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. CCCLVIII. KUST VAN MALABAAR. 

3 December 1674. 1 ) 

Steeds bleven de Nederlanders voortgaan,. de binnenlandsche aangelegen
heden der Malabaarsche ryken en vorsten naar hun zin te regelen. Dat 
thans de lastige en niet-ongevaarlijke ,nairos" 2 ) geheel tot hunne zijde 
werden getrokken, was van groote beteekenis. 

Confederatie en unie gemaekt in't Cailans jaar 849: den 3• der 
maand Danuban (December) tusschen de 30.000 nayros van Courour
naddu alias Odiampeer, de 7000 van Carapuran alias Mutam, de 
300 van Bardella, de 300 van Herewene Caddamturutij, Heremes
soor Maddatij caymael, de 3000 3 ) van Baypin, de Patetto met de 
syne ter eenre 4) ende deh hr commandr Hendrik van Rheede wegens 
de Hollandse Camp'• ter andre zyde. 

'vVy verbinden ons vaar den welstant van 't Cochinse ryk en 
voor den welvaart van jder anser in't gemeen en der ingesetenen int 
besander, goet en quaad gesamender hand te andergaan; sao mede 
verbinden wy ons, dat wanneer d'Ed. Camp'• eenige vyanden krygt, 
wy met de Camp'• 't onser versterking· en aenmoediging insgelyx 
goed en quaad sullen ondergaan, in 5 ) die vyanden te weerstaan, als 
ook aile· die tegen het ryk magte komen; ende gemerckt met ons 
seer onreclelyck handeld, encle middelen beneemd van ons te komen 
erneren,. 6 ) en daar benevens veel smaad aendoet, met Patarees, 7 ) 

Canarijns en saclanige die 't valk van. Mutam en Odiampeer qualijck 
willen tegen het aloud gebruyk en anse vaorregten tot regederes 8 ) 

int land te stellen, saa hebben wy dese canfederatie gemaakt en heeft 
cl'Ed. Camp. belooft ons te beschutten en in maniere als boven ver-. 

1) Uit het Contractboek..- Ook in het Landsarchief te Batavia en in Over
gekomen brieven en papieren 1685, III. - Zie over den datum aan 't slot . 

. 2 ) V gl. over hen Hobson-! abson, p. 615 en de daar aangehaalde litteratuur; 
Baldaeus, Malabar, bldz. 144, v.; Canter Visscher, bldz. 264, v.v. 

3) Batavia heeft: ,300", waarschijnlijk een schrijffout. 
4) Het exemplaar in de Overgekomen brieven en ·papieren 1685 spelt, behalve 

enkele andere kleine verschillen, de namen als volgt: ,Canapuram", ,Bandella", 
,Henivine Codamturijtij", ,Henemellaer", ,Paljetto". Bij Canter Visscher m 
een ,Lijst der Nairas", bldz. 278 v.v. vindt men enkele dezer namen terug. 

5) Schrijffout voor ,en"? 
"') V gl. Canter Visscher, bldz. 270. 
1) ? 
8) Schrijffout voor ,regeerders" of yoor ragiadores (,rasidoors, Land en 

Plaats Regenten", Canter Visscher, bldz. 270)? 
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haelt te doen onderhouden. En indien ymand in eenigen deele komt 
afte wijken van 't geen waartoe wij ons mits desen hebben verpligt, 
soo sullen d'andre en d'Ed. Comp'e dien straffen, en weder admit
teren; soo er ymand komt, ~n in dese confederatie begeerd te wesen, 
die sal mogen ingelaten werden. Sommige, die nog buyten dese Unie 
syn en nogtans daarin moeten wesen, binnen · 30 dagen komende, 
sullen almede ingelaten werden. Wijders soo ook ymand sig quam 
te ontgaan, die sal men daarover berispen en dan weder adtnitteren. 

Eijndelyk verklaren wij dat dese confederatie niet en strekt om ons te 
ontslaan van de koninglyke dominie, die de koning van Cochim over 
ons, als synde vassalen, naar de aloude gewoonte, is hebbende, maar 
tot uytbreyding van 't ryk, en algemeene bescherming desselven, tegen 
aile vyanden. Was getek< by Hendrik van Rheede tot Drakesteijn 
en by den coning van Cochim. 

De person en in de bovenstaande U nie begrepen en die present 

waren: 

Hoof den over 30.000 nayros van Odiampeer: 

Canituruty mina, Panacatie panical, Punitothara panical, Cadda
benatie mena, Mutey panicol, Nanubal panicol, Mamalta panicol, 
Mulamensy caymal, Madatye 'Eladdam, Irinba 'Atacheur, Benegum 

nayre. 

18 personen wesende yder h• van 300 nayros Seranganayre. 

Hoof den over de 7000 nayros van Mutam: 

Neddum Paracatie panicol, Napelly gurripo, Amellu panicol, 
Nambia gurripo, Curicatie nayr, Atebluchillenatu caymal, Mana
paddy gurripo, Sequecara gurripo, Polaque gurripo, Masubucathie 
gurripo, Tacheratu gurripo, Barracaddy caymal, Canabadicatu 
panicol, Maddapelly caymal, Mulachery panicol, Say panicol, Babel 
Parambu gurripo, Pulliemgatu gurripo, Chenally pattary, Pasie 
Madclateyl panicol, Puturun j, Cheretaekatu kaymal, Cherrubelly 
caymal, Caddeque Peroty caymal, Pahenhalla caymal, Quanijcatij 
gurripo, Tevellam Poto panicol, Chegallacatu panicol, Sequem Cutijl 
panicol, Raramagallatu patare, Cahicara mena, Manabelli mena, 
Mequericata panicol, Raticatu panicol, Cannapelli guripo, Cezanhille 

panicol, Nillaberbytil nayre, Chanhieran Felli eleddam, Catreathie 

panicol, Pramatu nayre, Edda Benatu mena, Paretuulagara panicol, 

Claman Purratu guripo, Turutucathu elladam, Mattadyl caymal. 
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De 3 huysen van de panicals 1 ) van Bard ella, lVI ulackery caymal, 
Agarra caymal den outste, lVIarby panical, Narypelle ·guripo. 2 ) 

CCCLIX. KUST VAN KOROMANDEL. 

11 januari 1675. a) 

Na het sluiten der overeenkomst van 18 September-4 October 1674 werd 
door den gezant van den , Teuver" een ,notitie opgegeven nopende eenige 
nadere verklaaring van bet contract op de silvere plaat g~sneden" van 18 
September 1674 ,omme over met d'Ed. beer Admiraal te spreeken en te 
bewerken" (Contractboek- Zeeland 1!1) 4 ). 

In het negende articul wercl gesyt dat op Candy 5 ) of daar zulks 
d'E. Comp. best zal gelegen komen te negotieeren een residentie 
mogen plaatzen en zoo den beer Teuver ook jmand van zyn volk 
op Manaar of Jaffanapatnam wil laeten, zulks zal mogen geschieden; 
maar omdat daarin. geen plaats vastgesteld werd, zoo heeft den 
Theuver genomineert om voor d'E. Comp. een huis tot de negotie 
te maeken op Adrampatnam en voor den Teuver zal mede een huis 
tot zijn negotie buiten jaffanapatnam of Manaar mogen gemaakt 
werden. 

Nota: dit is zodanig den gezant in't Nederduitsch mede over
handigt, bevorens dat het door d'Ed. heer Superintendent 6 ) geteekend 
in margine gevoegd was. lVIij present Aernout Faa, sec•. Onder stond: 

1) ? - De namen zijn in bet ander exemplaar dikwijls anders gespeld. V gl. 
ook Canter Visscher. 

2) De verhalen van Nederburgh geven als datum op: 3 October. Ik geloof, 
hierbij aan een verkeerde opvatting te moeten denken van een verkorting 
,X ber", immers ook de maand ,danuban" wordt met December vereenzelvigd. 
Het exemplaar in 's Lands archie£ te Batavia heeft ook ;,3 December". 

3) Uit Contractboek - Zeeland III. 
4) In Zeeland III staan vragen en antwoorden naast elkaar. Ik beb ze onder 

elkander geplaatst en voeg er bij een wijziging in art. 18 van de overeenkcimst 
van 18 September,. die in Zeeland III aan die :van 11 Jan. 1675 voorafgaat, 
maar niet gedagteekend is. Misschien dagteekent zij van 18 September, maar 
zeker is ook dit niet, a! pleit v66r dezc meening, dat bedoelde wijziging ge
nummerd is: 18 en dus aansluit aan bet laatste artikel (17) va:n de overeenkomst 
van 18 September. Daar ecbter de datum niet vast staat, heb ik het stuk ge
voegd bij de wijziging·en van 11 Januari, zoodat aile aangebrachte veranderingen 
thans tot een geheel zijn gebracbt. 

5) In bet contract 18 September luidt het ,Tondij". 
6) Van Goens. 
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