gegaan, namelyk: 

Bet handvatzel van verheventheyd, en van de raatsheerschap de 
uytgelezenste in aangenaamheyd, een welvaart-zoeker van het Hof, 

waar naar toe aile menschen haar toevlugt nemen, een verzekerde 

1 ) Misschien: ,G'. Hooft, Campi•• clercq". 
2) Uit Havart, Cormandel, II, bldz. 152, v. In Contractboek - Zeeland IV, 

komt een kort uittreksel voor. - Over den datum vgL men het slot. 
3 ) V gL hierv66r, bldz_ 513, noot 3). 
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slachtofferhande op het voetpad van knegtelyke dienstbaarheyd, 
Muhammed Ibrahiem, Hawaladaar der Zeehavenen en de overige 
gebieders tot Mazulipatam, met de Koninklyke gonsten bedekt, en 
veraanzienlykt wezende, weten hoe bet in deze dagen ter verhevener 
Koninklyker oren gekomen is, dat gy om de drie-duyzend oude~ 

Pagoden, of jaarlyks.che Mazulipatamsche erkentenisse moeylykheid 
doet aan de onderhorige van bet handvatzel van voortreffelykheyd, 
en kloekheyd, den voordeel-zoeker van bet hoog-verheven Hof, den 
Hollandschen Capiteyn, woonachtig ter voorgeschrevene Zeekoop
plaatze Mazulipatam, en de goederen verbied op te voeren naar 
de Koninklyke stad Heyder-abaad, vorders pleegd gy onhebbelyk
heden, en plageryen aan de wisselaars, kooplieden, en andre gevol
machtigdens der voorgeschrevene Hollanders, derhalven komt dit 
hoog-gebod uyt, by aldien dit voor~aan-geroerde mocht geschied 
wezen, zo moet gy de drie-duyzend oude Pagoden van erkentenisse 
aanzien, als ofze geschonken waren, en aftrekken van de pacht
penningen die gy jaarlyks betalen moet, hare goederen of koopman
schappen buyten reden niet verhinderen, hare onderdanen, zonder 
reden, of pretensie geen onbeleeftheyd aandoen, die tegen de billyk
heyd stryd, maar liever in alle behoorlykheyd, hare zaken helpen 
bevorderen, en begonstigen, op dat zy in gerustheyd haren handel 
mogen dryven, vast-stellende dat de klachten, en zuchtingen der Hol
landers, tot in myn hart doordringen, des ziet wei toe, dat'er noyt 
klachten by my ·dierwegen komen overwayen, geschreven in de ge
lukkige mane Rammasaan, in 't jaar Muhameds 1085, 1 ) onze styl 
omtrent het jaar Christi 1674, ter zyden stond: Met oorlof van den 
alderdichtsten aan den Konink, den vertrouden in bet vermogen des 
Majesteyts in den welken alle gewoontens, en manieren des Koninks 
verzameld zyn, den weter der Vorstelyke geheymen, den Pandiet 2) 

Madoena Generaal boek-houder des Koninks. 

1 ) Ramadhan 1085 begint 29 November 1674 en loopt tot 28 December van 
dat jaar. (Wustenfeld, S. 44, f.). 

2 ) Vgl. Hobson-Jobson, s. v. ,Pundit" (p. 740 f.). 
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