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V O O R B E R I C H T .

Met dezen arbeid meen ik, zonder de verdiensten mijner
voorgangers te miskennen, eene leemte aan te vullen. De
vroegere verhalen voldoen niet meer aan de eischen die men
aan het historisch onderzoek stellen mag, en daarenboven zijn
er sedert bronnen aan het licht gebracht, waaruit men vroeger
niet heeft kunnen putten. Slechts enkele episoden zijn iu den
laatsten tijd uit de oorspronkelijke schrijvers opnieuw onderzocht.

Een kort verslag van het voornaamste door mij gebruikte
materiaal moge hier voorafgaan. Omtrent de wijze w a a r o p ik
er gebruik van maakte, heb ik alleen dit mede te deelen. »Er
zijn menschen ,w zegt. Don Quixote, /'die zich vermoeien met
dingen te weten en uit. te maken, die, als men ze weet en uit-
geniiiakt heeft, geen duit waard zijn noch voor het verstand,
noch voor het geheugen." Gedachtig aan die vermaning heb
ik veel van hetgeen de Portugee<che en Spaansche schrijvers breed-
voerig verhalen slechts in korte trekken weergegeven, met name
hunne uitvoerige schilderingen van gevechten en. uitweidingen
over onderlinge oneenigheden, waarin hunne tijd- en landge-
nooten belang stelden, maar waarvan de bijzonderheden voor
ons alle belang verloren hebben. Op andere punten evenwel,
b. v. waar het gold in het licht te stellen, hoe de kennis van den
Archipel en zijne bewoners zich door ontdekkingen uitbreidde,
heb ik mij, zoo ik hoop, geene bijzonderheid laten ontsnappen.
Onder deu Archipel is natuurlijk het Maleische schiereiland be-
grepen, dat wij gewoon zijn Malaka te noemen; ook de toch-
ten, die van daar uit naar oostelijker gewesten (Achter-Indië,
China) ondernomen werden, heb ik in mijn verhaal opgauoinen.
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B R O N N E N .

De eerste schrijver van de zestiende eeuw, bij wien wij eenige
berichten vinden omtrent den Maleischen Archipel, is de Itali-
aansche reiziger L u d o v i c o di V a r t h e m a , die in 1505
Malaka en Pedir op Sumatra bezocht. Wat hij van zijne reis
naar Java en de Molukken vertelt verdient geen geloof, én
omdat zijne mededeelingen bij vergelijking met hetgeen wij van
elders weten blijken onjuist te zijn, én omdat bij den korten
tijd van zijne afwezigheid uit Voor-lndië aan zulk een reis
moeielijk te denken valt. * Ik vermoed dat de zucht om aan
zijne bereisdheid een nog grooter schijn te geven, hier den
meestal zoo betrouwbaren reiziger parten heeft gespeeld; had hij
werkelijk den Archipel bereisd, dan zou hij ons zonder twijfel
beter hebben ingelicht.

"Veel meer vertrouwen verdienen de berichten in Du ar t e
B a r b o s a ' s voor haar tijd voortreffelijke beschrijving van het
Oosten, die, het eerst door den ijverigen ltaliaanschen verza-
melaar Ramusio in zijne "Navigatiom et "Viaggi» opgenomen
(1554) sedert ook in het oorspronkelijk Portugeesch in 't licht
is gegeven, en voor weinige jaren naar een Spaansch hand-
schrift in 't Eugelsch. 2 Dusirte R. kwam waarschijnlijk in 1501
met zijn oom Diogo in Indië, althans reeds in 1502 vinden
wij hem aan de kust van Malabaar, waar hij zich de taal der
inwoners geheel eigen maakte en tot den rang van schrijver
bij de factorij (escrivao da feitoria) opklom. In 1516 bevond
hij zich op de vloot die onder Lopo Soarez naar de Roode
Zee voer, en waarschijnlijk keerde hij in dat jaar naar Portugal

' Zio «De vestiging der Portugeezen in Indië » in X>e (r"fc 1875, Ut, bl. 224.
* Mijne aanhalingen slaan op de Ptg. uitgave in «Collecgao de noticias

para a historia e geogralia das nucöes ultramavinas que vivem nos do-
ininios Portuguezps, publicaJa pela Academia K. das sciencias. Tomo II.
Segunda edicao, Lisboa 18G7.» De Engelsche vertaling van Lord Stanley
(A description of the coasts of Kast Africa and Malabar etc.) werd in
18C15 door de Uakluyt Society in 't. licht gegeven. , .•
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terug; althans de voorrede van zijn werk bij Ramusio draagt
het jaartal 1516. In 1517 of 1518 vinden wij hem te Sevilla,
waar zijn oom zich gevestigd had en waar hij Magalhaës aan-
trof, wien hij, zooals wij later zullen zien, op zijn ontdek-
kingstocht vergezelde. Tk deel deze bijzonderheden « mede,
omdat Lord Stanley, de uitgever der Engelsche vertaling, ze
maar ten deele kende, t̂oen hij, op zeer zwakke gronden,
Barbosa's werk, aan Magdlhaes toeschreef. De getuigenis van
hunne tijdgenooten : Correa, Goes, enz., om van Ramusio niet te
spreken, is genoegzaam om die bewering te logenstraffen. Het is
evenwel mogelijk, dat eenige aanvulsels van Magalhaës afkomstig
zijn, die zonder twijfel door Barbosa in kennis gesteld werd
met zijn arbeid; van daar dat de naam van M. als schrijver
op een handschrift der Spaansche vertaling zal voorkomen. 2

Het is niet waarschijnlijk dat Barbosa zelf te Malaka geweest
is, want zijne kennis der Malabaarsclie taal maakte hem aan
die kust onontbeerliik en bovendien vinden wij daar zijn spoor
onafgebroken van 1510 af tot zijn vertrek naar Portugal. Hij
moet dus zijne berichten ontleend hebben aan Oostersche koop-
lieden en aan Portugeezen die van Malaka terugkwamen, maar
hij was een man van oordeel en heeft zijne berichtgevers weten
te kiezen, zoodat zijne beschrijvingen voor 't meerendeel den
stempel van geloofwaardigheid dragen en het fabelachtige element
daaruit geheel verbannen is. Misschien zijn de uitvoerige mededee-
lingen over Malaka hem grootendeels verstrekt door Magalhaes bij
zijn terugkomst met Affonso d'Albuquerque van daar in 1512.

Onder de berichten van tijdgeuooten is ook opmerkelijk de
uitvoerige brief vaii den ïlorentijn G i o v a n n i da E m p o l i
aan zijn vader over zijne reis naar Malaka met Albuquerque, de
verovering dier stad en de gebeurtenissen aldaar tot in 1513. s

' Vergelijk Correa, Lendas I. 3, 335, 357, 379, II. 122; Comment.
d'Aff. Dalboquerque, IV. 150, 211 ; ook don brief van Barbosa van 12 Jan.
•15-13 afgedrukt achter Stanley's vertaling der reizen van V. da Gama
door Correa (Uakluyt Soc. 1869), en mijn hoofdstuk over den tocht van
Magalhaes.

• Zie Stanley's «Note to 35th publication of the Hakluyt Society » (1867).
Stanley wist niet dat reeds Navarrete het Spaansche HS. met den naam
van Magelhaes had gezien en beschreven, en zonder daarin Barb isa's
boek te herkennen toch het auteurschap van M. in twijfel had getrokken.
Zie zijne <c Coleccion de los viages » etc. Tomo IV. p. LXXXIX.

* «Lettera mandata da Giovanni da Empoli a Lionardo suo padre del viaggio
di Malacca > in: Archivio storico Italiano, Appendice, Tomo III (Firenze 184C.)
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Zijne geloofwaardigheid is hier en daar, zooals vrij zien zullen ,
niet boven twijfel verheven, maar toch betreuren wij het, dat
hij ons omtrent zijne reis naar China met Femao Perez d'Andrade
in 1517 niet eveneens zelf heeft kunnen inlichten daar hij op
dien tocht overleed.

Aan oorspronkelijke documenten (brieven, rapporten, jour-
nalen) van Portugeesche zijde ontbreekt het ons bijna geheel;
voor den tijd evenwel dat zij met de Spanjaarden in de Molukken
overhoop lagen, wordt in deze leemte van Spaansche zijde ruim-
schoots voorzien door de kostbare verzameling van N a v a r r e t e , '
waarin ook eeuige brieven van Portugeezen zijn opgenomen.
Vooral de oorspronkelijke journalen van zeelieden en bevel-
hebbers, door Navarrete medegedeeld, zijn voor de kennis van
den Archipel in dien tijd van groote waarde. Daartoe zullen
wij ook met vrucht raadplegen het merkwaardige reisverhaal
van den Italiaan A n t o n i o P i g a f e t t a , een der weinigen
van de expeditie van Magaihaes die met Elcano in Europa
terugkeerden. Het werd voor de eerste maal volledig uitge-
geven te Milaan in 1800 door Carlo Amoretti.

Het gemis aan Portugeesche documenten wordt wel niet op-
gewogen , maar tocli eenigzins vergoed door hunne uitmuntende
geschiedschrijvers, die de gebeurtenissen in het Oosten tot het
midden der zestiende eeuw uitvoerig verhaald hebben. In de
eerste plaats noem ik Fe m a o L o p e z de C a s t a n h e d a ,
die in 1528 naar Indië vertrok en daar verscheidene jaren
doorbracht. Van zijne «Geschiedenis der ontdekking en ver-
overing van Indië door de Portugeezen« verschenen de acht
eerste boeken (tot het jaar 1539) in 1551 — 1561, het achtste
twee jaren na zijn dood. De uitgave van liet 9e en 10e boek
werd verhinderd, omdat hij zich daarin te vrijmoedig over som-
mige edellieden had uitgelaten die zich bij het tweede beleg
van Diu misdragen hadden. — Castanheda kan als auteur niet
op ééne lijn geplaatst worden met Barros; blijkbaar heeft hij

' Coleccion de los viages y descubrimientos que hicierou por mar los
Espanoles ilesde fines del siglo XV, etc. Cuordinada é illuslrada por
Martin Fernandez do Navarrete. Toino IV, V. Madrid 1837. — Tot aan-
vulling dezer verzameling dient de «Coleccion de documentos ineditos
relat, al descubrimiento, conquista y organization de las antiguas pose-
sioues Espanolas en Améiica y Oceania, sacados de los Arc.hivos del
Reino por Luis Torres de Mundoza. Toino V, VI. Madrid 1868,» waarin
ook enkele snikken beti ellende den Archipel gevonden worden.
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meermalen zijne bronnen weergegeven zonder ze te verwerken,
unaar daarom heeft hij juist voor den geschiedvorscher te meer
waarde. Ook is hij openhartiger dan Barros in het mededeelen
van feiten die juist niet tot lof van zijne landgenooten strekken.
Over 't geheel maakt hij den indruk van een oprecht man, die de
zaken met ijver onderzocht, maar niet altijd met evenveel oordeel
te boek gesteld heeft; hem ontbrak de veelzijdige kennis van een
Barros. ' ;

Lang vóór Castanheda, in 151jt-, was G a s p a r C o r r e a
naar Indië gegaan, waar ook hij langen tijd vertoefde. Zijn
groote werk, waarvan de titel '/ Leggnden // (Lendas) ons een
verkeerd begrip zou geven , behandelt de geschiedenis der Por-
tugeezén iu Indië van 't begin af tot 1550. Het werd eerst, in
1561 en volgende jaren door hem opgesteld en niet vóór 1S5.S—66
door Rodrigo José de Lima ïelner voor de Academie van welen-
schappen te Lissabon in 't licht gegeven (8 dln. in 4<>). Dat die uit-
gave niet in zijn tijd plaats had is niet te verwonderen. Vooreerst
bezat men reeds de uitvoerige werken van Castanheda en Barros, en
daarenboven heeft Correa met zulk eene vrijmoedigheid over per-
sonen en handelingen zijn gevoelen uitgesproken *, dat men
destijds zijn boek zeker niet had kunnen drukken zooals 't
door hem geschreven is. Om die reden, en omdat Correa bij
veel van 't geen hij verhaalt zelf tegenwoordig was, zijn zijne
Leudas voor ons van groote waarde; hij moet evenwel met be-
hoedzaamheid geraadpleegd worden, vooral voor hetgeen buiten
zijn terrein (Voor-Indië) voorviel. Evenmin als Castanheda
schijnt hij te Malaka geweest te zijn*''; ook zijn zijne mede-
deelingen omtrent de voorvallen iu deu Archipel voor een groot
deel aan Castanheda ontleend; ze kunnen echter meermalen tot
aanvulling en opheldering dienen.

Van grooter waarde voor ons doel is het beroemde werk
«Da Asia» van J o a o de B a r r o s , waarvau de drie eerste
decaden in 1552—1563, dus kort na de Historia van Castau-

' De door mij gebruikte uitgave van Castanheda is de letterlijke her-
druk der oude uitgave, die te Lissabon in 183$ het licht ï.ig (7 dln. in 8»).

* Ik ÏOU zelfs zeggen dat hij wel wat gretig de kwade geruchten om-
trent sommige personen (de tegenstanders van Albuquerque b. v.) heeft
opgevangen.

* Gaspar Correa, di« in Januaii 1528 als kapitein onder Gnnyiilo Oomcs
da Azevedo naar de Molukken ging, moet een ander geweest zijn, want
toen bevond onze C. zich iu Portugal.

•=£*'»'•-.
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heda, het licht zagen. De vierde Decada (van 1526 tot 1589)
liet hij bij zijn dood in 1570 onafgeweikt in lis. achter. Zij
werd eerst in 1615 uitgegeven door .loao Baptista Lavanlia,
maar niet in den toestand waarin hij haar vond. Lavanha kwam
op het ongelukkige denkbeeld om « zooveel mogelijk den stijl
van Barros navolgende // haar uit andere reeds bekende schrijvers
aan te vullen. Wij kunnen dus alleen dan, wanneer het in deze
Decada verhaalde van de andere verhalen afwijkt, inet eenige waar-
schijnlijkheid veronderstellen dat het van Barros afkomstig is.
Nog vóór de uitgave dezer vierde Decada had D i o g o d^o
C o u t o ondernomen het werk van Barros te vervolgen. Zijne

.^ / vierde Decada begint dus eveneens met 152X- Voor den Ma-
~ ïeischen archipel heeft hij" "in dit tijdvak weinig belangrijks aan

zijne voorgangers toegevoegd; bij een volgend tijdvak spreek ik
uitvoeriger over hem. '

Dat de palm als historieschrijver aan Joao de Barros boven
zijne mededingers toekomt, wordt algemeen erkend. Zijn boek
is ook voor den leek genietbaar, daar hij het essentieele iu een
schoonen vorm heeft weten samen te vatten. Hoewel hij zelf
Iiidië niet bezocht, stelde zijne betrekking van «thesoureiro,*
later van «feitor proprietario // aan de Casa da India e Mina
(het Ministerie van Koloniën) te Lissabon hem uitmuntend in
de gelegenheid om bouwstoffen voor zijn werk te verzamelen,
en hij maakte daarvan een ijverig en oordeelkundig gebruik.
Veel wat aan Castanheda en Correa onbekend was gebleven is
door zijn arbeid aan 't licht gekomen. Natuurlijk noodzaakte
zijn ambt hem om ook veel te verzwijgen; omtrent handel en
beheer vernemen wij dus weinig, en hij vermijdt blijkbaar over
de fouten der bevelhebbers in bijzonderheden te treden, hoewel
hij nu en dan niet kan nalaten in algemeene termen zijne land-
genooten de les te lezen. Dat hij sommige vooroordeeleu van
zijn tijd: haat tegen de Mohammedanen (Mouros), gehechtheid
aan adellijke geboorte, in hooge mate deelde, en dat hij dezelfde
lichtgeloovigheid als andereu toont in zijne opgaven omtrent
legersterkte en verliezen der strijdende partijen, belet ons niet
zijne meerderheid in kennis en oordeel boven de meesten zijner
tijdgenooten te erkennen ; hij was zelfs geen vreemdeling in de
talen van het Oosten, maar van het Maleisch verstond hij

' Van Barros en Couto heb ik gebruikt den Lissabonschen herdruk
van 1777—88. . _ . „ • • • _ _ ,.;,.. ......
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even weinig als de anderen; Maleische namen zijn dus ook bij
hem somtijds onkenbaar geworden.

Bijna uitsluitend op Tndië hebben betrekking de gedenk-
schriften of zoogeuoemde '/ Commentarios// van A f f o n s o

' d ' A l b u q u e r q u e , waarvan de eerste druk in 1557 het licht
zag. ' Ze werden uit de aanteekeningen van den grooten be-
velhebber door zijn zoon, blijkbaar een geletterd man, samen-
gesteld. Die zoon is ten opzichte van zijn vader natuurlijk niet
onpartijdig, maar had tact genoeg om te begrijpen dat diens
nagedachtenis niet met overdreven loftuitingen of sniaadredeueu
op zijn tegenstanders gediend zou zijn. In 1500 geboren, wa»
hij een kind van negen jaar toen zijn vader naar Indië ver-
trok; hij heeft hem dus weinig gekend, eu het is daarom niet
te verwonderen dat Correa, die een tijd lang tot zijne naaste
omgeving behoorde, ons den grooten man levendiger voor den
geest brengt dan hij. Voor Albuquerque's expeditie naar Ma-
laka verdienen deze * Comraentarios» dus slechts n a a s t de
andere schrijvers geraadpleegd te worden.

Als het werk van een tijdgenoot, die op het tooneel waarop
wij den lezer willen verplaatsen, zelf handelend optrad, en daar-
enboven van een rechtschapen en waarheidlievend man , verdient
onze aandacht het overzicht van de geschiedeuis der ontdekkin-
gen van A n t o n i o G a l v a o , na zijn dood (1557) in 1563
openbaar gemaakt *. Galvao kwam iu 1527 in Indië; wij
zullen hem in liet volgende tijdvak als bevelhebber van Ternate
ontmoeten.

Tot de Fovtugeesche kronieken van algomeenen aard, maar
waarin de Indische zaken uitvoerig behaudeld zijn, behoort voor-
eerst ffChronica do rei D. Manoel" (1495—1521) van Da in ia o

J{' G o e s , een der beste Portugeesche schrijvers, van wieu Castan-
heda getuigt dat hij «een man was van groote geleerdheid,
een bewonderenswaardig verstand eu bijzondere weetlust.'/ In
't laatst van zijn leven (1572), toen de Inquisitie in Portugal
den boventoon voerde, werd hij van ketterij beschuldigd eu in
een klooster opgesloten, met verbeurdverklaring zijner bezittin-
gen. Hoewel hij zich als reiziger naam maakte — hij bezocht

' Door inij is gebruikt de Lissabonsche herdruk van 1774 (4 dln. in 8«.)
» Lie zeer zeldzame eerste uitgave is in 1862 herdrukt met de oude Engel-

sche vertaling van Hakluyt en door den viee-adiniraal Dethune uitgegeven
voor rekening der üakluyt Society («The Discoveries of the world» etc.)
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zelfs Rusland en Noorwegen, voor dien tijd iets buiteugc-
woons — , is hij niet in Iudië geweest eu heeft hij zijn ver-
haal der gebeurtenissen in het Oosten hoofdzakelijk aan Castau-
heda ontleend: men raag echter niet nalaten hem toch te
raadplegen, daar hij zijn voorganger hier en daar heeft verbeterd
en a ngevuld. Zijne kroniek verscheen het eerst in 1565—67. •

Hetzelfde ouderwerp als Goes behandelt J e ron yin o O s o r i o ,
bisschop van Silva, in zijn werk: «De rebus Emmanuelis Lu-
sitaniae regis libri XII //, in 1571 te Lissabon uitgegeven en
meermalen herdrukt. 2 Het is eeu van die bronnen uit de
tweede en derde hand, die vroeger bijna uitsluitend geraad-
pleegd werden, omdat zij iu het algemeen verstaanbaar Latijn
waren opgesteld. Osorio (geb. 1506 gest. 1580) heeft Goes
veelal gevolgd, maar niet zonder er zijne eigene opmerkingen
bij te voegen, eu daar de brave bisschop niet vreesde voor zijne
meeuing uit te komen, is hij niet spaarzaam in het afkeuren
vaii de verkeerde haudelingen zijner landgenooten.

Voor de regeering van Manuels opvolger Joao III (1521-1557)
bezitten wij de kroniek van F r a n c i s c o d ' A n d r a d a , in
1618 te Lissabon verschenen («Chronica do rei ü . Joao III").
Hem stond het handschrift der Lendas van Correa ten dienste,
zoodat hetgeen bij over Indie mededeelt dikwijls woordelijk aan
dezen schrijver ontleend is. Nu wij de Lendas volledig in druk
bezitten, heeft dus zijne kroniek voor de gebeurtenissen in Indië
haar belang verloren. Hij schrijft echter een veel beteren stijl
dan Correa en kan nu en dan dienen om hem te verduidelijken.

Ten slotte een woord over de Spaansche geschiedschrijvers,
die de lotgevallen hunner landgenooten in de Molukken ver-
haald hebben. Hoewel de documenten, door Navarrete verzameld ,
ons daarvan genoegzaam op de hoogte brengen, zal men toch
niet zonder vrucht daarbij raadplegen het groote werk van
G on zal o F e r n a n d e z de O v i e d o y V a l d e s : «Historia
general y natural de las Indias'/, dat eerst in 1851—55 door José
Ainador de las Rios voor de «Acadeinia de la Historian in zijn
geheel is uitgegeven. Oviedo ontleeude zijne berichten vooreen
groot deel aan ooggetuigen die hij met name noemt en aan
wie hij een onbepaald geloof hecht. De beroemde historieschrijver
A n t o n i o de H e r re ra heeft in zijne «Historia general de

' Mij heeft de herdruk van ){. Bocache (Lisboa 1749) ten dienst gestaan.
* Herdruk door mij gebruikt: Coniiubiicae 1791, 3 vol. in 8«.
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- los hechos de los Oastellanos en las islas i tierra finne del
mar Ocean o/» (Decada I I I , IV. Madrid 1601) het verhaalde
van de Molukken meest uit Oviedo geput. Wat F r a n c i s c o
L o p e z de G o m a r a aangaat, wieus '/Historia general de las
Indias'/ reeds in 1552 het licht zag •, het komt mij voordat
wij op de berichten van dezen slordigen en oppervlakkigen
schrijver, als ze van de andereu afwijken, weinig vertrouwen
kunnen stelleu *.

Van groote waarde zou het zijn, indien wij de verhalen der
Europeërs konden toetsen aan inlandsche kronieken, maar voor-
eerst zijn deze nog slechts voor een klein deel toegankelijk
gemaakt, en dan is het bekend genoeg hoe weinig historische
zekerheid ze verschaffen; toch zal hare opeubaarmaking later
misschien sommige punten ophelderen , waarover de Europeèrs
bij gebrek aan kennis van inlandsclie talen en toestanden ons
onjuiste inlichtingen verstrekt hebben.

' De nadruk van Antwerpen, 1554, is door mij gebruikt.
* Latere schrijvers, die voor dit tijdvak geene nieuwe gegevens heb-

ben toegevoegd aan hetgeen hunne voorgangers verhaalden, laat ik hior
onvermeld.
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EERSTE HOOFDSTUK '.

• De Maleische archipel bij de komst der Portugeezen. Hun eerste
tocht naar Malaka onder Diogo Lopez de Sequeira. Tweede tocht
onder Aflonso d' Albuquerque. Verovering der stad. Handelsbetrek-
kingen met verschillende vorsten aangeknoopt. Terugreis van Al-
buquerque.

Wat ons uit verschillende bronnen omtrent de geschiedenis
van den Maleisclieu archipel vóór de komst der Portugeezeu
is bekend geworden, hebben kundige mannen ijverig opgespoord
en in het licht gesteld. Ik kan er mij dus hierbij bepalen om
enkele punten in herinnering te brengen.

De verbreiding van het Mohammedanisme had in de vijf-
tiende eeuw in den Archipel eene groote verandering te weeg
gebracht. Zij had den val van het Hindurijk van Madjapahit,
dat van Java uit zich over een groot deel van den Archipel
had uitgebreid,. zoo niet te weeg gebracht, dan toch verhaast.
Ook de opkomst van Malaka als handelsemporium staat met
haar in nauw verband. Het Maleische schiereiland was nog in
het begin der vijftiende eeuw aan Siam onderdanig, of liever
de verschillende Maleische rijkjes aan de Oost- en Westkust
waren aan Siam schatplichtig. Destijds kwamen de Chinezen de
koopwaren uit het verre Oosten nog in Voor-Iudië aanbrengeu,
maar in de tweede helft der vijftiende eeuw hadden zij om
redenen, elders uiteengezet *, die verre scheeptochten gestaakt en
kwamen niet verder meer dan de kust van Achter-Indië. Toen
was Malaka, welks radja's tot den Islam waren overgegaan,
door zijne gunstige ligging aan de zeestraat die het Zuiden van
Azië met het Oosten verbindt, het middelpunt van den handel

' Dit Hoofdstuk is gedeeltelijk ontleend aan mijn opstel e Alfonso d' Al-
buquerque in het Oosten» (De G i d s 1876, n» 9).

* Zie: tHe t Oosten vóór de komst der Portugeozen» in De G i d s
1874, n». 8. ^ - v .
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tusschcn Zuid en Oost geworden. Do Mohammedanen uit Arabië,
Perzië en Indië vonden hier eene gunstige ontvangst zonder
dat de Hindus, de Pegu an en, Siamezen en Chinezen van den
hiiudel waren uitgesloten. Vooral de eersten, inzonderheid uit
het rijk van Gudjer&t en van de kust van Koromandél '.
hadden zich in grooten getale te Malaka gevestigd; groot-er
nog was het aantal Javaansche kooplieden dat men hier aantrof.
Door de voordcelen van dien tusschenhandel rijk geworden,
hadden de Sultans van Malaka zich in 't bezit gesteld van een
oorlogsvloot, het juk van Siam afgeworpen en andere Maleische
staatjes in den omtrek aan zich cijusbaar gemaakt.

De Islam was van Sumatra, waar hij reeds in Marco Polo's
tijd bekeerlingen gemaakt en zich langs de kusten en zelfs in
't binnenland voortgeplant had, en van Malaka uit, in den
Archipel verbreid. Op Java had hij het Hinduïsme begonnen
te ondermijnen; op Borneo werd hij gehuldigd door den mach-
tigen radja of sultan van Buruei, een Maleische staat aan de
noordwestkust waaraan het eiland zijn naam te danken heeft,
en die over verschillende omliggende eilanden gezag uitoefende;
ook de radja's, die in de Mol ukken strijd voerden om de opper-
heerschappij, hadden de leer van Mohammed aangenomen.

Verder dan de zuidelijke Pliilippijnen strekte zich het han-
delsgebied der Maleiers niet uit. Op die eilandgroep was de
handel, zooals uit de eerste Spaansche berichten blijkt, voor-
namelijk in handen vau Chinezen. Ook worden bewoners van
Lucon (povos Lucöes) onder de vreemde kooplieden opgenoemd,
die even als de Chinezen en misschien de Japanners » bij de

' Zij heeten bij de Ptg. schrijvers Quelins = Klings (van Kalinga) en
Chetins of Chetis van 't Ilindust. Ctói óf C/W, waarmeile (volgens wel-
willende mededeeling van Prof. Kern) een koopman, hoofd van een han-
delsgenootschap , gildemeester wordt aangeduid.

* Althans als zij verstaan worden onder de Lequios of Lequeos, zoo-
als 't omtrent hen medegedeelde (Barbosa p. 375; Barros Dec. Ill, part.
1, p. 220—21. Comment. d'Aff. d'Alboquerque, III, 97—99, waar zij «Goios»
genoemd worden, die het land of eiland Lequea bewonen) waarschijnlijk
maakt. De naam doet aan de Liu-Kiu eilanden denken, waartoe door
de Chinezeu ook Formosa gerekend werd. Barros spreekt elders (III, 1,
p.' 555) en ook Goes (p. 498) van Lequeos EN Japangos. Ook worden in
één adem met hen Goros of Gores vermeld. Zouden wij hieronder be-
woners van Korea moeten verstaan? Grov. da Empoli (1514) vermeldt
reeds t la terra de' Cini, chiamati Cini, Lechi e Gori, ch'é come dire
Fiandia e Lamagna e Brabante » (a. w. p. 81).
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komst der Portugeezen Malaka bezochten om handel te drijven.
Na de vestiging der Eiiropeërs aldaar werd het vaarwater zoo
onveilig door de voortdurende vijandelijkheden tusschen hen en
den verdreven sultan en door den zeeroof, waaraan zij zich
schuldig maakten en waartoe zij somtijds door nood gedwongen
werden, dat wij hoe langer hoe minder vernemen van kooplieden
die uit die verre gewesten handelswaren kwamen aanbrengen en
afhalen. Reeds vóór hun komst was het handelsverkeer met
Arabië, Perzië en Gudjer&t te Malaka verminderd, omdat vele
kooplieden zich uit vrees voor de Portugeesche kruisers zoover
niet meer durfden wagen.

Toeii de Portugeezen in Voor-Tndië vasten voet verkregen
hadde7i, lag Malaka aan de beurt, van waar toch de kostbaarste
specerijen, het meest gezochte handelsartikel van dien tijd,
werden aangevoerd. Die aanvoer was nog in handen hunner
gehate mededingers, de Mohamtnedaansche kooplieden, die wel
zorgden hunne waren op prijs te houden en ze zooveel mogelijk
buiten de Portugeezen om in veilige haven te brengen. Het
was dus van het hoogste belang met Malaka rechtstreeksche
betrekkingen aan te knoopen. Koning Manuel had daartoe reeds
last gegeven aan Affonso d'Albuquerque bij zijn vertrek naar
Indië ' en zond uitsluitend met dat doel in April 1508 Diogo
Lopez de Sequeira met vier schepen uit Lissabon af. Lopez
moest eerst ouderzoekeu in hoeverre de geruchten waarheid
behelsden dat men aan de oostkust van Madagaskar specerijen
en andere kostbare waren aantrof. Hij bevond dat die geruchten
hun oorsprong te danken hadden aan een Javaansch vaartuig
met kruidnagelen bevracht dat in een storm naar Madagaskar
•was afgedreven, en zette de reis voort naar Kotsjiu, den hoofd-
zetel van het Portugeesche bestuur aan de. Indische kust. De
vice-koning Francisco d'Almeida versterkte het eskader van
Lopez met een vijfde schip, en onder de officieren die zich in
Indië bij hem voegden , behoorden Francisco Serrao en Fernao de
Magelhaes, van wie wij later meer zullen vernemen.

De overtocht naar het onbekende land, dat nog geen hunner

' Dit blijkt o. a. uit de berichten van Lissabon aan een handelshuis
te Nürnber'g gezonden vóór Albuquerque's vertrek, te vinden in het zeld-
zame boekje «Den rechten weg ansz zu fahren von Liszbona gen Kal-
lakuths etc. (z. pi. of jr., maar blijkbaar te Nürnberg gedrukt in 't
begin van 1506). De Bibliotheek te Frankfurt bezit daarvan een
exemplaar.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:13AM
via free access



333

had betreden, ' was voorspoedig. In 't begin van September
] 509 van Kotsjin afgevaren , kregen zij eerst Ceylon en later
de Nikobaren in 't gezicht, voeren de noordkaap van Sumatra
om en bezochten twee havenplaatsen aan de noordkust van dat
eiland: Pedir, destijds de voornaamste voor deu uitvoer der
Sumatraansche peper en van waar men ook veel zijde trok die
evenwel voor de Chineesche verre onderdeed, 2 en Pasei,"
vroeger de hoofdplaats van een bloeiend rijk en ook thans nog
als peperhaven bezocht. Lopez verkreeg in beide plaatsen vergun-
ning om handel te drijven, maar hij hield zich daarvoor thans
niet op en voer zonder lading in te nemen naar Malakka.

Sultan Mahmud, de beheerscher van Malaka, was zooals
alle Oostersche vorsten een despoot, en despoten zijn doorgaans
weinig te vertrouwen, maar, zooals ook uit de Maleische verhalen
blijkt, deze ontzag geen middel, hoe laag en verraderlijk ook
om ieder die hem verdacht voorkwam uit deu weg te ruimen,
en als de Portugeezen die eigenschap meer bepaald zijn Bendara
(schalbewaarder of eerste minister) toeschrijven, met wien zij
als de uitvoerende macht meer rechtstreeks in aanraking kwamen,
dan mogen wij 't er voor houden, dat hij in den geest van
zijn meester handelde. De ontvangst der Europeëers liet echter
in 't eerst niets te wenschen over. Bij hunne aankomst voor de
stad waren de eersten die hen kwamen bezoeken: Chinezen,
die met hunne jonken in de haven lagen, en met wie zij spoedig
gemeenzaam werden, daar zij in gelaatskleur, kleeding en levens-
wijze veel meer overeenkomst met hen hadden dan andere ooster-
lingen , niet schroomden met hen uit denzelfden schotel te eten,
en even als zij een grooten volkstrots bezaten. » Zij waar-
schuwden hen tegen de Maleiers als een volk dat men niet
vertrouwen kon; maar de Portugeezen zouden, om daarvan de
overtuiging te verkrijgen, eerst leergeld moeten betalen.

' Wat men verhaalt van Alvaro Telles, die in 1506 Sumatra zou
hebben ontdekt, steunt vermoedelijk op een misverstand. Zie «De ves-
tiging der Portug. in Indië.» (De G i d s , 1875, III, p. 231 aant.)

2 He verhouding was als 5 : 8. Zie Lembranca das consas da India
(1525) p. 46 in: « Subsidios para a historia da India Portugueza, public,
da Aeademia R. das scieiieias » (Lisboa, 1868.) De waarde van de jaar-
lijksehe teelt werd geschat op 100,000 dukaten (omstreeks ƒ400,000). Zij
werd door de kooplieden van Gudjorat opgekocht. Zie Giov. da Empoli, bl. 73.

* Van hun land vertelden zij wonderen. «Noi altii siamo un zero; la
India è la minore e piü povcra cosa clie sia qua. » (Wij overigen hadden
niets te beduiden, en Iinliö was het geringste en poverste land van de
wereld). Giov. da limpoli, a. w. p. 00.
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Sultan Mahinud ontving hen zeer beleefd, sloot met hen eene
overeenkomst en liet hun een gebouw aanwijzen waar zij hunne
waren konden opslaan. Zij gingen dan ook vrij aan land en
duchtten niets kwaads, maar de Mohaminedaansche kooplieden
zaten niet stil. De Portugeezen waren zoo onvoorzichtig om
inlichtingen bij hen in te winnen omtrent het oorlogsmateriaal
en het zeewezen van den sultan, en dit namen zij natuurlijk
te baat om dèu vorst te waarschuwen; waren deze vreemde-
lingen, die altijd hunne wapens bij zich droegen, niet overal
waar zij kwamen geëindigd met op gewelddadige wijze te nemen
wat hun goeddacht, en de vorsten van het land schatplichtig
te maken aan hun koning ? Die waarschuwingen zullen wel ver-
gezeld zijn gegaan van klinkende munt: het geschiktste middel
ook om invloedrijke personen als den Bendara in hun belang
over te halen; en om het volk tegen hen op te ruien was het
slechts noodig zijn geloofshaat op te wekken. Weldra kwam,
schijnbaar buiten de regeering om, het komplot tegen de Por-
rugeezen tot rijpheid. Terwijl velen hunner zich aan land be-
vonden , daar de Bendara gezegd had hen van lading te willen
voorzien, werden de schepen door een aantal booten met Maleiers
omringd, die onder den schijn van levensmiddelen aan te brengen,
aan boord klauterden. Een van de kapiteins kreeg wantrouwen
en zond Magalhaes naar het admiraalschip, om Lopez te waar-
schuwen. Maar voor de manschappen die zich aan land bevonden,
was het reeds te laat. Zij werden op eens overvallen en ver-
scheidene hunner om het leven gebracht. Ken dertigtal vluchtte
in de faktorij , waar de Bendara hen kwam ontzetten en in be-
waring nam. Hij hield zich onschuldig aan het gepleegde ver-
raad, maar wilde de gevangenen niet uitleveren, tenzij Lopez,
die met zijne schepen de haven verlaten had, daar terugkwam,
onder voorwendsel dat zijn gezag niet verder dan de haven
reikte. De kapiteins waren het eens dat men zich niet aan dat
gevaar mocht blootstellen en besloten tot den terugtocht, omdat
de gunstige moesson reeds ten einde spoedde en een lauger op-
onthoud hun dus ten verderve kon strekken. Onderweg pleegden
zij weerwraak aan eenige Maleische vaartuigen, wat zeker niet
dienstig was om hun in den Archipel een goeden naam te be-
zorgen : ook leerdeu zij hier tot hun schade de Maleiers als
dappere zeevaarders kennen. >

' Zie: Castanheda, II, 3G7—73. Volgens Barros en Correu deden
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Aan de kust van Malabar teruggekomen, vernamen zij dat
Allbnso rf'Albuquerque den vice-koning Franci.-co d'Almeida in
't bestuur was opgevolgd. Lopez, die tot Almeida's aanhangers
behoord en Albuquerque tegengewerkt had, vond het geraden
de reis naar Portugal te vervolgen; de drie andere kapiteins
bleven met hunne schepen in Tndië, en van hen vernam Al-
buquerque den afloop der expeditie.

Eenigen tijd later ontving hij bericht van Ruy d'Araujo, den
factor die te Malaka was gevangen genomen. Toen de tijding
der verovering van Goa door Albuquerque daar was overgebracht,
had de sultan de gevangenen, waarvan er nog 19 in leven
waren, vrijgelaten en zich zeer geneigd betoond om met de Por-
tugeezen vriendschap te sluiten.

In Maart 1510 waren nogmaals vier schepen ouder Diogo
Mendes de Vascogöncelos uit Portugal afgezonden met den last
om naar Malaka te gaan. Albuquerque had ze echter geprest
voor zijne onderneming tegen Goa; en toen daarna Mendes op
de volvoering van den last des Konings aandrong, aarzelde hij
daartoe verlof te geven, zoodat Mendes eindelijk met zijne
schepen uit Goa poogde te ontsnappen. Die poging mislukte
echter en bekwam den aanvoerder slecht, want zijne schepen
werden achterhaald en hij zelf werd te Goa gevangen gezet.
Het was niet omdat Albuquerque eene ondernemiug naar Malaka
afkeurde, maar het moest met eene flinke krijgsmacht geschieden,
zoodat men den sultan kon dwingen om toe te staan wat men
verlangde. Malaka was een van de uitgangspunten van den handei
met het Westen die men in zijne macht moest hebben. Had men
hier eens vasten voet verkregen, dan zouden de kostbare waren,
die thans nog van daar naar de Roode Zee gebracht werden,
niet meer den ouden weg kunnen volgen, maar de Venetianen

zij op hun terugtocht Pedir aan, om peper te laden. Te Malaka zouden
zij 18 bahar (centenaars) kruidnageleYi hebben ingenomen. — Over het
eerste bezoek der Portugeezen te Malaka komen eenige berichten voor
in het Maleische geschiedwerk Sadjara Malajoe (Malay Annals, transl. by
J. Leyden, London, 1821. p, 324, 325; vgl. Logan, Journal of the Indian
archipelago, V, 43). De onnauwkeurigheid dier berichten springt ieder
in het oog. Gongalo Pereira kwam eerst te Malaka in 1530. Het verhaal
van de verovering der stad door D'Albuquerque is meer te vertrouwen,
hoewel ik aarzelen zou er eenigszins op te steunen, zooals Braddell in
Logan's Journal, VI, 46. — Nog minder geloofwaardig is hetgeen Raffles
uit een Maleische kroniek in de «Asiatic Researches» (vol. XII. 1818)
heeft medegedeeld ^ v
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genoodzaakt zijn ze in plaats van te Alexandria te Lissabon te
komen halen. Voor den alleenhandel van Portugal was dus het
bezit van Malaka noodzakelijk; dit stond bij Albuquerque vast
en daarom besloot hij zelf de onderneming te leiden.

Maar de koning van Portugal had meer dan eens op eene
andere expeditie aangedrongen, die wel niet buiten Albuquerque's
programma lag, maar waarvan hij de bezwaren beter kende dan
Manuel. Het was een tocht naar de Rood e Zee. Daar, hetzij
op een eiland in dien zeeboezem zelven, hetzij niet ver van den
ingang bij Aden, wilde de koning dat men eene vesting zou
bouwen om de vaart te beheerschen en het uitloopen eener vloot
te verhinderen. Albuquerque nu had uit goede bron vernomen dat
er vooreerst geen vloot van den sultan van Egypte in lndici
te wachten was.

Tntusschen , de wil van den koning moest worden geëerbiedigd.
Te Goa 400 man in bezetting achterlatende, begaf Albuquerque
zich met de schepen die hier bijeen waren, op weg naar de
Arabische kust. Maar weldra bleek het dat de moesson reeds
veranderd was en den overtocht belette. Voor de vaart naar Malaka
was hij daarentegen gunstig. Verscheidene kapiteins keurden
dien verren tocht af, maar Albuquerque liet zich hierdoor niet
afschrikken. Den 2 Mei 1511 ging de vloot, die uit 19 schepen
bestond, met 800 Portugeezen en 600 Tndiërs bemand, van
Kotsjin ouder zeil naar Malaka.

Albuquerque volgde deuzelfdeu weg als Lopez en kwam met
vj]f schepen van Gudjeratsche kooplieden die hij onderweg had
buit gemaakt te Pedir. Hier vond men negen Portugeezen die
uit Malaka ontsnapt waren en van wie men vernam dat de
Rrndara eene samenzwering tegen den sultan beraamd had,
maar zelf daarvan het slachtoffer was geworden «, en dat een
ander aanzienlijk Mohammedaan die de Portugeezen vijandig
gezind was, de wijk had genomen" naar Pasei.

De Florentijn Giovanni da Etnpoli verhaalt dat hij door den
kapitein generaal naar den sultan van Pedir werd afgevaardigd
om hem vriendschap aan te bieden. De sultan ontving hem verre
van vriendelijk, omdat men zich niet ontzien had bij het inkomen
vau de haven een vaartuig, dat zich eveneens daarheen begaf,

' Over die gewaande samenzwering zie men de Sadjara Malajoe (LeyJen's
vertaling blz. 388 vv.)
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te vermeesteren, en zou hem te kennen gegeven hebben, «-dat
hij vele en goede onderdanen bezat en dat deze uianuen waren
en geen kinderen; wie de schepen wegnam , die in zijn haCen
kwamen, hielden zij niet voor een vriend, en als de bevel-
hebber zijne vriendschap wenschte, moest hij eerst teruggeven
wat hij genomen had; dan kon er eerst sprake zijn van han-
deldrijven."

Toen Albuquerque bleef weigeren het vaartuig uit te leveren,
belette men de Portugeezen aan land te gaan '. Zij trachtten
nu bij eene verder gelegen ankerplaats aan de kust, die tot
Pasei behoorde, water in te nemen, maar werdeu ook hier
vijandelijk ontfangeu ».

Den volgenden dag voer de vloot de kust langs tot Pasei.
Onze ïlorentijn werd hier weder aan land gezonden met het
aanbod om een handelsverdrag te sluiten en het verzoek om
den Muzelman van Malaka uit te leveren. Maar ook den vorst
van dit staatje schijnen de Portugeezen door liun roofstelsel
van zich vervreemd te hebben, daar de schepen der Gudjerat-
sche kooplieden, die zij veroverd hadden, van Pasei kwamen. Zij
ontfangen van den Muzelman het waardige antwoord dat zijne
wet hem verbood goedereu te koopen, die aan zijne naasten
ontvreemd waren, hoeveel te meer aan zijne vrienden, en dat
hij geen geloofsgenoot aan een Christen wilde uitleveren ' .
Volgens Portugeesche berichten gaf de Sultan voor dat de vluch-
teling zich niet meer te Pasei bevond en kocht hij ten slotte
twee der Gudjeratsche schepen voor 5000 cruzados V Als wij
Varthenia gelooven mogen s, werd destijds te Pasei zooveel
handel gedreven dat hij er //in ééne straat omstreeks vijf
honderd wisselaars// aantrof.

Tusscheu Pasei en Malaka werden nog twee rijkbeladen
handelsvaartuigen veroverd; meer moeite kostte, het een groote,
goed bemande jonk tot de overgave te dwingen. Zij behoorde
aan Djeiual, den rechtmatigen sultan van Pasei, die als kind

' Giov. da Empoli t. a. p. blz. 54.
* Castanheda, III, 73. IJe plaats huet bij hem «hüa povoagao de pes-

cadores no reyno de Ache,» maar op blz. 273 «Ace liü porto del rey de
Pace.» Indeidaad komt op oude kaarten te dezer plaats een Achon voor,
dat men niet met Atjeh moet verwarren. Misschien is Ajer Labu bed icld.

* Giov. da Empoli t. a. p. blz. 55 — 57.
* Castanheda, 111, 174.
* a. w. blz. 239.
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door den rijksbestuurder van de regeering beroofd, thans naar
Java ' op weg was om hulp te zoeken. Albuquerque bewees
hem alle eer, beloofde hem zijne hulp en nam hem met zijn
schip, mede naar Malaka.

Den eersten Juli 1511 kwam de vloot voor die stad. Hier
was kort te voren de sultan van Pahang, een leenman van
Mahmud, aangekomen om eene zijner dochters te huwen, weinig
vermoedende dat zijne bruiloft door de «Franken'/ verstoord zou
worden. De onderhandelingen werdeu aanstonds door Albuquerque
geopend, die vóór alles uitlevering der gevangenen eischte. De
sultan verlangde eerst vrede te sluiten, opdat de schepen, die in
de haven lagen, van den Portugeeschen bevelhebber brieven van
vrijgeleide zouden kunnen bekomen; en toen de laatste bij zijn
eisch bleef, liet hij, vooral op aandringen van de kooplieden
van Gndjerat, aanstalten maken om de stad bij een aanval te

i verdedigen. Albuquerque aarzelde echter om tot een aanval over
te gaan, uit bezorgdheid voor Ruy d'Araujo, die zich zooals
wij weten met eenige andere Portugeezen te Malaka bevond.
Araujo had vroeger zijne partij gekozen tegen Almeida en was
om die reden uit Indië verwijderd. Toen hij vernam wat de
reden van Albuquerque's aarzeling was, liet hij hem weten dat
hij om zijnentwil niet met den aanval moest talmen.

Thans werden de vijandelijkheden begonnen met het in brand
steken van eenige woningen aan het strand en van de schepen
van Gudjerat. De sultau, ziende dat het ernst was, zond
eindelijk de gevangenen terug. Maar nu kwam de kapitem-
generaal met andere eischen voor den dag: vergunning om te
Malaka een fort te bouwen en schadevergoeding voor de han-
delswaren die men ontvreemd had en voor de gemaakte oorlogs-
kosten.

Zooals te verwachten was stuitten op deze eischen de
onderhandelingen af. Vooral de kroonprins Ahmed * en de
sultan van Pahang drongen er op aan dat men den vijand
zou weerstaan, en, indien Mahmud door de zijnen krachtig
ondersteund werd, bestond er zonder twijfel veel uitzicht dat

' Volgens Oorrea (II, 218) naar Malaka.
* Bij sommige Portugeesche schrijvers heet-hij Aladin; dit is denaam

van Mahmud's jongeren zoon, ter wille van wien hij later Ahmed uit
den weg liet ruimen (zie de Sadjara Malaju), maar er heerscht voel
verwarring iu die namen.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:13AM
via free access



339

de vijand tegen de overmacht niet bestand zou zijn, want. aan
verdedigingsmiddelen ontbrak het niet. Maar Mahmud had zich
bij zijne onderdanen niet bemind gemaakt en kou dus weinig
op hen rekenen; zijn vlootvoogd (laksamana) bleef met de
schepen op een veiligen afstand; en het hoofd der Javanen, die
voor zeer goede soldaten bekend stonden — Timuta of Utimuta
radja noemen hem de Portugeesche schrijvers' — onderhan-
delde reeds in 't geheim met den opperbevelhebber.

Malaka was aan eene . kleine rivier gelegen, die de wijken
waar de kooplieden woonden van de stad scheidde, welke aan
en op een heuvel gebouwd was en waar zich het paleis en de
groote moskee bevonden. Beide deelen waren door een houten
brug vereenigd, die van veel geschut voorzien was en door
verschansingen aan weerszijden bestreken werd. Op die brug was
de eerste aanval der Portugeezen gericht; zij werd door de
Maleiers dapper verdedigd, en het kostte de aanvallera moeite
om haar te bezetten; ten laatste gelukte hun dit, maar zij
waren te vermoeid om zich te verschansen en keerden, na de
omliggende gebouwen in brand gestoken te hebben, naar hunne
schepen terug.

Thaüs verklaarden zich eenige Portugeesche kapiteins tegen
eene hervatting der vijandelijkheden. De sultan was nu genoeg
gestraft voor zijn verraad aan Diogo Lopez en men moest zich
hiermede tevreden stellen. De kans op verovering bleef altijd
hachelijk als men de overmacht en de dapperheid van den vijand
in aanmerking nam, en voor eeue duurzame bezetting en ver-
dediging waren de krachten der Portugeezen niet toereikend;
het was dus geraden om den gunstigen moessou niet voorbij te
laten gaan, maar naar Tndië terug te keeren, daar men te
Goa hun hulp kon noodig hebben.

Gelukkig wist Albuquerque de meerderheid te overreden
om, nu men ten halve gewonnen had, zich niet door die
bezwaren te laten terughouden. Men besloot dns den aanval te
hervatten.

Den tienden Augustus 1511 werd voor de tweede maal eene
landing ondernomen. Na de brug bezet te hebben wierpen de

' Bij Castanheda: Timutaraja of Utetimutaraja; Correaen Albuquerque:
Utemutaraja; Barros: Uliniutiiaja. — Zijtj zoon had deelgenomen aai. het
verraad tegtn Diugo Lopez de Sequeira, maar zoo 't schijnt als vriend
van den Bendara.
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Portugeezen aan beide zijden verschansingen op eu deden van
daar uitvallen in de stad. Zij moesten hierbij evenwel voorzichtig
te werk gaan, want de Maleiers hadden onder sommige straten
mijnen met buskruit aangelegd. De bewoners der noordzijde
(de wijken der kooplieden), die nu van de anderen waren
afgesneden, riepen weldra Albuquerques bescherming in, en in
weinige dagen werd de stad geheel door het leger van den
sultan ontruimd en door de Portugeezen ingenomen. De ver-
halen van den buit, dien zij maakten, zijn fabelachtig. Corea
verzekert van Albuquerque zelven vernomen te hebben dat zijn
aandeel alleen eeue waarde had van meer dan 400,000 cru-
zados '. Ook vonden zij eene groote hoeveelheid geschut, wel
2000 stukken, maar van klein kaliber, zoodat de Maleiers er
tegen de verschansingen der Portugeezen weinig kwaad mede
hadden kunnen uitrichten *.

Ahmed begaf zich met het overschot der Maleische troe-
pen naar de rivier van Muar, niet ver van Malaka, waar
hij zich verschanste; maar toen Albuquerque dit vernam,
zond hij eenige troepen af om hem te verdrijven en de
schansen te vernielen. Sultan Mali mud zelf begaf zich naar
Pahang.

Langzamerhand keerden de kooplieden te Malaka terug en
begon de handel te herleven. 1 Je vroegere dienaars en slaven
Van den sultan, die ineu in den omtrek opving, werden aaiï
't werk gezet om eene vesting te bouwen, waartoe de afbraak
van moskeen en de oude koningsgraven aan den kant van
't gebergte de grondstof moesten leveren. Ook de Portugeezen
zaten hierbij niet stil: * iedereen was metselaar, steenhouwer
of aandrager * *.

Zoowel over de Hindu-handelaars als over de Mahomedaan-

» Lendas, II, 24C-48.
* Epistola Emmanuelis Regis ad Leonem X Pont. Max. (8 Juni 1513)

in «Novus Orbis» (Basil. 1532) p. 185; Castanheda, III, 209. Vgl.Correa
II '238. De berichten bij Albuquerque (III 44) en Barros zijn zonder
twijfel overdreven, maar uit het eenstemmig getuigenis der Ptg. schrij-
vers blijkt toch dat hier niet van musketten , maar van geschut sprake
is. Als dus in de «Sadjara Malaju» verhaald wordt welk een schrik de
Maleiers beving bij liet zien van de groote uitwerking die de ijzeren
kogels der Ptg. doden, maakt Biiuldell (Logan's Journal, VI, p. 46) ten
onrechte hieruit op dat zij vóór de komst der Portugeezen geen geschut
kenden.

•' Giov. da Empoli, t. a. p. hl. 04.
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sche werd door Albuquerque een sjahbandar of consul aange-
steld i. Den laatsten post droeg hij op aan den reeds genoemden
Timuta radja, een man van grooten invloed en niet minder
eerzucht, wien hij te vriend moest houden. De radja voelde
zich echter gekrenkt dat de Hindu-kooplieden door de Portu-
geezen bevoordeeld werden en trad in onderhandeling met
sultan Mahmud en ziju zoon. De bewijzen van zijn verraad
kwamen aau Albuquerque in handen; ook hielden de klachten
niet op over de knevelarijen waaraan hij zich schuldig maakte,
maar de kapitein-generaal aarzelde om een beslissenden stap te
doen. De Javaan had een grooten aanhang en de Portugeezen
waren voor ' t meerendeel door ziekten verzwakt ten gevolge
van 't ongunstige klimaat en 't slechte voedsel. Eindelijk wist
Albuquerque den radja door een list in handen te krijgen en
deed hem zijn misdrijf met het leven boeten. Ziju zoon, zijn
behuwdzoon en een ander bloedverwaTit werden eveneens schuldig
bevonden en ondergingen hetzelfde lot.

De strenge Portugees had misschien verstandiger gedaan met
het aanbod aan te nemen van de vrouw van Timuta, die
een groot losgeld wilde betalen als de doodstraf in verbanning
werd veranderd; thans maakte hij zich alle Javanen die zich
te Malaka bevonden tot vijanden. Een der voornaamsten, Pati
Katir *, werd door de rijke weduwe van Timuta voor hare belangen
gewonnen, stelde zich aan het hoofd zijner landgenooten en
wreekte zich inzonderheid op de door de Portugeezen bevoor-
rechte Hindus. Te vergeefs zocht Albuquerque hern met de
waardigheid, die Timuta bekleed had, te paaien. Hij liet zich
die benoeming welgevallen en staakte den opeulijken tegenstand,
maar bleef zoo weinig te vertrouwen dat de kapitein-generaal
nog vóór zijn vertrek een ander in zijne plaats benoemde.

Geene gelegenheid werd door Albuquerque verzuimd als hij
met andere vorsten ook vreedzame betrekkingen kon aanknoopen.
Reeds vóór de verovering van Malaka had hij met een der Chinee-
sche jonken, die op haar terugtocht Siam meende aan te doen, een

' Het hoofd der eersten wordt Nina Chetu genoemd (Chet =z koopman).
Het zal dezelfde ziju die in de Sadjara Malaju (bij Logan, VI, 48), onder
den naam van Nina Sura Devvan, een Kling en de voornaamste koopman
van Malaka genoemd wordt. Hij had de Portugeezen van den beginne af
in 't geheim ondersteund.

* Hij Castanheda, Goes, Osorio: I'atequatir of Patecatir; bij Barros
en Correa: Pate Quetir; bij Albuquerque Patequitir.
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Portugees inedegegeven, zekeren Duarte Fernandez, een kleer-
maker die met Ruy d'Araujo gevangen gezeten en Maleisch
geleerd had. Hij moest den vorst van Siam de komst van den
kapitein-generaal voor Malaka en zijn plan van verovering be-
kend maken, en hem te kennen geven dat zijne onderdaueu,
die zich te Malaka wilden nederzetten, daar welkom zouden zijn.
Fernandez werd aan 't hof van Ajudhja eervol ontvangen, en
de koning zond een voornaam Siammer met hem naar Malaka
terug om den opperbevelier zijne vriendschap te betuigen en
zijne tevredenheid over de bestraffing die hij den Sultan toe-
dacht. Thans werden aanzienlijker gezanten met geschenken naar
Siam afgevaardigd, die den koning de tijding van de verovering
van Malaka moesten overbrengen. Zij reisden in een Peguaansch
vaartuig over zee naar Tenasserira , dat toen aan Siam behoorde ,
en van daar over land naar de hoofdstad. Te gelijk met hen
werd Ruy da Cunha naar Pegu gezonden om een verbond te
sluiten. De Peguaansche kooplieden waren te Malaka zeer talrijk
en hadden Albuquerque tegen den sultan ondersteund. Wij ver-
nemen van Da Cunha's ambassade niet anders dan dan het hem ge-
lukte met den vorst vriendschap te sluiten. Het is zeer te betreuren
dat de eerste reisberichten naar deze landen verloren ziju gegaan.

Van sommige Maleische vorsten kwamen reeds vriendschaps-
aanbiedingen en geschenken; de sultan van Kampar op Sumatra's
oostkust, een schoonzoon van den verdreven vorst van Malaka,
zond aloëhont en drakenbloed als voortbrengselen van ziju land ,
en een heidensch vorst van Java ' muziekiustrumenten (de
bekende gongs), wapenen en een groot doek, »zoo natuurlijk
mogelijk" met afbeeldingen van gevechten beschilderd (gejjJttejtE).
Naar de Molukken en Banda-eilandeu zond Albuquerque in 't
laatst van 't jaar drie schepen op koudschap uit, met 120 Por-
tugeezen bemand en 60 Maleiers voor de bediening van 't ge-
schut. Antonio d'Abreu stond aan 't hoofd van 't eskader. Zij
moesten zich overal waar zij kwamen vredelievend gedragen en
aan de vorsten en overheden geschenken aanbieden, en mochten
geen vaartuigen buit maken; de handelaars die zij aan de specerij-
eilanden aantroffen, moesten echter verhinderd worden lading
in te nemen vóór zij hunne schepen bevracht hadden.

' Volgens Castanheda (III, 247) was hij de voornaamste vorst van het
eiland, woonachtig in het binnenland, en waren de Mlnnd. vorsten aan de
kust zijne vazallen. Barbosa (p. 369) vermeldt hetzelfde uu noemt den vorst
Pateudra. Vgl. Vcth, Java, II, '207 vv.
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Toeu zij op reis gegaan waren, begon ook Albuquerque aan-
stalten te maken voor zijn vertrek. Ruy d'Araujo werd tot
factor en tot 'fe&ktej' (alcaide mór) te Malaka aangesteld en
Ruy de Brito Patalim tot kapitein der vesting, waarin eene
bezetting van 300 man achterbleef. Evenveel manschappen werden
in een tiental schepen achtergelaten, waarover ïernao Perez
d'Andrade het bevel zou voeren.

, En Jauuari 1512 ging de kapitein-generaal met drie schepen
en een buitgemaakte jonk naar Kotsjin onder zeil. In de jonk
nam hij een zestigtal bekwame werklieden mede, Javaausche
scheepstimmerlieden en anderen, waaraan in Tndië groote behoefte
bestond. Djeinal, de pretendent op den troon van Pasei, wien
hij beloofd had in zijne rechten te herstellen, bracht hem voor
zijn vertrek die belofte te binnen, maar Albuquerque moest
oui den ongunstigen moesson dit voornemen tot later verschuiven.
Djeinal, vreezende dat men hem naar Indië zou medeneinen,
maakte zich toen met de zijnen uit de voeten. Wij zuller later
meer van hem vernemen, i

De overtocht was vol tegenspoed. Bij het omvaren van Kaap
Tamiang op Sumatra stiet het schip van Albuquerque des nachts
op een zandbank en barstte middendoor, zoodat hij en de zijnen
met moeite gered en in de andere schepen opgenomen werden.
Sommigen zwommen naarde kusten bereikten Pasei. De schatten,
die men te Malaka had buit gemaakt, gingen met dit schip
voor een groot deel verloren. De Javanen en Maleiers die zich
op de jonk bevonden, hadden van de verwarring gebruik gemaakt
om het vaartuig te veroveren en stuurden het naar Taraiimg,
een kleine stad aan de kust van Sumatra, die waarschijnlijk
tot het Mohammedaansche rijk van Aru behoorde. * Van de
Portugeesche manschappen kwamen slechts vier behouden te Pasei.

De beide overgebleven schepen hadden op de reis met tegen-
wind te kampen, zoodat men zulk een gebrek kreeg aan water,
//dat er geen heilige in het Paradijs was, wiens hulp niet dage-
lijks werd ingeroepen.// Eindelijk, in 't begin van Februari,
bereikte men Kotsjin.

' Het bericht bij Giov. da Empoli (p. 78), dat Albuquerque hem
liet verdrinken om zich van zijn geld meester te maken en slechts uit-
strooide dat hij de vlucht had genomen, schijnt een van die lasterpraatjes
te zijn, die de tegenstanders van den grooten man gretig opvingen.

* Castanheda, UI, '207; (joes p. 322, enz. Bij anderen wordt in 't alge-
meen van Aru gesproken.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Onderneming van Pati Unus, beheerscher van Djapara, tegen
Malaka. Zijne nederlaag. Sultan Malimud vestigt zich op het eiland
Bintang. Strijd met de Maleiers bij Kampar. Tocht naar Siak en
onderhandelingen met den vorst van Menangkabau. Onverstandige
politiek van Jorge de Brito. Malaka door de Maleiers benauwd.
Hunne verschansingen aan de rivier van Muar veroverd. Eerste reizen
naar China. Fenian Perez d'Andrade wordt te Canton welwillend
ontfangen. Tocht van Duarte Coelho naar Siam.

Toen Aflbnso d'Albuquerque Malaka verliet, was de maclit der
vroegere beheerschers wel gebroken, maar nog verre van vernietigd.
In de stad zelve werd men voortdurend verontrust door Pati Katir
die, van zijn ambt ontzet, '/ich in de Javaansclie voorstad versterkt
had, en op zee was de laksamana of vlootvoogd vau sultan Malimud
meester en sneed allen toevoer van levensmiddelen uit den Archipel
af. De bekwame man die in dezen tijd tot die waardigheid
schijnt te zijn opgeklommen, heette HangNadim; de Maleische
overleveringen verhalen, dat hij in gevechten met den vijand
niet minder dan vier en dertig wonden ontfing. Hij had zich
aan de rivier van Muar ten zuiden van Malaka genesteld en
stond in verstandhouding met de oproerige Javanen. Gelukkig
bezaten de Portugeezen in Fernao Perez d'Andrade een even
moedigen als beleidvollen admiraal, die, zoodra hij eenige ver-
sterking uit Indië had ontfangen, offensief te werk ging, en
niet alleen Pati Katir uit den omtrek vau Malaka verdreef,
maar ook den laksamana in toom wist te houden. Juist was
Antonio d'Abreu uit de Molukkeu teruggekomen en maakte
Perez zich gereed om met drie beladen schepen ' naar Indië

' Deze schepen, die de versterking hadden aangebracht, waren in 't
laatst van September 1512 te Mnlaka aangekomen, en hadden onderweg
het eiland Groot-Niknbar moeten aandoen. In den brief van Giovanni da
KnH'Oli, die als kapitein van een dezer schepen de reis mededeed , vindt
men eenig bericht omtrent de bewoners van dat eiland die hij Kaffers
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op weg te gaan, toen een nieuw gevaar de Portugeezen bedreigde.
Pnti Unus ' , belieerscher van Dj a pa ra op het eiland Java,

zou reeds lang het plan gekoesterd hebben om zich met behulp
der talrijke Javanen, die zich te Malaka gevestigd hadden, van
die stad meester te maken. Toen hij vernam dat de Europeërs
haar veroverd hadden, eii hoe gering hun aantal was, meende
hij hen zonder groote moeite te kunnen verjagen, en werd door
Pati Katir in zijn plan gesterkt. Juist toen deze een zware
nederlaag geleden en zich naar Java begeven had om hulp te
zoeken, verliet Pati Unus de reede van Djapara met een hon-
derdtal groote en kleine vaartuigen, waarop zich 10 ti 12.000
man zouden bevonden hebben, voor een deel Javanen van Pa-
leinbang onder 't bevel van den tumenggung, een hoog staats-
beambte , — nam zijn koers langs Sumatra's oostkust en stak
toen naar het Maleische schiereiland over om Malaka van de
noordzijde te verrassen, daar men hem van dien kant niet ver-
wachtte en hij misschien vermoedde dal de Portugeezen naar
den kant van waar hij verwacht werd een eskader op verkenning
hadden uitgezonden. Inderdaad was Perez met dat doel, en
tevens om vaartuigen met levensmiddelen te onderscheppen, naar
de zeestraat van Sabang (Straa£*^ïa«i<nï ten O. van Sumatra)
gevaren, maar bij tijds teruggekeerd, en toen in den avond
van Nieuwjaarsdag 1513* de Javaansche vloot kwam opdagen,
wachtten de Portugeesclie schepen onbeschroomd hun aanval af.
Den geheelen nacht door werden van weerszijden schoten ge-
wisseld , maar Pati Unus, die van het vertrek van zijn bond-
genoot niets wist en verwacht had dat men hem te land door
een aanval op de Portugeesche vesting zou ondersteunen, be-
sloot, toen hij zich hierin teleurgesteld zag, op raad van eenige
Javanen die hem kwamen inlichten, naar Muar aan de zuid-
zijde van Malaka te varen om zich daar eerst met den
Maleischen vlootvoogd te vereenigen. Met het aanbreken van den
dag ging dus de Javaansche vloot in die richting onder zeil,
maar haar voornemen ontging den waakzamen Perez niet. «Bij

noemt. Empoli liet te Pasei twee Portugeezen met handelswaren achter
en sloot een verbond met den sultan omtrent den verkoop der zijde.
Te Malaka woonde hij het zeegevecht met Pati Unus bij en keerde
daarop met Perez naar Kotsjin en vervolgens naar Portugal terug.

' Pateonuz of Patohonuz bij Castanheda en anderen; Pateunuz bij Bar-
ros; Pattivonuzzi bij Empoli.

* Ik volg hier Empoli die zelf by 't gevecht tegenwoordig was.
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Siut-Jago! op hen aan!// riep hij de zijnen toe, en hunne zeilen
ontplooiende zetten de Portugeesche schepen den vijand na en
vielen hem onverwachts op het lijf. De Javanen verdedigden
zich dapper, maar in weinig tijds werden verscheidene hunner
vaartuigen in den grond geboord, en Perez stond op liet punt om
de groote jonk, waarop Pati Uu us zelf zich bevond, aan te tasten,
toen het weder zoo onstuimig werd dat men van weerszijden
een goed heenkomen moest zoeken. Het schijnt dat de vorst van
Djaparn hiermede voor goed van zijne plannen genezen was, want
zonder de Portugeezen verder te verontrusten, keerde hij met ket
overblijfsel van zijne vloot naar Java terug, en een paar maanden
later vonden eenige Portugeesclie schepen te Sidaja aan de
noordkust van Java, eene stad die tot zijn gebied behoorde,
eene goede ontfangst ». Volgens Castauheda zou Pati Uuus
later sultan van Demak geworden zijn *; volgens Barros vorst
van Suuda *, en voor het laatste hebben wij een ander getuige
in Pigafetta, die bij zijn verblijf in de Molukkeu (1521) van
een radja Pati Unus Sunda hoorde verhalen, die op Java zeer
machtig was *.

Sultan Mahmud, die na de verovering van Malaka de wijk
genomen had naar Pahang, vestigde zich sedert op het eiland
Bintang, aan de zeestraat van Singapura, den gewonen zeeweg
van Malaka naar Oost-Azië, en wist zich daar zoo goed te
versterken en den toegang naar zijne residentie af te sluiten,
dat enkele Portugeesche schepen hem geen schade konden toe-
brengen, terwijl hij hier het best hun verkeer met deu archipel
kon bemoeielijken. Van hier uit hoopte hij Malaka te her-
winnen, waar zoo het schijnt, de hoofden der Javanen ge-
negen waren hem weder in te halen. Althans de Portugeezeu
hielden het er voor dat door hunne ondersteuning een der
hovelingen van Mahmud, die voorgaf door hem vervolgd
te worden en wien de bevelhebber Ruy de lirito welwillend ont-
fangen had, er bijna in geslaagd was met eenige aanhangers

' Barros, Dec. HI, parte i , pag. 598.
* irey de hüa cidade chamada Adetna» (Cast. UI 346).
' Dec. H, parte 2, p. 352. Elders (Dec. IV, parte 1, p. 78) noemt hij (of

lijn uitgever Lavanha) den veroveraar van Sunda (na 1526) «hum Sangue
de Pate de Dama» (Sang Adipati van Demak).

* Pigafettu verwart hem echter met den laatsten vorst van Madjapa-
hit, «die bij zijn leven de grootste van alle koningen dei omliggende
eilanden was.» (Viaggio ed. Amoretti p. 172).
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de vesting te overrompelen. Slechts door een toeval ontsnapte Be
Brito aan het gevaar. Mahtnud was door deze mislukte poging
niet ontmoedigd en zou hun geen rust laten.

Na de overwinning op Pati Unus was Fernao Perez met de
geladen schepen naar Indiê vertrokken. Een half jaar later
(Juli 1514) kwam Jorge d'Albuquerque, een neef van den grooten
bevelhebber, te Malaka om Ruy de Brito te vervangen. Onderweg
had hij Pasei aangedaan en den sultan tegen een zijner op-
roerige vazallen bijstand verleend. Te Malaka aangekomen, ver-
nam hij dat Abdallah, radja van Kampar op Sumatra, die
hoewel een schoonzoon en leenman van Mahmud, reeds vroeger
de vriendschap der Portugeezen gezocht had >, hier thans zelf
geweest was om hun zijne diensten aan te bieden. Jorge d'Al-
buquerque die inzag hoeveel een inlandsch hoofd, wien hij ver-
trouwen kon, hem waard zou zijn, besloot hem tot bendara over
de inlanders te Malaka aan te stellen en zond een zijner kapiteins
naar Kampar om hem hiervan bericht te geven. Deze vernam
onderweg dat sultan Mahmud, met behulp van een anderen schoon-
zoon , den radja van Lingga, Kampar ingesloten hield en zond
een zijner vaartuigen naar Malaka terug om hulp te vragen.
Albuquerque liet nu een eskader, waarop zich honderd man
en Maleische hulptroepen bevonden, naar Sumatra oversteken.
Zij vernamen dat de vijand voor de hoofdplaats, die goed ver-
sterkt was, het hoofd had gestooten, maar lager aan de rivier
zijn leger had opgeslagen, zoodat de toegang naar de zeezijde
was afgesloten. De Portugeezen gingen nu aan den mond der
rivier van Kampar voor anker liggen en beletten daardoor
aan de zeezijde allen toevoer naar den vijand, zoodat deze wel
genoodzaakt was eene joging te doen om zich een doortocht
te banen. Hierbij leed hij de nederlaag, en nu kwam de doortocht
voor de Portugeezeu vrij en kon de vorst van Kampar ontzet worden.
Abdallah scheepte zich met de zijnen in op een der lantsjaren die
men op den radja van Lingga veroverd had, en vertrok met de
Portugeezen uaar Malaka, waar hij met den titel van mangku-
bumi het bestuur aanvaardde. Den ougelukkigen vorst ontging
echter de wraak vau zijn schoonvader niet. De listige Mahmud
wist het geruciit te verspreiden dat Abilallali in verstandhouding
met hem van plan was de Portugeezea uit Malaka te verjagen.
Jorge d"Albuquerque, te weinig met de streken van den sultan

' Zie hiervóór bl. 342.
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van Bintang bekend, liet zich, toen hem dit gerucht van ver-
schillende kanten bevestigd werd, tot den onberaden stap ver-
leiden om Abdallah te doen onthoofden. Dit was juist wat
Mahrnud gewenscht had. Niet alleen koelde hij daardoor zijn
wraak, maar berokkende hij zijne vijanden groot nadeel, want
die terechtstelling ontnam hun het vertrouwen der inlanders,
zoodat vele Maleische kooplieden Malaka verlieten en de
aanvoer van levensmiddelen bijna geheel uitbleef, waartoe Mah-
mud's vlootvoogd het zijue bijdroeg.

In dezen nood moest men andere wegen zoeken om zich
van het noodige te voorzien. Jorge Botelho, die Maleisch ver-
stond , werd naar Sumatra gezonden met den last om de rivier
van Siak op te varen en zich zoo mogelijk met den vorst van
Menangkabau in betrekking te stellen, opdat men uit het
binnenland mondkost zou kunnen bekomen. Botelho vond aan
beide zijden der rivier vruchtbaar land, bezaaid met doesoens ' ,
en werd eerst door den radja van Siak vriendschappelijk be-
jegend, maar de altijd waakzame sultan van Bintang, tot
wiens vazallen deze radja behoorde, stookte hem tegen de
Portugeezen op, zoodat Botelho genoodzaakt was zich weder
naar den mond der rivier te begeven. Hier ontfing hij ver-
sterking uit Malaka, juist bij tijds om een aanval van den
laksamaua van Bintang te weerstaan, waarbij vele Portugeezen
het leven verloren. .,•••.. •::•;•%

De inlanders , die hij naar Menangkabau gebonden had om
zijn schriftelijk verzoek tot het aangaan van handelsbetrekkingen
over te brengen, vonden bij den vorst een gunstig gehoor
en kwamen met eenige kooplieden van daar, over Kampar zoo
het schijnt, bij Botelho terug. Zij brachten goud, aloëhout en
levensmiddelen mede, maar daar de Portugeezen te weinig
waren hadden medegebracht om tegen het goud in te ruilen,
scheepten de handelaars zich, onder belofte van vrijgeleide bij
hun terugkeer, met hem naar Malaka in*.

Hier was intusschen (1516) Jorge d'Albuquerque door Jorge
de Brito vervangen. De wijze lieden te Lissabon hadden den
laatsten voorgeschreven wat hij te Malaka te verrichten had, en
in weerwil der waarschuwingen van zijn voorganger besloot hij die

' «quintas que se chamïio duyöes na lingua da terra» (Castanheda,
III, 498).

» Castanheda, III, 500-503.
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bevelen ten uitvoer te brengen. Het gold hier niets meer of
minder dan eene verdeeling der landerijen en der slaven onder
de Portugeezen, en een verbod dat geen handelsvaartuig naar
den archipel mocht uitvaren zonder Portugeesch bevelhebber. Beide
besluiten waren even onbillijk als onverstandig. De voormalige
slaven hadden onder voorbehoud van verplichte diensten vrijheid
gekregen om op zich zelven te wonen; de landerijen waren aan
voorname Maleiers toebedeeld; en wat de laatste bepaling be-
treft : zij was wel geschikt om alle Maleische handelaars uit
Malaka te verdrijven. Ook dreigde de stad ontvolkt te worden,
zoodat De IJrito weldra genoodzaakt was die bepalingen weder
in te trekken '. Nog treuriger werd het hier gesteld, toen De
JJrito kort daarop overleed en de overgebleven officieren over-
hoop lagen wie van hen in het bevel der vesting moest opvol-
gen , want sultan Mahmud maakte van die gelegenheid gebruik
om weder aan de rivier van Muar bezuiden Malaka eene sterkte
aan te leggen, en van hier uit de visschers- en handelsvaar-
tuigen op te vangen die het waagden van Malakka uit te loopeu.
Te Pagoh, eene nederzetting der Maleiers hooger op aan de rivier,
schijnt Mahmud nu en dan zijn verblijf gehouden te hebben.

Toen de gouverneur van Indië, Lopo Soarez, tijding outfiug
van de oneenighedeu te Malaka zond hij in April 1518 Dom
Aleixo de Menezes daarheen om de orde te herstellen. Hoewel
Menezes eenige versterking medebracht, achtte hij die niet ge-
noegzaam om de verschansingen te bestoken. Toen echter
Fernao Perez d'And rade, wien wij straks naar China zullen
vergezellen, met zijn eskader van daar was teruggekomen, wilde
Menezes aan den jeugdigen bevelhebber der vesting, Aflbnso
Lopez da Costa, die er op aandrong om aanvalleuderwijze te
werk te gaan, zijne toestemning niet langer weigeren. Maar de
onderneming werd slecht beleid en mislukte. De vijand bleef
steeds den toevoer afsnijden, en gebrek aan goede mondkost
wierp het grootste deel der Portugeezen op het ziekbed. Zeer
welkom was dus aan Menezes een voorstel van vrede, dat,
zooals de Portugeesche schrijvers ons althans verzekeren, vau
den sultan van Bintang uitging. Het schijnt dat Mahmud,
voor wien goede trouw een dwaasheid was, er slechts mede
voor had om de Portugeezen in slaap te wiegen *. Althans,

» Üarros, III, parte 1, p. 87 — 90.
* Vulgens Darros vreesde hij een aanval van Menezes en wilde hij

dezen eerst naar Indiö laten vertrekken urn dau den vrede te verbreken ;
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terwijl zij er niet op verdacht waren en met de eb hunne
schepen aan den grond lagen, verscheen op eens een vloot van
lautsjaren ' voor de stad, en te gelijkertijd werd zij door Mah-
muds troepen van de landzijde aangetast. Met inspanning van
alle krachten weerden zij aan beide kanten den vijand af; zoodra
de schepen vlot werden en het geschut zijne uitwerking deed,
deinsden de lantsjaren af, maar de stad bleef nog verscheidene
dagen ingesloten. Toen de vijand echter zag dat hij niet vor-
derde en veel volk verloor, trok hij eindelijk af;

Kort daarop werd een Javaansche jonk, die zich naar Malaka
wilde begeven, door den waakzamen laksamaua opgevangen. De
eigenaar, een aanzienlijk Javaan, wist uit de handen van Mali mud
te ontkomen en Malaka te bereiken. Hij beweerde dat de ver-
sterking aan den mond der rivier van Muar van de laudzijde
gemakkelijk te veroveren was en bood zicli aan oin de Malei-
sche hulptroepen aan te voeren, terwijl de Portugeesche schepen
aan de zeezijde de vesting bestookten. Na rijp beraad — want
men duchtte weder een list van den sultan — werd zijn voor-
stel aangenomen.

Den 31 October gingen de troepen op weg. De schepen
zouden hen langzaam volgen om te gelijker tijd voor de vesting
te zijn. Het was een bezwaarlijke tocht langs de moerassige
kust, en op de enge voetpaden liep men gevaar in ver-
giftigde klemmen te geraken, die aan sommigen, zooals den
Javaanschen aanvoerder, het leven kostten. Maar de Portugeezeu
verloren den moed niet en, aan de verschansing gekomen, lieten
zij zich door het bulderen van het geschut niet van een aan-
val afschrikken. Toen hierop te gelijker tijd de schepen hun
vuur op de verschansing losbrandden, kreeg men het daar-
binnen zoo warm, dat de Maleiers haar verlieten, nadat drie
honderd man en daaronder vele aanzienlijken er het ieven
zouden gelaten hebben. Duarte de Mello, de vlootvoogd, deed
nog eene poging om de rivier op te varen tot Pagoh, waar
de sultan zich ophield, maar de vaart werd hooger op door
staketsels gestremd. De Mello liet de verschansing, waarin
men veel geschut vond, ook van zuiver brons, in brand ste-
ken, en keerde toen met de zijnen naar Malaka terug.

alle andere schrijvers laten Menezes eerst later Malaka verlaten, na de
verovering van Muar.

' Kleine roeischepen voor dun oorlog.
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Thans willen wij zien wat Fernao Perez d'Andrade in China
had uitgericht. Reeds in 1515 had Jorge d'Albuquerque zekeren
Kafael Perestrello en een tiental medgezellen in een jonk die
naar China vertrok afgezonden om zich met den hundel aldaar
bekend te maken. In 1516 kwam hij tnet kostbare waren van
daar terug, kort nadat Fernao Perez, onder Lopo Soarez uit
Portugal wedergekeerd, op bevel der regeering met een kleiu
eskader naar China was uitgezeild. Perez had vóór zijne komst
te Malaka van den sultnn van Pasei vergunning verkregen tot
het vestigen eener factorij. De bemiddelaar was hier weder de
Florentijn Giovanni da Empoli, die zooals wij weten reeds
vroeger met den vorst onderhandeld had. Hij had het ongeluk
om hier zijn schip te verliezen, dat in brand geraakte, en ging
toen op het admiraalschip over. Van Malaka uit wilde Perez eerst
Bengale bezoeken, daar de moessou reeds te ver verstreken was om
nu de reis naar China te ondernemen, maar Jorge de Brito, die
in ongerustheid was over Perestrello en de zijnen, haalde hem
over om zich toch op weg te begeven. Aan de kust van Cochin-
china werd hi] echter door een storm overvallen en tot terugkeer
genoodzaakt. Na op Pulu Kondor (tegenover de monden van de
Mekhong) water ingenomen te hebben bezocht'hij Patani, destijds
een der voornaamste handelsplaatsen aan de oostkust van 't Ma-
leische schiereiland en aan Siam schatplichtig. Hij sloot hier
en ook op andere plaatsen van de kust handelsverdragen. Te
Malaka teruggekomen en door Perestrello van de goede gezind-
heid der Chineezen onderricht, besloot Perez, zoodra de moessou
gunstig was, den tocht te hervatten en voorzag zich daartoe te
Pasei van peper die in China zeer gewild was. Intusschen was
De Brito gestorven; te vergeefs poogde Perez het geschil over
zijne opvolging bij te leggen, en zonder den uitslag af te
wachten ging hij den 17 Juni 1517 met vier schepen en eenige
jonken weder naar China onder zeil.

Thans was de reis voorspoediger. Den 16 Augustus bereikte
het eskader de Chineesche kust in de nabijheid van het delta
der Chineesche Zuid rivier (Si-Kiang), waarin, op eenigen af-
stand van de kust, de groote handelsstad Canton gelegen is.
Men ging ten anker liggen voor een eiland dat tot verblijf van
alle handeldrijvende vreemdelingen bestemd was, en waaraan
de Portugeezen den naam geven van Ilha da "Veniaga (eiland •
der handelswaar). De Chineesche naam was volgens hen Tamao
of Tamou. Zij vonden hier tot hun verrassing het schip van
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Duarte Coelho, dat op den vorigen tocht van de vloot afge-
dwaald, aan de kust van Siam overwinterd had , en eeue maand
te voren hier was aangekomen.

Met welk een wantrouwen de regeering van China destijds
het verkeer met vreemdelingen gadesloeg is bekend. Er be-
hoorde dus wel beleid toe om bij dit eerste bezoek eener ge-
wapende vloot dat wantrouwen niet op te wekken. Gelukkig
was het opperbevel in bekwame handen. Aan den mond der
rivier van Canton lagen eenige Chineesche oorlogsvaartuigen ter
bescherming van de kust tegen zeeroovers; deze losten eenige
schoten op de Portugeesche schepen , maar Perez had strikt bevel
gegeven om alle vijandelijkheden te vermijden en men liet dus
de schoten onbeantwoord. Perez liet hierop aan den hoofdbeambte,
die met het toezicht op de binnenkomende schepen belast was
en te Namtau (Singon) aan den mond der rivier zijn verblijf
hield — de Porrugeezen noemen hem //Pio// of admiraal —
vergunning verzoeken om de rivier op te varen, en nadat men
door lang talmen zijn geduld op de proef had gesteld, verkreeg
hij toch wat bij wenschte, een loods die de schepen door de
rivier geleidde, terwijl de Portugeezen zich evenzeer verbaasden
over de ontelbare menigte vaartuigen die de rivier als bedekten
en tevens tot woningen waren ingericht, als over de talrijke om-
muurde plaatsen , landhuizen en tuinen die elkander aan de oevers
afwisselden. In drie dagen bereikten zij Canton. Hier moesten zij
weder geduld oefenen, omdat de Gouverneur — Tutao was zija
titel volgens de verhalers - afwezig was. Na zijne terug-
komst zond Perez den factor Giovanni da Empoli, vergezeld
van eenige aanzienlijke Portugeezeu, naar zijn paleis met liet
verzoek om een gezantschap naar den Keizer te mogen afvaar-
digen. De Gouverneur ontfing de vreemdelingeu zeer hoffelijk
en gaf hun ten antwoord dat nij tot het afzenden van een ge-
zantschap aau de Regering verlof moest vragen, maar dat hij
intussehen voor hun woning en onderhoud zorg zou dragen. De
gezant, een apotheker uit Lissabon met name Thome Pirez,
wien men om zijne bekwaamheid en kennis ten spijt van vele
edellieden daartoe had uitgekozen, werd uu met zijn gevolg in
de stad gehuisvest; ook de overige Portugeezen mochten vrij
aan wal gaan en handel drijven.

"Verschillende redenen, vooral het ongewone klimaat, dat aan
zestig zijner manschappen, waarouder den bekwamen factor Gio-
vanni da Empoli liet leven kostte, eu de noodzakelijkheid om
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de schepen te herstellen drongen den bevelhebber om naai net
«eiland der koopmanschap// terug te keeren. Hij zond Duarte
Coelho naar Malaka om de tijding te brengen van zijne goede
ontfangst en liet Jorge Mascarenhas met eenige jonken naar de
stad Chincheo (Tsiuen-tsjeü) in de provincie Fukien afvaren om
nadere inlichtingen in te winnen omtrent het rijke land «Lequia//
ten oosten van China, waarvan hij zooveel vernomen had, en
dit zoo mogelijk te bezoeken. Blijkbaar was het bedoelde land
geen . ander dan Japan. ' Mascarenhas vernam dat dit verder
lag dan meu meende, en daar zijn tijd beperkt was en hij te
Chincheo een voordeeligen handel kon drijven, verkoos hij oin
hier de medegebrachte waren van de hand te zetten.

Onmiddellijk na de aankomst van Coelho te, Malaka werd van
hier een jonk naar Canton afgezonden om Perez met zijn eskader
terug te ontbieden, daar men hier, zooals wij gezien hebben,
dringend behoefte had aan versterking. Perez liet hierop dadelijk
door een bode over land Mascarenhas waarschuwen, en zoodra
hij aankwam, namen zij in 't begin van September 1518 ge-
zamenlijk den terugtocht aan. 2

Aan Coelho was intussclien opgedragen om een anderen last'der
regeering ten uitvoer te brengen, Menezes had uit Indië ge-
schenken medegebracht voor den vorst van Siam , die kouing
Manuel daartoe had afgezonden. Coelho moest deze naar Ayuthia,
de Siameesche residentie overbrengen , het verdrag met den vorst
vernieuwen en de vestiging van Siameezen te Malaka aanmoe-
digen. Hij vond aan het hof een gunstig gehoor en verliet de
hoofdstad in November 1519 begeleid door twee Siameesche
jonken, die in last hadden hem tegen een aanval van de lant-
sjaren van sultan Mahmnd te beschermen. Dat Siara evenwel
ook met den laatste in vriendschappelijke betrekking stond, zou
hieruit kunnen blijken dat de Portngeezen bij het gevecht aan
de rivier van Muar een Siameeschen prins gevangen namen die
in het leger van Mahinud dieude. Zij lieten lieni naar zijn land

' Vergelijk hiervóór bl. 331, aanteok. 2.
* Zie over deze eerste tochten naar China: Castanheda, III, 497; IV, 0,

54—71, 91—93; Barros, Dec. Ill, parte 1, pag. 84, 175—223; Goes, p.
449, 450, 496-99; Osorio, III, 264, 339—348; Cori-ea, II, 474, 523—30,
547 — 54; Galvao, p. 129, 130; vergelijk ook den brief van Aniirna Coisali
van 6 Jan. 1515 (lees 1516) bij Katnusio, I, 180 v». en: Vita di Giovanni
da Einpoli in: Archivio storico Italiano, Append. Ill, p. 32, 33. — Volgens
Goes en Osorio kwam Perez niet verder da» Namtau.
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terugkeeren, en de vorst van Siain zond hun ten blijke zijner
dankbaarheid een jonk met levensmiddelen. ' Om tot Coelho
terug te keeren: deze werd op zijn terugreis door een storm
naar Fahang afgedreven, en sloot met den radja van dit Ma-
leische staatje een verdrag, dat echter, zooals wij zien zullen,
door de rooverijen der Portugeezen van korten duur was.

Lang vóór zijn terugkomst had Aleixo de Menezes met Feroao
Perez dtj Andrade de terugreis van Malaka naar Indië aange-
nomen (December 1518).

» Correa, II, 552.
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DERDE HOOFDSTUK.

Antiniio d'Abreu vaart mot een eskader naar de Molukken. Hij
bezoekt alleen .lava en de Banda-eilanden. Francisco Serriïo o.p Amboina
en in de Molukken. Reizen daarheen van Antonio de Miranda d'Aze-
vedo , van Tristao de Menezes en van Antonio de Brito. De laatste
vindt een Spaanschen faktor op Tidore. Hij laat op Ternate eene
vesting bouwen.

Wij moeten thans eenige jaren teruggaan om te zien wat de
Portugeezen intusschen gedaan hadden om zich in rechtstreeksche
betrekking te. stelien met de eilanden van den Maleischen archipel.
Hunne aandacht was inzonderheid gevestigd op die eilanden die
de zoo hoog gewaardeerde specerijen: kruidnagelen en muskaat-
noten opleverden, de Molukken en de Banda-eilanden. Welk
belang het voor hen had die zelf te gaan halen, blijkt uit de
mededeeling van Barbosa dat de bahar kruidnagolen, die men
in de Molukken voor een ïi twee dukaten opkocht, te Malaka
voor tien ft, veertien dukaten van de hand gezet werd. ' Wij
hebbeu gezien dat dan ook reeds Alfonso d'Albuquerque na de
verovering van Malaka op 't eind van December 151] drie.
schepen naar de Molukken afzond. 2 Antonio d'Abreu voerde
het opperbevel; Francisco Serrao en Simao Affonso Bisigudo
stonden als kapiteins onder hem. s Nachoda Ismael, een Ma-
leisch koopman, werd in een jonk die hem toebehoorde, doch

' Livro de Duarte Barbosa, p. 383. . .> ' • •••„,:-.•
* Zie hiervóór bl. 342.
* Wat hot bericht betreft eener rei.% die Francisco Serrao in -1512 in

een gestolen karveel van Malaka naar Pegu, Sumatra en de Molukken
gedaan zou hebben, voorkomende achter een S|iaansch 1 IS. van Barbosa
en door Lord Stanley aan zijne uitgave van dien schrijver toegevoegd ,
de mededeelingen der Portugcesche schrijvers laten niet toe dit voor zoover
F r a n c i s c o Serrao betreft voor echt t e erkennen. In het opschrift heet
de bewuste persoon J u an Serrano. Kan het ook zijn dat dezelfde Juau
Serrano bedoeld is, die later aan de reis van MagalhJes deelnam en op
Cebu om ' t leven kwam?
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met Portugeesehe ruilwaren bevracht was, vooruitgezonden om
hun bezoek aan te kondigen. •,• .'.\. ;

Voor de eerste maal bevoeren thans Europeesche schepen de
wateren van den Iiidischcn archipel. De eerste haven die men
aandeed, was Gresik, destijds en nog lang daarna eeue der voor-
naamste handelsplaatsen op Java's noordkust. ' Van hier zou
het eskader eerst naar Amboiua gezeild zijn, maar waarschijn-
lijker is het dat het zich, zooals men uit, andere berichten
kan opmaken, van Java naar de Banda-groep begaf. Op weg
daargeen giug het schip van Serrao in ten storm verloren; de
bemanning werd echter op dat van D' Abreu geborgen. De han-
delsplaats op groot Bar.da die zij aandeden, wordt door hen
TiUtatao genoemd. Het bevallige landschap, de geuren die de
bloesems der muskaatnoten verspreidden, de frissche atmosfeer,
maakten een levendigen indruk op de vreemde bezoekers. D'Abreu
kocht hier een jonk voor Serrao, eu vond genoegzameu voor-
raad , ook van kruidnagelen die de Bandaneezen van de Molukken
afhaalden, om tegen katoenen stoften van Kambaja in te ruilen. *
Daar ook zijne beide schepen in slechten toestand waren, besloot
hij van den gunstigen moesson gebruik te maken en keerde
zonder de Molukken bezocht te hebben naar Malaka terug. De
jonk, waarop Francisco Serrao zich bevond, raakte echter op de
terugreis van hem af eu strandde op een van de Nusa-Penju
of Schildpad-eilanden, een atollengroep bezuiden Ainboina in de
nabijheid der meer bekende Nusa-Pari of zoogenaamde Lucipara-
gioep, 3' ])e schipbreukelingen vonden hier geen water en liepen
gevaar om van gebrek om te komen, toen een komkorra van
zeeroovers het eiland aandeed. Door de Maleiers die zich bij
hen bevonden gewaarschuwd, verborgen zich Serrao eu de zijnen,
en terwijl de bemanning van het vaartuig aan land was gegaan
om naar buit van gestrande schepen te zoeken, maakten de
Portugeezen zich van de korrakorra meester eu stonden de zee-
roovers toe zich ̂  bij heu in te schepen onder voorwaarde dat zij
hen naar Ainboina brachten. Zij zouden hier in eene havenplaats,
genaamd llucotello, welwillend ontvangen zijn. Daarmede zal

' De Portugeezen noemen h:iar Agagim. De a (het lidwoord) vinden wij
meer bij lien vóór plaatsnamen, de m is een gewone sluitlettei. Wijft
over Ga î (Garsik = Gresik). ; " - i

* Vergelijk Corroa, II, 280, 359 ond.
» Ook Niisa-Penju wordt Lugo Pino bij de Ptg. schrijvers. Wij zullen

meer dan eens die verwisseling van N in L opmerken. ..,,. •, .
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Nusa Telo bedoeld zijn, de Maleische naam der '/Drie Gebroeders,«•
kleine eilandjes aan de westkust van Hitu (Noord Ambon), en
inderdaad is bij den Ambonsehen geschiedschrijver Ridjnli de
overlevering bewaard gebleven dat de vreemdelingen hier het
eerst aan land kwamen en op bevel van Perdana Djamilu, een
der voornaamste Ainbonsche hoofden, naar Assalu'.u op Hitu
werden overgebracht. ' De inwouers van het naburige -/Vera-
nula// op het eiland vBatochina de Muar,// waarmede waar-
schiJ7ilijk Huamohel, het westelijk schiereiland van Cerain
bedoeld is *, kwamen met de wapenen de uitlevering der vreem-
delingen eischen. Door dezen bijgestaan , zegevierden de Amboi-
neezen over hun machtiger tegenstanders. Het gerucht van deze
overwinning verspreidde zich weldra naar de eigenlijke Moluk-
ken, waaronder men vroeger slechts vijf eilanden verstond), waar
de kruidnageleu groeiden, namelijk Ternate, Tidors, Motir,
Makiau en Batjau. Ze stonden met vele omliggende eilanden
destijds onder de suprematie van vier naijverige vorsten, die op
Ternate, Tidore, Batjan en te Djilolo op Halmaheira hun ver-
blijf hielden; de sultan van Ternate was de machtigste hunner. *
Toen de mare van de daupere westerlingen hem ter oore kwam,
begreep hij dat zij tot de veroveraars van Malaka behoorden
— want de nachoda Isinaël had hem van hunne aanstaande
komst onderricht — , en zond eenige vaartuigen naar Hitu om
hen uit te noodigen zich in zijn dienst te begeven. De sultan
van Tidore, Almansor, deed hetzelfde, maar zijn mededinger
was hem voor, en Serrao, verblijd dat hij op die wijze de

' Zie Valentijn, II, 2, bl. 7. Elders (I. 2, bl. 47; II. 2, bl. 14) vereen-
zelvigt Valentijn Assalulu met Nusa Telo.

* Valentijn I. 2, bl. 147; II. 1, bl. 35. Ik merk hierbij op dat de naam
dien de Portugeezen aan Halmaheira gaven, niet was Hatochina de Muar ,
maar B. do Moro. — Op de kaart der Molukken in 't bekende HS. van
Godinho de Eredia van 1613 op de Kon. Bibliotheek te Brussel heet het
eiland Ceram nog «Verenula», doch aan de NW. kust leest meu «Ceiran»
en ten NO. van 't gioote eiland ligt een eilandje dat «Seiran» ge-
noemd wordt.

' Onder de verschillende namen, die hem gegeven worden, zullen voor
't meerendeel titels verscholen zijn. Bij de meeste Portug. schrijvers
heet hij Cachil Boleife of Buleif. Kaitjili is een titel die volgens Valentijn
aan zonen, broeders of andere nabestaanden van Moluksche vorsten
gegeven werd, en dus niet op dezen sultan toepasselijk, wiens officieele
naam Bajang Allah luidde, dat is Schaduw Gods. Hij Pigafetta heet hij
Abuleif; bij Ri-bello (zio de volg. aant.) Quechili Baiono Cirola; bij Barbosa
(ed. Stanley, bl. 201) Ben.irra Soi ala (in de Portug. uitg.iaf Biuaragola).
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Molukken, liet eigenlijke doel van zijn tocht, bereikte, ging
gewillig naar Teruate mede eu werd met den sultan zeer
bevriend. '

Na zijne aankomst vertrok de nachoda met eene lading kruid-
nagelen naar Malaka , maar zijn jonk strandde op de Javaansche
kust in de nabijheid van Tuban. De goederen werden daar ge-
borgen, en toen men te Malaka hiervan tijding kreeg, werd
Joao Lopez d'Alvim met een schip naar Java gezonden om ze af
te halen (Maart 1518). Hij bezocht ook Sidajy/eene havenstad
die tot het gebied van onzen ouden bekende Pati Unus behoorde.
De javaansche vorst wist dappere legen standers te eeren; hij
zond aan Lopez gesekeuken en bood de Portugeezen zijne vriend-
schap aan. *

No£ in hetzelfde jaar voer een eskader onder Antonio de
Miranda d'Azevedo naar de specerij-eilanden. De vorsten van
ïernate en Tidore wedijverden om hem lading te verschaffen
en gaven» hem brieven mede aan koning Manuel. Beiden gaven
hun wensch te kennen dat de Portugeezeu zich op hun eiland
zouden nederzetten of anders op Makian dat hun gemeenschap-
pelijk behoorde. Ook Serrïlo die op ïernate wilde blijven gaf
Miranda brieven mede aan den koning en aan zijne vrienden.
Daarbij was er één, gericht aan ïernao de Magalliaës, die zoo
als wij later zullen zien, gewichtige gevolgen had.

Ten gevolge der verwikkelingen te Malaka werd eerst in
December 1518 een derde reis van daar naar de Molukkeu
ondernomen, door Dom Tristao de Menezes; twee jonken van
Maleische kooplieden vergezelden hem. Het kostte hem eeuige
moeite om de uaijverige vorsteu tevreden te stelien , en toen hij
eindelijk met vier böladen jonken de terugreis had ondernomen,
verhief zich een storm die de jonken verstrooide eu Menezes
noodzaakte Banda aan te doen (April 1520). Daar hij drie
jonken miste en vermoedde dat zij 7iaar de Molukken waren
teruggekeerd , begaf ook hij zich weder daarheen. Een vau de
jonken vond hij te Teruate; een andere was te Bat jan in
veilige 'naven gekomen; de Portugeezen die zich daarop bevonden,

' Ik heb voor dezen eersten tocht naar de M»lukken hoofdzakolijk
Barros gevolgd (Dec. Ill, parte 1 p. 584-597) die het best schijnt inge-
licht. Vergelijk ook GalvJo p. 115—119; Castanheda, III, 289, 290; Goes
p. 330; Correa, 11, '280; Gabr. Rebello, Infurinacao das cousasde Maluco,
in Golloc(;ao de noticias etc. tomo VI (Lisboa 1856) p. 200, 201.

* Barros als b. p. 598; Castanheda, 111, 380, 381. '-. . . ..,•;.,_.
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hadden zich vrijheden geoorloofd met de vrouwen der inlanders
en zelfs met die van den radja, ' zoodat hun leven in gevaar
was en hun kapitein de hulp van Menezes inriep, die op Ternate
overwinterde. Menezes voer hierop naar Batjan, maar terwijl hij
over 't gebeurde inlichtingen inwon , werden de schuldigen in een
oploop door het volk vermoord, en het schijnt dat hij met
zijne manschappen evenzeer gevaar liep, want met achterlating
der jonken verliet hij het eiland, nam op Auiboina verdere
lading in, en keerde toen naar Malaka terug, waar hij, zoo
als ons verhaald wordt, van spijt over 't gebeurde een ziekte
kreeg en kort daarna overleed.

Herhaa de malen had reeds sultan Bajaug van Ternate door
Serrao en andere afgezanten bij den bevelhebber van Malaka
er op aangedrongen dat de Portugeezen zich op zijn eiland
zouden vestigen, maar men wachtte versterking uit Indië. Ein-
delijk kwam in 1521 een eskader van vijf schepen onder
Antonio de Brito, dat naar de Molukken bestemd was, te Malaka
aan. De Brito, die 300 man onder zijne bevelen had, werd
eerst geprest, zooals wij later zullen zien, om deel te nemen
aan een aanslag tegen Bintaug (October 1521) en zette toen de
reis naar den Archipel voort. Tuban en Gresik op Java werden
door hem bezocht om levensmiddelen in te nemen. Terwijl hij
hier op een gunstigen wind wachtte, zond hij eenige manschappeu
in een boot naar het tegenoverliggende Madura om water te
halen. Dezen waren onvoorzichtig genoeg om aan land te gaan
en, zonder verlof te vragen , vruchten te plukken; de Madureezen
vonden dit wat vrij en namen hen gevangen, zoodat De Brito
de bemiddeling van den gouverneur van Gresik moest inroepen
om hen los te koopen. In Januari 1522, toen hij zich gereed
maakte om te vertrekken, kwam ook Garcia Heuriquez te Gresik
met een schip en drie jonken die naar Ban da gingen om mus-
kaatnoten te laden. Te gelyker tijd vernam men vau de be-
manning van een Javaausch handelsvaartuig dat van de Mo-
lukken kwam, het nieuws dat zij daar een vreemd schip ontmoet
hadden, waarvan de kapitein hun een veiligheidspas had ge-
schonken. Antonio de Brito bevond dat de pas in hetSpaansch
gesteld was, in naam des Keizers, wzoo hoogdravend en woor-
denrijk,// zegt Joao de Barros, //als die natie gewoon is zich
in schrift te uiten.// De Brito had reeds in ludië iets vernomen

' Zie Pigafctta ed. Amoretti, p. 142.
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van de uitrusting onder Fernao de Magalhaes en begreep dat
het een van zijne schepen moest zijn dat in de Molukkeu was
aangekomen.

De beide eskaders gingeu gezamenlijk van Gresik onderweg,
maar een storm dreef de schepen uiteen , zoodat zij langzamerhand
zich te Banda weder vereenigden (Februari 1522). Hier sloot De
Brito een handelscontract met de hoofden, maar toen hij een
steenen pijler met het wapen van Portugal wilde oprichten,
ondervond hij ernstigen tegenstand. De vriendschap werd echter
hersteld, en in Mei zette men de reis naar de. Molukken voort.
De Brito had Henriquez overgehaald om hem te vergezellen,
daar hij zijne halp tegen de Spanjaarden kon noodig hebben.

Toen men het eiland Batjan in het gezicht kreeg , zond de
vlootvoogd een zijner kapiteins met eenige «ewapenen aan land
om straf uit te oefenen voor den moord dien de bewoners aan
zijne landgenooten gepleegd hadden. Zij verbrandden een dorp
en doodden wie zij konden om den radja een les te geven,
zonder nu juist te vragen — daarop lette men in dien tijd
zoo nauw niet — of deze menschen eenige schuld hadden aan
het gep'eegde misdrijf. Daarop voer de vloot naar Tidore. De
Spanjaarden waren hier, zooals ik in een volgend hoofdstuk
verhalen zal, vriendschappelijk ontfangen , daar sultan Almansor
verbitterd was op de Portugeezen, die Tern ate voortrokken, en
hadden bij hun vertrek een factor en eenige mauscliappen ach-
tergelaten. De factor, Juan de Campos, meenende dat er Spaan-
sche schepen in 't gezicht waren, liet zich in een prauw naar
de vloot roeien, maar vond zich bitter teleurgesteld, vooral
toen sultan Almansor uit vrees zijn best deed om de Portu-
geezen voor zich te winnen. Hij achtte het dus raadzaam om
zich met zijne manschappen en goederen onder hunne bescher-
ming te stellen. De Brito nam de Spanjaarden en hunne koop-
waren bij zich aan boord, beloofde Almansor dat hij zijn wensch
dat de Portugeezen zicli op zijn eiland zouden vestigen in over-
weging zou uemeu, en voer toen naar Ternate.

Hier had eene groote verandering plaats gehad. Sultan Bajang
Ullah was gestorven, eu men vermoedde dat hij om zijne ge-
negenheid voor de Portugeezen door de Maleische handelaars
of door sultan Almansor vergiftigd was. Ook Francisco Serrao
had men uit den weg geruimd >. Ouder zijne papieren vond men

' Volgnns Correa (en Andrada die hem volgt) was hij nog in leven b\j
de komst van Do lirito, en was zijn raad hem van veel dienst.
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brieven van Magalhaes, waarop wij later terugkomen. Bajang
Ullah liet bij zijne gemalin, eene dochter van Almansor, twee
minderjarige zonen na, en had de moeder op het hart gedrukt
om de Portugeezen te vriend te houden. Zij had tot mederegent
aangenomen een natnurlijken zoon of volgens anderen een neef
van haar echtgenoot, Kaiijili (Prins) Taruwés », wien wij weldra
nader zullen leeren kennen. Deze had zich met de Spanjaarden
niet willen inlaten *, maar bericht van hun komst gezonden aan
den bevelhebber van Malaka, en toeu hij de aankomst der
Portugeesche vloot te ïidore vernam, begaf hij zich met zijne
korrakorra's daarheen om haar in te halen.

Antonio de Brito ftet thans onderzoeken welk eiland de ge-
schiktste gelegenheid aanbood tot het bouwen eener vesting en
gaf de voorkeur aan Ternate, waar den 24 Juni 1522 de eerste
steen gelegd werd. Het fort ontfing naar den heilige van dien
dag den naam S. Joao Bautista. De handel kwam bij overeen-
komst geheel in handen der Portugeezen, die voor de bahar
(vier quintaes of centenaars) kruidnagelen niet meer zouden be-
hoeven te betalen dan 800 reis, of milreis in goederen ». Tot
welke misbruiken die prijsbepaling aanleiding gaf, zullen wij
later zien.

' Cachil Daroés bij de Portugeesche schrijvers; Quichil de Roes of de
Rebas bij de Spaansche; Chechilideroix bij Pigafetta. Vergelijk Valen-
tijn t. a. p.

* l'igafetta ed. Amoretti, p. 137; Castanheda, VI, 20.
* Castanheda, VI, 29.
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VIERDE HOOFDSTUK.

Malaka door Mahmud verontrust. Reizen van Henrique Leme en
Antonio Correa naar Pegu. Vijandigheid der Atjehers. Diogo Pacheco
zoekt de Goudeilanden. Pagoh aan de rivier van Muar door de Por-
tugeezen veroverd. Voorvallen te Pasei. Vergeefsche aanvallen van
Jorge de Brito op Atjeh en van Jorge d' Albuquerque op Bintang.

Keeren wij thans naar Malaka terug, waar Aleixo de Meuezes
bij zijn vertrek naar Indië (December 1518) slechts een zeven-
tigtal manschappen onder Atfonso Lopez had achtergelaten; hij
was dezen bevelhebber niet genegen en stond aan velen toe om
met hem te vertrekken, wier plicht het geweest was te Malaka
te blijven. Sultan Mahinud werd natuurlijk spoedig van de zwak-
heid zijner vijanden onderricht en kwam dan ook weldra met
zijne land- en zeemacht opdagen; de vesting was echter genoeg-
zaam versterkt om hem te weerstaan, en Attbnso Lopez werd
door een goed deel der inwoners moedig ondersteund, zoodat
de aanvallen van Mahmud mislukten. Het meeste kwaad beroks
kende hij de Portugeezen door even als vroeger de vaart naar
den Archipel af te sluiten, zoodat zij groot gebrek begonnen
te lijden.

Na Menezes terugkomst zond de gouverneur van .Indië, Diogo
Lopez de Sequeira, een klein eskader naar Malaka ouder Antonio
Gorrea, die zich van daar naar Pegu moest begeven (Mei 1519).
Zijne komst was eene uitredding, zoowel om den voorraad dien
hij medebracht als om de diensten die hij tegen den vijand
bewees. Hij hield zich echter niet lang te Malaka op, maar
begaf zich naai- Pasei en Pedir om peper te laden, die hij wist
dat in Pegu gezocht was, verliet den 14 September i.519 de
Sumatrasche kust, en kwam den 27 ter reede voor Martaban.

De lezer zal zich herinneren dat reeds door Alibnso d'Albu-
querque in 1511 vriendschapsbetrekkingen met Pegu waren
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aangeknoopt. • De Portugeezen waren er zelven schuld aan dat
men die had afgebroken. Er heerschte te Malaka dikwijls zulk
eeu gebrek dat elk schip met levensmiddelen dat men kon op-
vangen, waar het ook t'huis behoorde, voor goeden prijs ver-
klaard werd. Zoo had zekere Henrique Leme eeu Pegusche jonk
met rijst opgelicht. Kort daarna (1516) werd hij naar Martaban
gezonden, maar die stad niet kunnende bereiken, was hij eeu
der monden van de Irawadi ingevaren, waar eene havenstad lag
die de Portugeezen Cosmim noemen 2. Met verlof van de overheid
liet hij hier zijn factor met handelswaren aan land gaan, maar
toevallig was de jonk, die hij had buit gemaakt, van hier uit-
gevaren , en toen de inwoners bemerkten wie zij voor hadden,
had Leme groote moeite om zijne manschappen uit hunne handen
te redden en met zijn schip te ontkomen.

Antonio Correa was gelukkiger. Van Martaban vaardigde hij
een gezantschap af naar het hof te Pegu; op hun terugreis
gingen twee hooge beambten met hen mede om met den Por-
tugcescheii bevelhebber een handelsverdrag te sluiten. Toen dit
tot stand was gekomen, keerde Correa met eene lading lak en
andere koopwaren en met zes jonken vol levensmiddelen naar
Malaka terug (Juni 1520), waar men reeds verlangend naar
zijne komst had uitgezien. Hij vond hier als bevelhebber Garcia
de Sil, die met verlof van den gouverneur van ludië voor eigeu
rekening eeu handelslocht naar Malaka deed, en wien Afibnso
Lope/,, die zeer lijdende was, het bevel over de vesting had
overgedragen, om zich tot herstel zijner gezondheid naar Indië
te begeven (December 1519).

In het jaar 1519 waren de Portugeezen in aanraking gekomen
met de. bewoners van Atjeh, destijds nog eeu rijkje van weinig
beteekenis. Op de vaart van Malaka naar Indië was een schip
onder bevel van Gaspar da Costa, den broeder van Afibnso
Lopez, gestrand op het eilandje Gamis of Gainir s tegenover
Atjeh. De manschappen redden zich, maar werden door de
Atjehers aangevallen, en waren tegen hun overmacht niet
bestand, zoodat velen hunner sneuvelden en een zestal met den
bevelhebber iu gevangenschap geraakte. Toen Garcia de Sa

• Zie hiervoor bl. 342.
* Zie over die stad: Yule, Mission to the Court of Ava (1858) p. '212.
' Gamispola (Fulu Gamis) bij J'tg. en Sp. schrijvers. De iiaaui schijnt

verbasterd 111 l'ulu Gomez.
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tijding kreeg van het voorgevallene, zond hij Diogo Pacheco,
een broeder van een der gevangenen, naar Pasei om de bemidde-
ling van den Shahbandar te verzoeken, die een man van invloed
schijnt geweest te zijn en de gevangenen van de Atjehers loskocht.

Diogo Pacheco werd kort daarna liet slachtoffer eener illusie,
die in de Oude en Nieuwe wereld menigeen het leven heeft
gekost. Hij was een ervaren en ondernemend zeeman, en daar
hij op eeue vroegere reis naar Malaka had hooren verhalen van
de «Goudeilanden/' die ten zuiden van Sumatra zouden liggen,
bewoog hij in 1519 den gouverneur van lndië om hem een
schip en een brigantijn toe te vertrouwen, waarmede hij op
ontdekking kon uitgaan. Hij bereikte de westkust van Sumatra
in de nabijheid van het rijkje Daja 1, niet ver van Atjeh,
waar de brigantijn door zwaar weder te gronde ging. Pacheco
voer hierop de kust langs tot Baros, door de Mohammedaansche
handelaars veel bezocht om het stofgoud eu de benzoë die men
hier vond. Hij verkocht hier de medegenomen koopwaren, daar
het verlies van de brigantijn hem ditmaal van de verdere reis
deed afzien, maar hij liet niet na zoo veel mogelijk inlichtingen
in te winnen omtrent de goudeilanden. Personen, die er geweest
zouden zijn, vertelden hem dat ten Z. O. van Baros, op hon-
derd en zooveel mijlen afstands, zich een koord van ondiepten
en klippen bevond en in het midden daarvan een eiland,
heuvelachtig en omzoomd met palmboomen. Er woonden vele
zwarten die aan boord kwamen om het goud te brengen, want
zij stonden niet toe dat iemand aan land ging. De vaart naar
dat eiland was zeer gevaarlijk om de hevige branding en de
veranderlijkheid der kanalen tusschen de klippen door, zoodat
nauwelijks een vierde deel van de schepen die er heengingen
in behouden haven terugkwamen. De beschrijving heeft bli]kbaar
betrekking op een atol of koraaleiland, waar men geen goud
pleegt te vinden.

Pacheco voer van Baros de kust verder langs en straat
Sunda door (het kanaal van Palembang zoo als het toen heette)
en kwam behouden te Malaka, waar Garcia de Sa hem, zoo
als wij straks zagen, de zending naar Pasei toevertrouwde. In
1520 ging hij ten tweedenmale op ontdekking uit met een Ma-
leische jonk en een brigantijn. Te Baros vond hij thans vijf

' Het tegenwoordige Diah? Volgens de oude kaarten komt de ligging
van beiden vrij wel overeen. Veth (Atjeh, p. 61) plaatst Daja noordelijker.
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vaartuigen van GudjerïM die hem vijandelijk ontfingen en ver-
hinderden aan land te gaan. Hierop begaf hij zich in open zee,
waar een storm de schepen van elkander dreef; van de brigantijn,
waarop Pacheco zich bevond, werd niets meer vernomen. De
jonk strandde aan de kust van Sumatra en van de Maleiers,
wie het gelukte zich te redden, vernam men later het gebeurde.

De mare van de goudeilandeii was iutusschen tot Lissabon
doorgedrongen, en Koning Manuel droeg den gouverneur van
Tndië op om een eskader op ontdekking uit te zenden. Drie
schepen werden daartoe uitgerust, en een ervaren Fransch
zeeman, een Haske waarschijnlijk, met name Pedro Eanes, zou
de onderneming leiden. De schepen maakten deel uit van de
vloot die in 1521 onder Jorge d'Albuquerque naar Malaka
vertrok, maar zij werden daar tot andere doeleinden gebezigd.
Waarschijnlijk was het lot van Pacheco daar toen bekend
geworden; althans de tocht naar de Goudeilanden werd voor-
loopig opgegeven. > • *,

Terwijl A ntonio Correa zich in Pegu bevond, werd Malaka
weder ingesloten door den vlootvoogd van Mahmud. Correa's
terugkomst met den hoognoodigen mondkost, verijdelde echter
zijn voornemen, en daar Correa zelf goede strijdkrachten onder
zijn bevelen had, gaf Garcia de Sa hem zijn weusch te kennen
om liet nabijgelegen Pagoh aan de rivier van Muar, van waar
Mahmud Malaka voortdurend bestookte, te overvallen. Het was
geen lichte taak, want Pagoh lag aan een kleinen zijtak of
inham, waarvan men den toegang zooveel mogelijk had afge-
sloten. Correa nam het beleid der onderneming op zich en had
500 man, waarbij slechts 150 Portugeezeu, onder zijn bevelen.
Men voer de rivier op en aan den zijarm gekomen, tastte men
men stoutmoedig de verdedigingswerken aan, waarop de man-
schappen die ze bewaken moesten naar Pagoh terugtrokken. Of
Mahmud zich zelf te Pagoh bevond, is onzeker, maar de bezetting
had er zich op voorbereid om de plaats te verdedigen en onffing
den vijand met een salvo van het geschut en een hagelbui van
pijlen. De Portugeezen drongen echter zoo onstuimig op hen iu
dat zij weinig tegenstand boden en weldra het liazenpad kozen

* Zonvpr mij bellend is, komt het verhaal der reizen van Paeh»<-n alleen
voor hij Barros, D'C I l l , parte 4, p. -04—'273. Zie verder p. 41'2, 4 1 3 ,
503, 540, 540, 54Ü
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na hunne lantjareu in brand gestoken te hebben. De plaats zelve
onderging natuurlijk hetzelfde lot, en met het kostbaarste van
deu buit keerden Correa en de zijnen naar Malaka terug, waar
men thans een tijd lang rust had, totdat Malnnud de schade
hem toegebracht hersteld zou hebben.

Tn April en Mei van het volgende jaar (1521) vertrokken
17 schepen uit Kotsjin naar Oost Azië met verschillende be-
stemming. Zij waren voor een deel slecht bemand, want het
kostte moeite, vooral voor de Molukken, de noodige manschap-
pen te vinden. ' Het meerendeel zou zich eerst naar Pasei be-
geven , om Jorge d'Albuquerque, die voor de tweede maal het
het bevel te Malaka ging aanvaarden, te steunen in eeue onder-
neming, die niet voor het doorzicht pleit van Diogo Lopez
de Sequeira, den gouverneur van Indië. Arlonso d'Albuquerque
had, zooals wij vroeger zagen, op zijne reis naar Malaka een
jonk veroverd waarop zich zekere Djeinal bevond, de recht-
matige bezitter van Pasei, die door zijn oom, deu radja van
het naburige Aru, verdreven, op weg was om hulp te zoeken
hetzij bij den sultan van Malaka, hetzij bij een der vorsten
van Java. Albuquerque had Djeiual beloofd om hem in zijne
waardigheid te herstellen, maar de omstandigheden hadden hem
dit belet. Toen had Djeinal zich naar Mahmud begeven, was
met eene dochter van hem gehuwd en nu twee of drie jaren
geleden door zijn toedoen op den troon van Pasei hersteld. De
Maulana, het hoofd der geestelijkheid, had echter den twaalf-
jarigen zoon van den vorigeu sultan, in wiens naam hij zelf
regeerde, gered, en was met hem naar Indië gevlucht om
de hulp van den Portugeeschen gouverneur in te roepen.
Djeinal had intusschen de Portugeezen te vriend gehouden,
de schepen die kwamen om peper te laden niets in den
weg gelegd, en zelfs het verbond met Portugal hernieuwd.
Er hadden evenwel om dezen tijd, ten gevolge der aanmatigingen
van de Portugeesche kapiteins te Pasei vechtpartijen plaats,

' Zie Castanheda, V, 233. Vgl. Lembranca das cousas da India p. 10.
Volgens Correa zon de gouverneur Diogo Lopez de Seqneira de schepen,
die naar de Molukken bestemd waren, daarom slecht hebben uitgerust,
omdat de bevelhebber, Jorge de Brito, op last van den Koning zijne
instructie geheim hield. Daarin zou hem bevolen zijn om alle Spanjaarden
die hy in de Molukken vond van kant te maken en hunne schepen te
veibianden. Uit alles komt, mij wat apocrief voor.
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waarbij eenige manschappen het leven verloren. ' Toen dit den
gouverneur van Indië ter ooren kwam, besloot hij zonder verder
onderzoek den wensch van den Maulana te vervullen en Djeinal
te doen vervangen door den knaap, wien meu geheel in zijn
macht meende te hebben. Jorge d'Albuquerque nam die taak
misschien te gewilliger op zich, omdat hij den vroegeren sultan
van Pasei in 1514 tegen zijne vijanden had bijgestaan. *

Met zijn eskader voor Pasei gekomen, vernam Albuquerque
dat ook de vorst van Aru met zijne troepen tegen Djeinal was
uitgetrokken. Hij liet, toen hij vernam wat Albuquerque voor-
had, hem zijne diensten aanbieden. Djeinal, die in den dienst
van Mahmud de krijgskunst geleerd had en een dapper man
schijnt geweest te zijn, poogde de Portugeezen eerst te over-
tuigen dat hij nooit vijandelijke bedoelingen tegen hen gekoesterd
had, maar toen hem bleek dat het hun doel was om hem te verjagen,
besloot hij hen te trotseeren. Daar hij de inwoners van Pasei
niet recht vertrouwde, had hij een versterkt kamp opgericht en
wachtte hier de Portugeezen af. Met driehonderd manschappen
greep Albuquerque zijne verschansingen aan. Zij hadden die
spoedig beklommen, maar binnen het legerkamp hadden zij
een hardnekkigen strijd te voeren, want de Maleiers verdedigden
zich dapper en eerst toen Djeinal gedood was, gelukte het hun,
niet zonder het verlies van vele manschappen, de vijanden uit
het kamp te drijven, dat zij hierop door de troepen van den
Radja van Aru tijdelijk lieten bezetten.

Jorge d'Albuquerque deed thans den jongen vorst als sultan
uitroepen, en liet een aanvang maken met het bouwen van een
fort aan den mond van het riviertje, waaraan Pasei gelegen
was. * Het uoodige geschut was daarvoor medegebracht, en de
Maulana nam namens den sultan de verplichting op zich om
de bezetting te onderhouden en te bezoldigen. Ook werd met
hem een handelstraktaat gesloten, waarbij hij zich verbond de
bahar peper voor twee dukaten ( ƒ 7 a 8.—) te leveren. Met
achterlating van honderd man onder Antonio de Miranda d'Azevedo
vertrok Albuquerque hierop naar Malaka.

' Dit schijnt niet aan Djeinal te moeten geweten worden. Vgl. Barros,
Dec. HI, parte 1, p.ig. 298—304 met 512-18.

" Zie hiervóór bl. 347.
* Conea (II, Gil—18), die in 't geheel niet van Djeinal spreekt, laat

Albuquerque een verdrag, sluiten met den regeerenden sultan, waarbij
hem 't bouwen eener vesting wordt toegestaan. •
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Volgens sommige schrijvers zou nog vóór zijn vertrek het
eskader, dat naar de Molukken bestemd was, te Pasei zijn aan-
gekomen. Zien wij wat hiermede intusschen was voorgevallen.-

Kort na Albnquerque was Jorge de Brito met zeven schepen
van Tndië onder zeil gegaan. Zijn broeder Antonio zou hem
volgen met een achtste schip , waarvan de uitrusting nog niet
voltooid was. Jorge's wedervaren wordt verschillend verhaald.
De meesten laten hem rechtstreeks naar Atjeh gaan om
verantwoording te vragen van de goedereu die meu hier uit
Portugeesche schepen had buit gemaakt. Correa laat De Brito
eerst Pedir aandoen, waar hij verneemt dat men te Pasei zijne
hulp noodig heeft. Hij helpt daar de Maleiers bevechten , en
als de sultan van Pedir tijding ontfangt van de overwinning
der Portugeezen , laat hij De Brito uitnoodigen om hem tegeu
de Atjehers die hem afbreuk doen, te ondersteunen. De beide
De Brito's, want ook Antonio zou toen reeds zijn aangekomen,
verklaren zich daartoe bereid, varen, door de Pedireezen in
lantsjaren ondersteund, de rivier van Atjeh op, verwoesten daar
*een groote stad*, die dapper verdedigd wordt, en behalen
grooten buit. Maar nu willen zij ook het paleis van den sultan
plunderen, dat op eenigen afstand van de stad gelegen is aan
de.n voet van het gebergte. De Pedireezen trachten hen hiervan
af te brengen om de slechte wegen en moerassen en de
struikgewassen, waarachter de vijand zich kan verbergen, maar
zij zetten hun plan door en moeten hunne begeerlijkheid met
eene zware nederlaag boeten. • Het verhaal van Correa heeft
dit voor, dat hij de reden van het bezoek aan Atjeh beter
verklaart clan de overigen; ook is het zeker dat de Atjehers,
een strijdzuchtig en dapper volk 2, zich in dezen tijd tegen
hunne naburen begonnen te laten gelden ' ; aan den anderen
kant is het niet waarschijnlijk dat De Brito, die in last had
zich naar de Molukken te begeven, zich eerst te Pasei opge-
houden en toen nog weer naar Atjeh begeven zou hebben; ook
klinkt de "groote stad//, waar men zooveel buit zou behaald
hebben, wat apocrief.

Barros weet van de hulp der Pedireezen niets, maar verhaalt
het volgende. Kort te voren had zekere Joiio de liorba op

' Correa, I I , C43-47 .
* Castanheda, V, '256.
* Zie hUtrna ons Zesde Hoofdstuk.
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eene handelsreis van de Arabische kust naar Sumatra schip-
breuk geleden en zich met eenigen der zijnen in een boot
gered en Atjeh bereikt. Daar hij Arabisch en Maleisch verstond
en de gebruiken van het land kende, was hij hier welwillend
ontfangeu. Toen nu De Brito met zijn eskader voor Atjeh
kwam en de sultan hem een boot met ververschingeii toezond,
voer De Borba mede, en in plaats dat de gunst aan hem be-
wezen en de blijkbaar goede gezindheid van den sultan aan-
leiding gaven om het vroeger geleden onrecht — de plunde-
ringen , waaraan zich de Atjehers op Portugeesche schepen
die hier verzeild waren hadden schuldig gemaakt — te ver-
geten en vriendschapsbetrekkingen met hen aan te knoopen,
wekten de verhalen van De Borba, o. a. van eene moskee
waarin de sultan veel goud bewaarde, de begeerlijkheid van De
Brito en zijne kapiteins dermate op, dat hij de uitlevering
eischte van de goederen en de stukken geschut die de Atjehers
geroofd hadden. De sultan zou geantwoord hebben, dat zij die
zoeken moesten op den bodem der zee, en dat hij door zijne
behandeling van De Borba en de zijnen genoeg getoond had dat
hij de Portugeezen niet ongenegsu was. i Volgens Castanheda,
die van De Borba niet spreekt, zou hij den eisch van De Brito
onbeantwoord hebben gelaten.

Ter kwader ure besloot nu De Brito, hoewel hij slechts een
paar honderd man onder zijne bevelen had , om de hoofdplaats
aan te tasten. Hij verdeelde zijne manschappen op de booten
en een fust dat tot zijn eskader behoorde, maar daar dit vaartuig
zwaar geladen en de wind tegen was, kon het zoo spoedig niet
vooruitkomen als de booten , die dus vroeger het strand bereikten.
Niet ver van daar hadden de Atjehers op een heuvel eeue ver-
schansing opgericht, waaruit zij de Portugeezen beschoten , zoodat
dezen ongeduldig werden en, zonder de aankomst van de fust
af te wachten , op de Atjehers indrongen en hen uit de ver-
schansing verdreven. Maar hiermede niet tevreden, lieten zij zich
tegen den zin van hun aanvoerder, die hen te vergeefs zocht
terug te houden, door de uittartingen der vijanden verleiden
om hen verder te vervolgen. Zoo bereikten zij de hoofdplaats,
maar nu drongen de Atjehers tusschen de woningen van alle
kanten op hen in, versloegen de meesteu die zich zoover ge-
waagd hadden en daaronder den bevelhebber Jorge de Brito,

' Barros, Dec. Ill, parte 1, p. 536 vv. Vgl. Castanheda, VI, 255 vv.
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en toen de manschappen, die bij de booten waren achtergebleven,
hun te hulp snelden, was het te laat en hadden dezen moeite
genoeg, bij de overmacht der Atjehers die nu de aanvallers
waren, om zich in de booten te bergen. De fust had door de
ondiepte van het vaarwater den oever niet kunnen bereiken.
Met Jorge de Brito waren een zeventig man om het leven gekomen.

Het eskader zeilde thans naar Pedir, waar twee dagen later
Antonio de Brito uit Indië aankwam. » Onder de papieren zijns
broeders vond men eene koninklijke beschikking, waarbij hij, als
deze mocht overlijden , tot zijn opvolger benoemd werd. Hij deed
nu Pasei aan, waar hij de gewonden achterliet en begaf zich toen
naar Malaka om de uitrusting zijner schepen voor den tocht
naar de Molukken te voltooien.

Jorge d'Albuquerque zou eerst na hem van Pasei vertrokken
zijn met achterlating van een drietal schepen, die hier lading
moesten innemen. Het bleek dat deze voorzorg noodig geweest
was, want weldra kwam een pretendent op den troon, die zich
Melik Adïl noemde, met een aantal lantsjareu de rivier, waaraan
Pasei lag, afzakken en zocht het bouwen van het fort te ver-
hinderen. Hij werd echter door de gezamenlijke Portugeezeu
zoo warm ontfangen, dat hij zijne booten in den steek moest
laten en zich naar het binnenland terugtrok. 2 Toen het fort
in verdedigbaren toestand was, vertrokken ook de laatste schepen
van het eskader naar Malaka.

Hier had thans Jorge d'Albuquerque het bestuur van Garcia
de Sa overgenomen en besloot met de scheepsmacht die hier
nog bijeen was, den toegang naar den Archipel vrij temaken
en Mahmud in zijn schuilplaats op Bintang te bestoken.
Deze had er echter voor gezorgd dat men hem daaruit zoo
gemakkelijk niet zou kunnen verdrijven als uit Pagoh. Men

' Volgens Correa had ook- Ant. tie Brito aan de onderneming tegen
Atjeh deelgenomen, was daarbij zwaar gewond geworden en bleef eenigen
tijd te Pedir om van zijne wonden te herstellen.

* Aldus Barros III, 1, p. 548— 50. Volgens Correa, (II, 643 w.; vergelijk
hiervóór bl. 367) stierf de sultan van Pasei na Jorge d'Albuquerque's
vertrek en liet een minderjarigen zoon na, in wiens naam een regent,
dien hij «Melyquyadyr» (Melik Adil) noemt, het bewind voerde. Deze wil
van de handelswaren die hier omgezet werden eenige rechten hellen. De
bevelhebber, Antonio de Miranda, weigert, en nu komt het tot vijandelijk-
heden, waarop de inwoners verdedigingswerken aanleggen. De Portu-
geezen verdrijven hen daaruit en plunderen de stad. De regent doet nu
vredesvoorstellen en keert met den jongen sultan in de stad terug,
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kon haar te water alleen bereiken langs een kanaal dat door
paalwerk en staketsels voor grootere vaartuigen ontoegankelijk
was gemaakt en over land moest men een moeras doorwaden,
eer men de versterkingswerken kon aantasten.

Het was in October 1521 dat Albuquerque zich met de vloot
naar Bintang begaf. De Brito nam met zijne schepen ain de
expeditie deel. Tn alles had men over 600 man te beschikken.
Weldra bleek het, dat alle pogingen om het paalwerk uit de
rivier weg te ruimen vergeefs waren. Nu werd er besloten om
te landen, maar toen de troepen het moeras hadden doorwaad
en afgemat voor de verschansingen aankwamen, werden zij door
het vijandelijk geschut zoo warm ontfangen dat al aanstonds
velen het leven verloren of buiten gevecht werden gesteld. Ook
bespeurde men dat zonder ladders het bolwerk niet te beklimmen
was, en daarvan had Albuquerque verzuimd zich te voorzien.
Te vergeefs poogden zij er tegen op te klauteren; de verde-
digers sloegen hen Zoo dapper af dat men weldra moest be-
sluiten tot den aftocht. De moedige vlootvoogd van Mahmnd
volgde hem met twintig lantsjaren en voltooide de nederlaag
door zich van een Portugeesche brigantijn mester te maken.

Antonio de Brito ging met zijn eskader van Bintang recht-
streeks naar de Molukken. In het vorige hoofstuk hebben wij
hem reeds daarheen begeleid en gezien hoe hij op Tidore de Span-
jaarden aantrof. Hoe waren die daar gekomen en met welk
recht konden zij zich daar vestigen, terwijl toch de alleenheer-
schappij in de Indische wateren door pauselijke bullen aan de
Portugeezen gewaarborgd was? Ik wil in het volgende hoofd-
stuk die vraag beantwoorden.
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Fernao de Magalhaes. Zijne vroegere lotgevallen. Hij treedt in
dienst van Spanje, waar de regeering een eskader voor hem uitrust.
Zijn tocht bezuiden Amerika om naar de Molukken. Wedervaren op
de Philippijnsche eilanden. Zijn dood. De twee overgebleven schepe»
varen langs Mindanao en Borneo naar de Molukken. Ontfangst te
Tidore. De Victoria onder Juan Sebastian d'Elcano keert naar Spanje
terug. Wedervaren van de Trinidad.

Na Cristóforo Colombo's terugkeer van zijne eerste ontdek-
kingsreis had de Spaansche Regeering, even als vroeger de
Portugeesche, zorg gedragen om haar recht op de nieuw ont-
dekte gewesten door den Pauselijken Stoel te laten waarborgen.
De Paus had hierop een bul uitgevaardigd, waarin eene grens-
lijn getrokken werd van de eene pool naar de andere en be-
paald dat alle nieuw ontdekte landen ten W. van die grenslijn
aan Spanje, ten O. aan Portugal zouden behooren. Bij nadere
overeenkomst tusschen de beide belanghebbende mogendheden
(7 Juni 1494) werd die grenslijn bepaald op 370 mijlen af-
stands westelijk van de Kaapverdische eilanden. Zulk eene
bepaling zou in onzen tijd alle verder verschil voorkomen
hebben, maar destijds kende men nog zoo weinig den juisten
omvang der aarde, dat Colombo ten grave kon dalen in het
geloof dat de landen, die hij ontdekt had, onmiddellijk aan
China en Indië grensden.

Zoolang de Spanjaarden hunne ontdekkingen in den Stillen
Oceaan niet verder uitstrekten dan de westkust van Amerika,
was er natuurlijk geen sprake van eene botsing, want een
afstand van 100 breedtegraden scheidde hen van het ooste-
lijkste punt, waartoe de Portugeezen hun handel uitstrekten.
Men had reeds meermalen aan de oostkust van het nieuwe
werelddeel een zeestraat gezocht leidende naar den grooten
Oceaan die het ten westen bespoelde, maar tot nu toe te vergeefs.
De eer dier ontdekking was weggelegd voor den Portugees
Feruao de Magalhaes. . . ....^,.
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Magalhaes, te Oporto geboren, was door een bloedverwant,
Goncalo d'Oliveira, in de zeevaartkunde en cosmographie inge-
wiid en ging onder diens geleide naar Tndië '. Hier nam hij
onder Almeida en Albuquerque deel aan verschillende krijgs-
bedrijven. Wij hebben gezien dat hij in 1509 den eersten
ontdekkingstocht naar Malaka bijwoonde. Tn 1511 was hij even
als zijn vriend "Francisco Serrao bij de verovering dier stad
door Albuquerque tegenwoordig. Serrao werd, zooals wij
weten, tot kapitein aangesteld op een der schepen die ter ont-
dekking der Molukken werden uitgezonden, en ook Goncalo
d'Oliveira, Magalhaes' leermeester, nam als opperstuurman deel
aan die expeditie. Dat Magalhaes hen gaarne vergezeld had is
zeer waarschijnlijk, maar even waarschijnlijk is het dat hij niet
in de gunst van Albuquerque deelde, wien hij wel eens door
een afkeurend advies in zijne maatregelen had gedwarsboomd.
Door het beleid, bij menige gelegenheid door hem betoond,
zou hij anders die gunst ten volle verdiend hebben. Wij mogen
het dus wel aan teleurstelling toeschrijven dat hij in 1512 de
terugreis naar Portugal ondernam. Hij ontfing hier eene aan-
stelling bij het leger in Noord-Afrika, deed daar in een ge-
vecht een zware wond op die hem kreupel maakte, en verzocht,
te Lissabon teruggekeerd, op grond van de diensten door hem
bewezen, aan den Koning, tot wiens hofhouding (criacao) hij
behoorde, eene kleine verhooging van zijn inkomen. Men stelde
daarop te meer prijs, daar de rang die men bekleedde hier-
van afhing en de betrekkingen aan het Hof erfelijk waren.
Maar Koning Manuel was Magalhaes niet genegen. Hij had
eens de discipline overtreden door zouder verlof van Azatnor
naar Lissabon over te komen, daar men hem beschuldigd had
van met den vijand geheuld te hebbeu — eene beschuldiging
waarvan hij rechterlijk werd vrijgesproken — en 't is mogelijk
dat dit voorval den Koning tegen hem had ingenomen en dat
hij hem om die reden de gevraagde verhooging weigerde;
maar de reden kan wel dieper gelegen hebben. Magalhaes
onderhield briefwisseling met Francisco Serrao die zich in de
Molukken bevond». Serrao had zonder twijfel van de Maleiers
die den Archipel bevoeren eenige kennis opgedaan van de groote

' Zie de voorrede Tan het Ptg. verhaal der reis van Magalhaes in HS.
op de Akad. Bibliotheek te Leidei), Dit verhaal is overigens onbelangrijk.

* Zie hiervóór bl. 361. " ". . " : •"
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eilanden, die aan de Portugeezeu nog zoo goed als onbekend
waren, en Magalhaes ging over zijne berichten met stuurlieden
te rade en stelde zich op de hoogte van alles wat de zeevaart
betrof; daarbij was het zeer natuurlijk dat bij hem twijfel
oprees of die eilanden en ook de Molukken wel binnen de
grenslijn lagen van de ontdekkingen die aan Portugal waren
voorbehouden, want men meende nog, zooals uit de oude
kaarten blijkt, dat Azië zich veel verder uitstrekte, en de
afstand van die oostelijkste eilanden tot aan het vasteland van
Amerika betrekkelijk gering was. Zoo zal langzamerhand het
plan bij hem zijn opgekomen om in westelijke richting, om
Amerika heen, die eilanden op te zoeken, een plan dat de
Portugeesche regeering niet ten uitvoer zon kunnen brengen
zonder met Spanje in moeielijkhedeu te geraken. Misschien was
hiervan iets aan den Koning, die op zijn ouden dag ongaarne
naar nieuwe plannen luisterde, ter oore gekomen — want
Magalhaes maakte van zijne correspondentie van Serrao geen
geheim; — hoe dit zij, Manuel bleef hem zijne gunst weigeren
en zoo kwam het dat hij, geen kans ziende om zijne plannen in
Portugal ingang te doen vinden, met zekeren Kuy l'alero, een
sterrekundige en cosmograaf die te vergeefs getracht had in
dienst gesteld te worden, in 1517 Portugal verliet en zich naar
Sevilla begaf, waar verscheidene Portugeezen zich gevestigd
hadden en een hunner, Diogo Barbosa, die evenals Magalhaes
iu Indië geweest was, de betrekking bekleedde van gouverneur
(alcaide mór). Diogo Barbosa was de oom van Duarte, wien
ik reeds bij den lezer heb ingeleid ». Ook de laatste kwam iu
dezen tijd te Sevilla, sloot zich aan bij Magalhaes en steunde
hem in zijne plannen. De Barbosa's stelden zelfs zooveel ver-
trouwen in hem dat Diogo hem zijne dochter ten huwelijk gaf.

Hier kwam bij Magalhaes het plan tot rijpheid om ten zuiden
van het Amerikaansche vasteland den doortocht te zoeken naar
den Indischen archipel. Gelukkig wist hij niet dat hij van
dien doortocht af nog den halven aardbol te doorkruisen zou
hebben, eer hij zich aan het doel zijner reis bevond, want,
zooals ik reeds deed opmerken, men stelde zich dien afstand
oneindig korter voor. In 't begin van 1518 begaf hij zich naar
Valladolid, waar het Spaansche VIof zich destijds ophield. Daar
vond hij een open oor bij den minister van koloniën: Juan

' 2ie hiervóór bl. 322.
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Rodrigos de Fouseca, bisschop van Burgos, en door zijne be-
middeling bij den koning van Spanje, Karel V, die weldra
keizer zou worden, en sloot reeds den 22 Mei eene overeen-
komst met de Regeering waarbij zij zich verbond om voor de
Requestranten, op voor hen eervolle en voordeelige voorwaarden,
een eskader van vijf sckepen uit te rusten ter ontdekking van
den onbekenden waterweg naar de Zuidzee en de daarin gelegen
landen, mits deze binnen de grens vielen van net Spaansche
halfrond.

Toen de Koning van .Portugal hiervan tijding kreeg, trachtte
hij door zijn gezant de uitvoering van het plan te beletten;
het werd hierdoor slechts eenigszins vertraagd. Ook de beambten
te Sevilla toonden den Portugees hun onwil bij de uitrusting
der vloot, en men noodzaakte hem van de enkele Portugeesche
zeelieden, die hij reeds geworven had, een deel te ontslaan. De
agent van Koning Manuel te Sevilla schijnt aan die tegenwer-
king niet vreemd geweest te zijn en deed ook vergeefsche
pogingen om Magalhaes van zijn voornemen af te brengen.
Ruy Falero, wiens geestvermogens in den laatsten tijd door
ziekte verzwakt waren, onttrok zich op het laatste oogenblik
aan de onderneming. Duarte Barbosa had er zich bij aange-
sloten; ook Antonio Pigafetta, een edelman van Vicensca, aan
wien wij een uitvoerig reisverhaal te danken hebben >.

Het eskader, dat eindelijk den 20 September 1519 San
Lucar de Barrameda verliet, bestond volgens den Portugeeschew
agent uit oude opgelapte schepen; — //ik verzeker Uwe Hoog-
heid//, schreef hij aau den Koning, //dat ik er niet gaarne in
naar de Canarische eilanden zou zeilen. // Magalhaes had meer
vertrouwen. Het ligt buiten ons kader om hem op reis te ver-
gezellen; ook is het genoeg bekend hoe hij met die gebrek-
kige schepen wonderen verrichtte. Wie de verhalen van zijn
tocht met aandacht leest en ziet wat deze man, iu weerwil van
den hardnekkigen tegenstand zijner onderhoorigen en van de
groote gevaren m een onbekend en afschrikwekkend vaarwater

i Zie over het voorgaande: Affonso d'Albuquerque in het Oosten, in
do Gids 1870, III, bl. 404, en hiervóór bl. 332, 334; de documenten
medegedeeld door Navarrete, Coleccion de los viages etc. Vol. IV; Lord
Stanley's inleiding vóór zijne vertaling van Pigafetta (Hakluyt-Society
1874); Oviedo, II, 8 vv.; Barros, 111, 1. p. 622-631, Goes p. 516—18;
Bart, de las Casas, Historia de las lndias, dada a luz por el marqués de
la Fuonsaata del Valle y D. J. S. Rayon (Madrid 1870) IV, 376, V, 155.
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(die lang gezochte zeestraat waar hij vijf weken ronddoolde
voor men een uitweg vond), alleen door eigen geestkracht en
vastberadenheid tot stand heeft gebracht, zal geen steen op
hem werpen, omdat hij de hulp van een broedervolk inriep,
toen zijn eigen landgenooten weigerden om hem te ondersteunen
in het grootsche plan dat hij ten uitvoer wilde brengen.

Veertien maanden na zijn afvaart, den 27 November 1520,
was het einde van de '/ Straat van Magall aan // bereikt en lag
de Oceaan voor hem. Van de vijf schepen was er een gestrand
en een ander naar Spanje teruggekeerd. Met de drie overigen
voer hij steeds westelijk, tusschen de talrijke eilandgroepen
van Australië door, waarvan hij slechts een enkele in 't gezicht
kreeg. Eerst den 6 Maart 1521 bereikten zij de Marianen-
groep (zooals deze later genoemd werd) en den 16den het
eerste eiland van den grooten Archipel, die eerst den naam zou
dragen van San Lazaro en later dien van Pliilippijnen. Het
was een eilandje bezuiden Samar, Puluau geheeten, waar men
de bewoners, Bisayas, als een vreedzaam en vriendelijk volk
leerde kennen, die de vreemdelingen gaarne van mondkost
voorzagen. Van daar de zeestraat van Surigao tusschen Leyte
en Mindanao doorvarende kwam men bij het eilandje Lima-
sagua in aanraking met een radja van Mindanao's noordkust,
die de schepen naar Cebu geleidde, een handelshaven aan
de oostzijde van het eiland dat daarvan zijn naam ontfing.
Hier vonden de Spanjaarden Mohammedaansche kooplieden die
met de Portugeezen zeer wel bekend waren. De radja van Cebu
was zeer met de vreemdelingen ingenomen en liet zich met al
zijne onderdanen doopen. Magalhaes eischte nu van de hoofden
der Bisayas die in den omtrek woonden , dat zij den gedoopteu
vorst, als vertegenwoordiger van den Koning van Spanje, voor
hun opperhoofd zouden erkennen, eene erkenning die het op-
brengen van schatting insloot, en toen een der hoofden op
het tegenoverliggende eiland Matan dit weigerde, stak hij daar
eenige dorpen in brand en begaf zich met een deel der zijnen
naar de woonplaats van den radja. Zijn geringe dunk van de
strijdkracht der inboorlingen zou hem hier noodlottig zijn. De
radja van Matan, die dien van Cebu vroeger zelf de wet voor-
schreef, liet zich door het kleine aautal gewapenden geen schrik
aanjagen, maar stond hun aanval moedig door, en het duurde
niet lang of de aanvallers moesten, toen zij hun kruid ver-
schoten hadileU; voor de overmacht, afdeinzeu ea zochten hunne
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booteu weder te bereiken. Onwillig keerde ook Magalhaes terug,
maar het was te laat: de vijand haalde hem in en bracht hem
en zeven der zijnen om het leven (27 April 1521). De groote
ontdekker had een beter lot verdiend.

Door deze nederlaag was het prestige der Spanjaarden ver-
broken. De radja van Cebu zag in dat hij zich te veel van
hen had voorgesteld en vreesde dat zijn machtiger nabuur hem
voor zijne ondersteuning der vreemdelingen zou doen boeten
als deze eenmaal vertrokken waren. Bovendien hadden velen
hunner zich do.or hunne ongebondenheid den haat der Bisayas
op den hals gehaald i. Toen nu de radja een twintigtal der
voornaamste Spanjaarden aan een gastmaal noodigde, was een
enkele, Juan Serrano, kapitein van een der schepen, wel be-
vreesd dat daarachter verraad school, maar de meesten, en
daaronder Duarte Barbosa, meenden dat eene weigering voor
lafhartigheid zou worden aangezien. Hun goed vertrouwen
kwam hun duur te staan; zij werden bijna allen om het leven
gebracht.

De Spanjaarden, die in de schepen gebleven waren, werden
thans door zulk een vrees bevangen, dat zij zonder verder onder-
zoek naar hunne lotgenooten onder zeil gingen; daar de bemanning
voor de drie schepen ontoereikend was geworden, werd een der
drie door hen verbrand. Zij voeren nu in zuidelijke richting,
bereikten de noordkust van Mindanao, en van daar in weste-
lijke richting varende, het eilandje Cagayan Sulu ten NO. van
Borneo. De weinige bewoners, verhaalt Pigafetta, waren banne-
lingen van Borneo en beleden den Mohammedaanschen godsdienst.
Hier werd hun de weg gewezen naar het groote eiland Palawan,
dat, zooals men hun verhaald had, overvloed van levensmiddelen
bezat. Het stond met vele anderen in den omtrek onder den
radja van Burnei 2. Zij vonden hier eene nederzetting van
Mohammedaansche Maleiers en lieten zich door stuurlieden van

' « Scrutatus sum aregressis, inter caeteros a juvene Genuensi Martino
de Judicibus, qui omnibus rebus interfuit, quod crimen admissum Zu-
bensem regem ad patranduin iinpulcrit tam crudele facinus. Foeminaruin
stupra causam perturbatiom deilisse arbitrantur. Sunt namque zelotypi.»
Pt. Martyr, de orbo novo dec. V, cap. 7. (Corapluti 1530 f. 78 v°). Het is
zeer jammer dat Pt. Martyr's uitvoerige beschrijving van de reis van
Magalhaes is verloren gegaan. Zie Ramusio's voorrede voor MaxiimUanus
Transsylvanus (.Navigationi, vol I).

* Zie hiervóór bl. 331,
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daar naar Burnei geleiden om uadere inlichtingen omtrent de
Molukken in te wiuneu. Burnei was volgens de beschrijving
van Pigafetta eene aanzienlijke stad; hij schat het aantal huis-
gezinnen op niet minder dan 25.000. De vorst, een Mohamme-
daan, droeg den titel van Radja Siripada (Sri Pati ?). Niet ver
van de stad en eveneens aan de kust, lag eene aanzienlijke
nederzetting van //heidenen* (Dajaks), die voortdurend strijd
voerden met de Mohammedanen. De Spaausche afgevaardigden ,
die hem geschenken kwamen aanbieden, werden evenals bij andere
Maleische vorsten op olifanten gezeten in plechtigen optocht
naar het paleis geleid, en met staatsie ontfangen. Terwijl de
Spaausche schepen voor Burnei lagen eu men begonnen was
handel te drijven, kwam de vloot van den radja., waarover een
prins van 't eiland Lucon bevel voerde, terug vau een krijgs-
tocht naar het zuiden van Borneo, waar men een landschap dat
Laoe genoemd wordt (Tanah Laoet?) aan een vorst van Java
ontweldigd had. De inwoners wilden echter den laatsten liever
gehoorzamen, waarschijnlijk omdat zich hier vele Javanen ge-
vestigd hadden *. De Maleische vloot, die uit meer dan 200
vaartuigen bestond, trachtte zoo het schijnt de Spaausche schepen
in te sluiten; althans de Spanjaarden wareu hiervoor beducht,
openden hun vuur op de naastbij gelegen jonken, waarvau er
eenigen in den grond geschoten werden, en verlieten hierop de
stad met achterlating van een drietal manschappen, waarvoor
zij als gijzelaars eenige voorname Maleiers medenamen. Op een
klein eiland bij de noordpunt van Borneo voud men gelukkig
een veilige reede om de schepen die herstelling behoefden te
kunnen kalefateu. Hierop keerden zij langs de vroegere route,
voorbij Sulu en Basilan naar Mindanao terug. De radja van
Sulu stond, zooals zij vernamen, in familie-betrekkiug met dien
van Burnei en moest in macht voor hem onderdoen .̂ De
zuidkust van Mindanao langs varende bereikten de Spanjaarden
den Serangani-archipel, de Sangir-eilanden, eu eindelijk zouder
Celebes aan te doen, dat huu geheel onbekend bleef, den 8
November Tidore.

' Vgl. Valeutyn over Borneo (in 't III" dis 2e stuk p. 237); Veth , Borneo,
I , 182 vv.

* Dit komt volkomen overeeen m«t hetgeen J. Hunt naar inlandsche
berichten, en dus natuurlijk zonder tijdsopgave, medcdeeit in Moor's
Notices of the Indian archipelago, p. 32,
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Sultan Almansor ontfing de Spanjaarden zeer vriendelijk,
wees hun een gebouw aan om hunne handelswaren op te slaan
eu stelde met hen de prijzen- der ruilartikelen vast. De radja
van Djilolo, een bondgenoot van Tidore, kwam hen uitnoodigen
om hem te bezoeken, en ook de radja van Batjan, een bloed-
verwant van Almansor, sloot een verbond met hen. Toen de
schepen eene goede lading kruidnagelen hadden ingenomen, be-
sloot men de terugreis te aanvaarden. Maar nu bleek het dat
een der beide schepen, de Trinidad, lek was en moest achter-
blijven om gekalefaat te worden. De Victoria, waarover thans
Juan Sebastian d'Elcano het bevel voerde, ging dus den 21
December 1521 alleen onderweg. Van de Molukken ZW. varende
deed men eerst een der Sula-eilanden en vervolgens Buru aan
om levensmiddelen in te nemen. Daarop zetten zij koers naar
het Zuiden, maar werden door een storm overvallen en mochten
blijde zijn zich in een haven van Malua (Ombai of Allor) te
kunnen bergen. De inwoners van dit eiland worden door Piga-
fetta // meer beesten dan menschen // genoemd; volgens hem
werden hier twee soorten van peper geteeld. Van Malua begaven
zij zich naar Timor, omdat hun voorraad levensmiddelen onvol-
doende was en hier kon worden aangevuld; zij vonden er een jonk
van Lucon die sandelhout kwam laden. Den 11 Februari 1622
van Timor vertrokken , voeren zij de kleine vulkanische eilanden
langs, die later den naam van St. Paul en Amsterdam zouden
ontfangen, en kwamen, na veel gebrek geleden te hebben en
nadat de bemanning tot de helft geslonken was >, den 9 Juli
voor Santiago, een der Kaapverdische eilanden. De nood dwong
hen hier hulp te zoeken, hoewel het eene Portugeesche bezitting
was. Zij vonden hier wel lafenis, maar toen men van de man-
schappen die aan land gingen vernam van waar zij kwamen, werden
dezen achter gehouden. D'Elcano, onraad vermoedende en vree-
zende dat men op zijn schip beslag zou leggen, zette nu de
reis voort en kwam met slechts 18 man van de 6 0 , waarmede
hij Tidore verlaten had, den 6 September 1522 in Spanje aan.
Tot deze door de fortuin begunstigden behoorden de kapitein

' Enkelen waren op Timor gedeserteerd. — «Wij maakten,» verhaalt
l'igafetta, « eene curieuse opmerking bij het in zee werpen van de lijken
der gestorvenen, namelijk dat de Christenen met het gelaat naar den
hemel gekeurd in zee vielen, de Indiërs met het aangezicht naar beneden,»
Dit was zeker curieus geuoeg,.
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D'Elcano en Antonio Pigafetta >. Ook enkele bewoners der

Molukken kwamen behouden over. Een hunner liet wat veel

ijver blijken om zich in te lichten omtrent de waarde van het

Spaansche geld, en den prijs waarvoor de specerijen hier ver-

kocht werden, en had daaraan te danken dat hij niet als de

overigen later naar zijn land werd teruggezonden ».

De lading, die uit 533 centenaars kruidnagelen en eenige andere

specerijen bestond , bracht meer op dan de uitrusting der vijf

schepen gekost had. In een Antwerpsch kroniekje van dien tijd

vinden wij vermeld, dat de '/ nagelen die gecomeu waren van den

nieuwen eylauden voor onsen Keyser Carolus ", den 21 Januari

1523 in die stad aan de markt kwamen. De prijs staat er niet

bij opgeteekeud, maar uit andere gegevens kunnen wij opmaken

dat die minstens vijf en twintig maal den inkoopsprijs bedroeg ' .

Met het schip Trinidad dat wij te Tidore achterlieten liep

het ongelukkiger af. Toen het weder in staat was om zee te

bouwen , liet de bevelhebber, Gonzalo Gomez de Espinosa, de

overgebleven ruilwaren onder de hoede ran een factor achter en

begaf zich den 6 April 1522 op weg om door den Stillen Oceaan

' Zie over de reis het journaal van Pigafetta, de journalen en docu-
menten in de verzameling van Navarrete (vol. IV) en in die der Hakluyt-
Socicty (The first voyage round the world by Magellan, etc. edited by
Lord Stanley. London, 1874); voorts de berichten van D'Elcano en anderen
bij Oviedo.

* Oviedo. II, 32.
* «Den 21 January wierdt alhier t' Antwerpen inder Wage d'eerste

speceryen (verkocht): nagelen die gecomen waren van den nieuwen
eylanden voor onsen Keyser Carolus, ende daer voeren 't samen drie
schepen vuyten op haer avontuure maer daer en quam maer een af
weedei'» (Antwerpsch Chronykje. Leyden 1743, bl. 21). Het is zonderling
dat men vroeger niet op het denkbeeld gekomen is dat dit bericht op
den tocht van Magelhaes betrekking had, maar steeds in de meening
heeft verkeerd dat het eene Nederlandsche expeditie gold! Zie Konst-
en L e t t e r b o d e . 1827. II, 115; Mertens en Torfs, Geschiedenis van
Antwerpen, enz. — De berekening van de opbrengst der lading die
D'Elcano medebracht, van den anders zoo nauwkeurigen Peschel (Gesch.
des Zeitalters der Entdeckungen S. 644. Anm. 4. Vgl. S. 666. Anm. 1), is
niet betrouwbaar: lo. goldt de bahar kruidnagelen niet 5 maar 4 cen-
tenaars (zie Ant. de Brito by Navarrete, IV, 310; Castanheda, VI, 29 enz.);
2°. betaalden de Spanjaarden twee a driemaal den gewonen prijs omdat
zij spoedig Tertrekken wilden (Arit. de Brito t. a. p. en Castanheda, VI, 21);
3». kan men voor den verkoop in Spanje niet tot maatstaf nemen den
verkoopprijs in Engeland, waarheen de specerijen over Antwerpen moesten
koiner ; 4». was die prijs in Engeland in 1523 zonder twijfel veel lager dan
P. naar Crawfurd opgeeft. Zie o. a. Macpherson, Annals of Commerce,
vol, IV of liet jaar 1512,
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de Atnerikaansche kust te bereiken. Men voer Halmaheira teil
noorden om, voorzag zich te Samafo, eene plaats aan de noord-
oostkust, die aan Tidore behoorde, van moudkost, en zeilde
toen in NO. richting voort. Maar tegenwind dreef hen steeds
verder naar het N. af, tot op 42° Nbr., waar zij robben en
tonijnen zagen en velen hunner van koude omkwamen. Maanden
lang dwaalden zij in den Oceaan rond, totdat zij eindelijk na
tot de helft gedecimeerd te zijn in October met het ontredderde
schip Halinaheira weder bereikten. Hier vernamen zij van de
bemanning eener Maleische jonk, die aan den Sultan van Djilolo
behoorde, dat Antonio de Brito op Ternate bezig was eene
vesting te bouwen '. Espinosa zond hierop eenige manschappen
naar hem af om hulp te vragen, want de overgeblevenen waren
te ziek om het schip te besturen. De Brito liet schip en bemanning
afhalen en naar Ternate brengen , waar de lading geborgen werd.
De manschappen werden naar Spanje teruggezonden, maar velen
hunner stierven op de tusschenstatious, hetgeen in de bedoeling
lag van De Brito, die er zelfs over dacht, zooals hij zelf aan
den Koning schrijft, om de bekwaamsteu hunner, zoo als den
Genueeschen stuurman (van wien ons een reisverhaal is over-
gebleven) uit den weg te ruimen! Slechts enkelen, zooals
Gouzalo Gomez en de stuurman, zagen Spanje weder *.

' Zie hiervóór bl. 361.
* Zie de brieven van Ant. de Brito bij Navarrete, IV, 295, 306, en het

journaal (Roteiro) van den Genueeschen stuurman in: Collecijao de noticias
para a hist, e geogr. das nac,öes ultramarinos que vivem nos dominios Por-
tugueses, tomo IV (Lisboa 1820), en naar een ander HS. vertaald bij Stanley
a. w. bh. 1 vv. Deze Genuees heette Giovanni Batista de Polcovera (Sestri
Ponente) en was waarschijnlijk geen ander dan de als kaartenteekenaar
bekende Baptista Januensis, van wien men o. a. kaarten vindt in de
bibliotheken te Wolfenbuttel en te Milaan. — Vergelijk voorts Navarrete's
verzameling: IV, 103 vv., 370, 378 vv.
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ZESDE HOOFDSTUK.

Wanbeleid der Portugeezen te Canton. Het verblijf in China wordt
hun ontzegd. Wedervaren van Thomé Pirez aldaar. Ibrahim, sultan
van Atjeh verovert Pedir en Pasei en verdrijft de Portugeezen. Zij
worden te Malaka door Mahmud in 't nauw gebracht. De radja van
Lingga door hen ontzet. Komst van Pero Mascarenhas. Wanbeleid
op de Banda-eilanden.

Toen Pernao Perez d'Andrade in September 1518 China
moest verlaten om het bedreigde Malaka te hulp te komen ' ,
was Thomé Pirez als factor op het eiland Tainou bij Canton
achtergebleven. Een jaar later, in Augustus 1519, kwam hier
Simao d'Andrade, Fernao's broeder, om den handel verder te
regelen, en kort daarna werd Pirez naar het Hof des Keizers
opontboden. Hij voer de kust langs tot een der oostelijkste
havens en vervolgde de reis te land tot Nanking, maar toen
hij hier aankwam, was de Keizer naar het Noorden getogen
om de grenzen tegen zijne naburen te beschermen, en werd
Pirez gelast om zich naar Peking te begeven en hem daar te
wachten.

Toen de Keizer in 1521 te Peking aankwam, waren er zeer
ongunstige berichten omtrent de Portugeezeu bij de Regeering
ingekomen. Simüo d'Andrade, geheel afwijkende van de voor-
zichtige politiek zijns broeders, had op Tamou versterkings-
werken doen aanleggen , de kooplieden die van elders kwamen
ill hun handel belemmerd en, wat het ergste was, een aantal
Chineesche meisjes en jongens opgelicht en naar Indië mede-
genomen. Maar nauwelijks was hij met zijn buit vertrokken*,
of de verontwaardigde Chineezen namen de Portugeezeu die
zich te Canton bevonden gevangen en lieten hunne handels-

' Zie hiervóór bl. 353. """ "
* Hg kwam in 1521, «muyto riqu(riquo)» zegt Correa, in Indië terug,

waar de hebzuchtige gouverneur Duarte de Menezes hem zijne natuur-
lijke dochter uithuwelijkte en het bevel gaf over de vesting te TjauU'
(Lendas da India, II, 674). - ... -.
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vaartuigen die intusschen waren aangekomen, o. a. een schip
dat door particulieren in Portugal was uitgerust en waarop
Diogo Calvo bevel voerde, door hunne oorlogsvloot insluiten.
In dezen toestand van zaken kwam Duarte Coelho tnet twee
jonken voor Tamou (27 Juni 1521). De Chineesche vlootvoogd
tastte de jonken aan, maar werd door hun geschut genoodzaakt
om zich terug te trekken. Het gelukte nu aan Coelho, met
behulp van Ambrosio do Rego, die juist van Malaka aankwam,
Diogo Calvo en de zijnen op hunne schepen te bergen en aan
de Chineesche vloot te ontsnappen. Zij bereikten Malaka op
het eind van October.

Met Thomé Pirez en de gevangen Portugeezen liep het
slechter af. Terwijl hij zich te Peking bevond, stierf de Keizer
(1522). Zijn opvolger Kiatsing, een dweepend Buddhist die de
vreemdelingen niet genegen was, zond Pirez met zijn gevolg
naar Canton terug, waar zij het lot der overige gevangenen
moesten deelen. Op de achtergebleven handelswaren en de
overgebleven bezittingen der Portugeezen werd natuurlijk beslag
gelegd. Volgens Joao de Barros zou Kiatsiug geëischt hebben
dat de Portugeezen Malaka weder inruimden aan zijn bond-,
genoot, den voormaligen Sultan; bleven zij in gebreke aan dien
eisch te voldoen, dan moesten hunne gevangenen ter dood ge-
bracht worden. Daar de ontruiming van Malaka natuurlijk
niet plaats had, zouden de gevangenen die niet reeds van ge-
brek waren omgekomen, in September 1523 zijn terechtgesteld.
Geheel juist is .di t verhaal niet, want zeven en twintig jaar
later vond de bekende reiziger Fernao Mendes Pinto bij zijn
verblijf in China nog een der vroegere gevangenen in leven en
in goeden doen, en als wij aan eene andere historie van dezen
wel wat fantastischen verteller geloof mogen schenken, dan
zou hij ook eene dochter van Thomé Pirez hebben aangetrofien,
die hem verhaalde dat haar vader, uit de gevangenis ontslagen,
eeue Chineesche vrouw gehuwd en tot het Christendom bekeerd
had, en hoe ook anderen met hem vrijgelaten, maar sedert van
gebrek gestorven waren '.

Iutusscken was Martiin Aflbnso de Mello Coutinho met een
eskader van vier schepen die hij uit Portugal had medegebracht,
na te Pasei peper geladen te hebben, die men in China duur

' Peregrinafam de Fernara Mendez Pinto (Lisboa, 1614) p. 102 v»,
(cap. 91), 138 (cap. 116). Vergelijk ook aid. p. 72 (cap. 65). .; ,
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kon verkoopen, in April 1522 van Malaka afgevaren; Duarte
Coelho en Ambrosio do Rego, die zooals wij boven zagen
uit China waren teruggekomen, sloten zich met hunne schepen
weder bij hem aan. Hij had in last om met de Itegeering een
verbond te sluiten en zoo mogelijk op Tamou of elders een
fort te bouwen. Het was voor hem eene niet geringe teleur-
stelling bij zijne aankomst voor Tamou door de Chineesche
vloot ingesloten en beschoten te worden. Hij liet den vloot-
voogd weten dat hij met vreedzame bedoelingen gekomen was
en vele handelswaren medebracht, maar ontfing geen antwoord
en kwam slechts van een paar Chineezen, die hij des nachts
had laten oplichten, te weten hoe vijandelijk de stemming was
ten opzichte der Portugeezen. Wel verre van de gevangenen te
kunnen bevrijdeu, moest hij blijde zijn indien hij zijn eskader
weder veilig in open zee kon brengen. Ook gelukte hem dit
slechts, na een hevig gevecht, met drie schepen van de vijf (het
zesde onder Coelho was in zee gebleven); één schip sprong in de
lucht en een ander werd door de Chineezen veroverd. De Mello
trof Coelho, die vooruitgezeild was, bij de kust van ïsiampa

•aan en' kwam met de slechte tijding, dat de betrekkingen met
China geheel verbroken waren, in October 1522 te Malaka
terug Hoewel de Portugeezen, zooals wij zagen, hiertoe zel-
ven aanleiding gegeven hadden, zou toch, bij de tegenwerking
die de handel van vreemdelingen destijds in China ondervond,
aan de goede verstandhouding waarschijnlijk spoedig een einde
gekomen zijn '. . . • .

Ook op Sumatra hadden de Portugeezen het zoowel aan hunne
handelspolitiek als aan de tijdsomstandigheden te danken dat
zij aan hunne tegenstanders het veld moesten ruimen. Een brief
van den Sultan van Pasei aan den koning van Portugal vau
1520, waarvan 't origineel is bewaard gebleven *, doet ons zien
hoe de Portugeezen ook bij hunne bondgenooten den handel
die buiten hen omging belemmerden en, wanneer zij slechts kouden,
de vreemde schepen op schatting stelden, om niet van andere

> Zie over de voorvallen in China: Barros, III, 2. p. 1—24, 281—88;
Castanheda, V, 291-93; VI, 30-34; Osorio, III, 347; Goes p. 499; Correa
II, 718—20; Andrada, I , 30.

* Documentos Arabicos etc. p. 127. De Sultan noemt zich Zein eil-ilin;
de uitgever geeft hem den titel van «Senhor de Sumatra.» Het zou ook
de vorst van Pedir kunnen zijn. . , « ;
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gewelddadigheden te spreken. De kooplieden die op Sumatra
handelden waren dus wel genoodzaakt naar een haven om te
zien, waar zij niet door hunne Europeesche mededingers be-
Dioeielijkt werden. In dezen tijd nu was het dat Atjeh zijn
gezag begon uit te breiden, en dat het daarin zulke snelle vor-
deringen maakte, mogen wij zonder twijfel voor een deel aan den
steun der Mohammedaansche handelaars toeschrijven.

Jouo de Barros verhaalt dat Atjeh bij de komst der Portu-
geezen in Indië, even als het naburige Daja, een vazalstaatje
was vaii Pedir, totdat omstreeks 1520 Radja Ibrahim van Atjeh
zich eerst van Daja meester maakte, en toen, door zijne over-
winning op de Portugeezeu aangemoedigd en in 't bezit geraakt
van een goeden voorraad geschut eu andere krjjgsbehoeften, tegen
Pedir optrok, den sultan verjoeg en ook dit rijk veroverde. '
Thans was de beurt aan Pasei, waarheen de sultan van Pedir
gevlucht was en waar zooals wij weten de Portugeezeu eene
sterkte bezaten. De bezetting van dit fort was genoegzaam om
de eerste aanvallen van Ibrahim af te slaan. Deze nam nu zijn
toevlucht tot Jist. Hij liet eenige aanzienlijke Pedireezen aan
hun gewezen sultan schrijven dat zij Ibrahim uit Pedir verdreven
hadden en hem verzochten met eenige Portugeesche hulptroepen
in die stad terug te komen. Ibrahim verliet haar ook werkelijk,
maar bleef met zijn leger in de nabijheid.

André Henriquez, die pas (Mei 1522) uit Indië gekomen
was om het bevel over de bezetting te Pasei te aanvaarden, liet
zich door den sultan van Pedir overhalen om hem bijstand te
bieden en zond zijn broeder met 80 man te scheep naar de
stad, terwijl de sultan met eenige inlandsche hulptroepen zich
te land daarheen begaf. Zij kwamen te gelijker tijd aan en werden
schijnbaar met vreugde ingehaald, maar des nachts waarschuwde
men den sultan dat er verraad schuilde. Het gelukte dezen
daardoor om zich met zijn gevolg bij tijds door de vlucht te
redden. De Portugeezen echter, hoewel zij door hem onderricht
waren wat men voor had, konden wegens de eb niet dadelijk in
zee gaan en werden door de troepen van Ibrahim overvallen,
met dat gevolg dat de helft met hun aanvoerder sneuvelde en
de overigen ter nauwernood ontkwamen.

Nu had André Henriquez, wien slechts 80 man overbleven,

' Deze berichten komen tamelijk wel met de geloofwaardigste iiilandsehe
kronieken overeen. Zie o. a. Veth, Atjeh, p. 61.

4e Volgr. I. . , 2g
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het achter zijne houten verschansingen zwaar (e verantwoorden,
want Ibrahim maakte zich intusschen van het rijk van Pasei
meester en sloot de hoofdplaats in, zoodat de Portugeezen voor
den aanvoer van levensmiddelen van de schepen afhingen die
Pasei aandeden. De inwoners der stad had Henriquez zich door
dwang en onrecht tot vijanden gemaakt, en de shahbanda-r aar-
zelde dan ook niet om gemeene zaak met Ibrahim te maken
en hem de stad in handen te spelen. Met de versterking die
Henriquez van tijd tot tijd ontfing, had hij echter het fort nog
lang kunnen verdedigen, maar zijne manschappen hadden alle
vertrouwen op hem verloren en namen het besluit om Pasei te
verlaten (Mei 1524). De inscheping geschiedde nog zoo overijld
dat het geschut en de ammunitie den vijand in handen vielen
die er in vervolg van tijd de Portugeezen niet weinig schade
mede toebracht. Onderweg naar Malaka ontmoetten zij een
dertigtal lautsjaren met levensmiddelen en hulptroepen die de
radja van Aru aan hen had afgezonden, en van wie zij ver-
namen dat de radja zelf in aantocht was om hen over land te
hulp te komen. Ook te Malaka lagen twee schepen gereed om
de bezetting te Pasei te versterken. Groot was dus de spijt dat
men de verdediging van het fort zoo overijld had opgegeven.
Maar met dat al had die stap toch vroeg of laat genomen moeten
worden, daar Atjeh zijne veroveringen al verder en verder
uitbreidde en nimmer eene Portugeesche sterkte in zijn gebied
geduld zou hebben ».

De mislukte aanslag der Portugeezen op Bintang had de Ma-
leiers weder meer zelfvertrouwen gegeven, zoodat Mahmuds zee-
macht zich op nieuw in de nabijheid van Malaka nestelde en
menig voordeel op den vijand behaalde. Mahmud bezat uitmun-
tende legerhoofden in zijn admiraal (laksamana) Hang Nadim,
van wien verhaald wordt dat hij in verschillende gevechten vier
en dertig wonden had ontfangen, en zijn bendara die den titel
droeg van Radja Paduka *. Zij vielen de schepen der Portugeezen
zelfs voor Malaka aan en brachten hen zeer in het nauw, hetgeen
hun te gemakkelijker viel omdat de zeeroof, waaraan hunne

' Zie over het voorgevallene te Pasei: Barros, III, 2, p. 239—280;
Castanheda, VI, 35, 107-HO; Correa, II, 717, 720, 766-69, 780, 790—96.
Andrada volgt Correa.

* Hij heet Perduka b\j Barros (III, 2, p. 290). Vgl. Sadjara Majaju bjj
Logan VI. 53.
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tegenstanders zich in den laatsten tijd veelvuldig hadden schuldig
gemaakt, hen de bevolking van den geheelen archipel tot vijanden
dreigde te maken. Te Pahang aan de oostkust van 't Maleische
schiereiland, te Gresik en te Surabaya op Java, plaatsen waar
men hen vroeger van levensmiddelen voorzag, maakte men zich
thans van hunne schepen meester. Tweemaal moest een Portugeescli
eskader, naar Bintang uitgezonden, met groot Verlies terug-
keeren (Garcia Henriquez, 1523; Martim Aflonso de Souza, 1524).
Slechts wanneer de Maleische vorsten het oneens waren, behaalden
zij eenig voordeel. Mahmud had een zijner leenmannen: Hamza,
radja van Indragiri op Sumatra ' tegen Liugga uitgezonden
om ook dit eiland te onderwerpen, daar de radja met de Por-
tugeezeu heulde. Mahmuds vlootvoogd deed intusschen een aanval
op Malaka en leverde de Portugeezen een moorddadig gevecht,
maar verloor zelf zooveel volk dat hij moest aftrekken, en
hierop van Biutaug naar Lingga gezonden werd om Hamza te
ondersteunen. De radja van Lingga had naar Malaka om hulp
gezonden en van daar de nederlaag van den laksamana vernomen,
zoodat hij thans zijn eisch om Mahmud als leenheer te erkennen
afsloeg, Ook kwamen hem bij tijds twee Portugeesche schepen
te hulp, die met groot beleid de lantsjaren van Mahmud deden
afdeinzen. Kort daarna vinden wij den laksamana weder voor
Malaka, waar hij de bezetting met behulp van een Portugeeschen
reuegaat zeer in het nauw bracht, en den aanvoer van levens-
middelen belette, zoodat velen van gebrek omkwamen en wij ons
verbazen moeten dat zij den vijand uog telkens met goed gevolg
kouden bevechten. Toen in Mei 1525 Pero Mascarenhas met
drie of vier schepen en versche manschappen te Malaka aan-
kwam om Jorge d'Albuquerque in 't bestuur te vervangen, trok
de vloot van Mahmud zich naar Bintang terug *.

. Het streven der Portugeezeu om overal forten te bouwen, ten
gevolge van den last dien zij uit Lissabon ont fingen, waar men

' Bij Barros wordt hij Radja Nara genoemd, schoonzoon van Mahmud
en bezitter van «André Gerij»; bij Castanheda tel rey de Draguim.» Het
schijnt dus dezelfde te njn als Mahmuds gunsteling Hamza, van wien de
Sadjara Malaju (bij Logan, VI, 53) vermeldt dat hij met den titel van Sri
Nara de Radja tot panghulu bandahari werd aangesteld.

* Zie over 't verhaalde Castanheda, V, 289; VI, 110—130, 207-221;
Barros, 111, 2, p. 288—303, 4fi3—481; Correa, II, 769—74, 779. 79C—803;
(Andrada volgt Correa); Lembranca das cousas da India p. 5—7, 10,
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met de toestanden in het Oosten nog zoo weinig bekend was,
bracht hen ook op de Banda-eilanden in verwikkelingen met
de bewoners. Op 't einde van 1523 was hier Martim Affonso
de Mello J usarte als factor achtergebleven en had zich van om-
gehouwen palmboomen op Lonthor eene verschansing opgericht,
en van muskaat- en andere vruchtbooinen een jonk laten bouwen,
't geen de Baudaneezeu, die reeds op de Portugeezen gebeten
waren, omdat zij hun den vrijen handel op de Molukken zochten
te beletten *, natuurlijk nog meer verbitterde. Zij sloten de
verschansing in, en het zou slecht met De Mello zijn afgeloopen,
indien hij niet bij tijds door eenige schepen die hier lading
kwamen innemen ontzet was. De kapiteins weigerden echter aan ..
zijn verlangen gehoor te geven om de Baudaneezen te straffen.
De Mello vertrok hierop met een der schepen naar de Molukken,
maar in 't begin van 1525 met eenige beladen jonken naar
Malaka terugkeerende, deed hij weder de Bauda-eilanden aan,
waar men hem natuurlijk met mistrouwen bejegende. Kort hierop
kwam daar een eskader onder Garcia Henriquez dat zich van
Malaka naar de Molukken begaf, en nu wist De Mello den be-
velhebber , aan wien dezelfde last gegeven was als aan hera om
op Lonthor een fort te bouwen, te overreden om de inwoners
van dat eiland hun vroegeren wederstand betaald te zetten. Bij
eene landiug werden eenige woningeu in brand gestoken, maar
de Lonthoreezen vielen de brandstichters zoo moedig aan dat zij
met bebloede koppen naar de schepen moesten terugkeeren. Ook
hier hadden zij zich dus door hun onverstand de bewoners tot
vijanden gemaakt. » • , -,?,,,;

' Zie het volgende hoofdstuk.
» Barros, III, 2, p. 304-9 , 484-85; Castanheda, VI, 130-31, 204—6;

Correa, II, 803, 885—87; Lembranja <ias cousas da India p. 8, 9.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

Bestuur van Antonio de Brito op Ternate. Oorlog met Tidore.
Krijgsbeleid van Kaitjili Taruwós. Borneo door de Portugeezen omge-
varen. Verkenningstocht naar de «eilanden der Selebes.» Garcia
Henriquez volgt De Brito op. Zijne verraderlijke handelwijze tegen
de Tidoreezen.

•Wij hebben Antonio de Brito op Ternate achtergelaten, waar
hij in 1523 het fort S. Joao liet bouwen, ondersteund door
prins Taruwes, een listig en ondernemend man die geen recht
had op het sultanaat, maar dit met behulp der Portugeezen een-
maal hoopte te bemachtigen. Hij wist De Brito wantrouwen in
te boezemen tegen de weduwe van sultan Bajang, eene dochter
van sultan Almansor van Tidore die de Spanjaarden had onder-
steund, zoodat de Portugeesche bevelhebber er op aandrong dat zij
aan Taruwes het rijksbestuur zou overlaten. De vorstin, die met
reden bevreesd was dat hij haar zoon, den rechtmatigen troonsop-
volger, zou verdringen, sloot zich nu natuurlijk in 't geheim bij
haar vader aan, wien de vesting op Ternate een doorn in het
oog was, en die niets liever wilde dan de Portugeezen uit de
Molukken te verwijderen. En hij had alle reden daartoe, omdat
zij allen handel van andere natiën op de Molukken trachtten
te beletten. Weldra gaf deze monopoliezucht aanleiding tot
vijandelijkheden tegen Tidore. üe Brito had vernomen dat
voor dat eiland eenige Bandaneesche vaartuigen lagen om
kruidnagelen te laden, en zond een fust af om dit te be-
letten ; de kapitein begon dadelijk zijn geschut te laten
werken, maar het bekwam hem slecht, want zijn schip raakte
aan den grond, zoodat hij met zijne manschappen in handen
viel van de Tidoreezen, die hen om 't leven brachten en de
fust met het geschut buit maakten. De macht, waarover De Brito
te beschikken had, was echter zoo gering, en zijn volk leed
zooveel van bet klimaat en de ongewone mondkost, dat hijDownloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:13AM
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lang aarze-de om Almansor aan te tasten, hoewel Taruwés hem
onder het oog hield dat zijne eer dit vorderde. Weldra ver-
kreeg hij zekerheid dat Almansor zich zelf tot een aanval toe-
rustte, ondersteund door zijne dochter op Ternate. Er moest
dus gehandeld worden. Men besloot eerst de vorstin en haar
kinderen in verzekerde bewaring te stellen. Maar terwijl uien
zich van de jonge prinsen meester maakte, wist de vorstin naar
Tidore te ontsnappen. De Ternatanen waren volstrekt niet te-
vreden met het gevangeunemen van den rechtmatigen troons-
opvolger, en toonden dit aan de Portugeezen door zich uit de
buurt van de vesting te verwijderen en geene levensmiddelen
meer aan te brengen. Maar Taruwés kende zijn volk en wist
dat het uitzicht op koppensnellen hen wel handelbaarder zou
maken; op zijn raad stelde De Brito een prijs op het hoofd
van eiken Tidorees dat men aanbracht, en als wij de berichten
gelooven mogen, zou hij in weinige dagen meer dan 600 ge-
schenken hebben moeten uitdeelen. Misschien had Almansor,
door de Ternatanen die met de Portugeezen heulden op dezelfde
wijze te behandelen, hun wraakzucht opgewekt. Hoe dit zij,
de aanmoediging dier barbaarsche gewoonte kwam de Portu-
geezen in 't vervolg duur te staan.

In 1524 werd de Brito's macht versterkt door de schepen
van Martini Aflbnso de Mello Jusarte, van wieu wij in 't vo-
rige hoofdstuk gesproken hebben, en Martim Correa, die van
Banda kwamen om kruidnagelen te laden en die naar Malaka
te brengen, maar zij moesten thans eerst hul]) verleenen tegen
Tidor. De eerste pogingen om Alraansor afbreuk te doen had-
den een ongunstigen uitslag; de hoofden van verscheidene Por-
tugeezen sierden de prauwen der ïidoreezeu, en te vergeefs
trachtten hunne makkers door eene landing op Tidore dien
smaad te wreken ; de bewoners waren te veel op hunne hoede
en sloegen hen tweemaal af. Eindelijk verkreeg Taruwés dat
de ervaren Martim Correa hem bijstand zou bieden. Onder
hun aanvoering werd bij eene derde landing Mariako, de vroe-
gere residentie der vorsten van Tidore die aan de westzijde
van 't eiland op eene hoogte lag en met paalwerk verschanst
was, bestormd en veroverd, en het kostte Correa moeite genoeg
om te beletten dat alle gevangenen om 't leven gebracht werden;
het gelukte hem althans een honderdtal te redden. Van Tidore
begaven Taruwés en Correa zich naar Makian, waar de dorpen,
die den Sultan van Tidore als huu opuejheer erkenden, on 't ge-
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zicht vaii de vele koppen die de Ternatanen als tropeëu met zich
voerden, zich zonder tegenstand aan hen onderwierpen. Kort daarna
voeren zij met den vorst van 't eiland Kajoa (Kiouw) naar Gane,
eene plaats op Halmaheira die onder Tidore stond. De woningen
waren op palen gebouwd eu de toegang te water door staketsels
afgesloten. De bewoners trachtten eerst den toegang te verdedigen,
maar voor de vuurwapenen der Portugeezen afdeinzende namen
zij de wijk in hunne paalwoningen, waar tot nog toe geen
vijand hen zonder groote schade bestookt had. Zij waren namelijk
bijzonder bedreven in het werpen van eene soort van ijzeren
harpoenen, aan een lang touw bevestigd, waarvan zij het uiteinde
om den arm wouden en waarmede zij den geharpoeuden vijand
van beneden af naar zich toetrokken «. Maar tot nu toe hadden
zij niet te rekenen gehad met kruid en lood. De Portugeezen
schoten hunne woningen in brand, zoodat hun slechts de keuze
bleef om door het vuur om te komen of zich op den vijand te
werpen. Die het laatste kozen, werden door de lansen der aan-
vallers outfangen, djpch velen gaven zich over, zoodat de over-
winnaars met een groot aantal gevangenen naar Ternate terug-
keerden. Correa werd door De Brito beloond met den post van
gouverneur der vesting en admiraal der vloot.

Onder de Molukkaneu, die in dezen tijd de Portugeezen tegen
Tidore bijstonden, worden ook genoemd inwoners van Gamukuuora
op Halmaheira. Deze lieden stonden bekend onder den naam
van # orang suwangi" of //duivelsmannen//, omdat zij zich door
toovenarij onzichtbaar konden maken. Om zich hiervan te over-
tuigen sloot De Brito er een met het hoofd in een beugel en
liet hem des nachts goed bewaken, maar '3 morgens was alleen
de beugel te vinden! De Brito was hierover zeer ontsteld, en
opdat de sultan van Tidore niet zeggen zou dat hij hem met
duivelskunsteu bestreed, werden de * oraug suwangi // afgedankt *.

Tijdens De Brito's bestuur werd voor bet eerst Borneo door
de Portugeezen omgevaren. Het was zijn neef Simao d'Abreu,
die dit ondernam. Hij voer in Juni 1523 van Ternate in noord-
westelijke richting langs denzelfden weg dieii de Spanjaarden

' Zij noemden die werktuigen tarranas (taring?) zegt Castanheda (VI, 142).
* Als het waar is wat Correa verhaalt (II, 810) zag De Brito er echter

geen kwaad in om meer dan 300 gevangen Tidoreezen levend aan een
spit te roosteren! — Zie over de voorvallen onder De Brito's bestuur:
Castanheda, VI, 28-30 , 87-92 , 130-146; Barros, III, 2, u. 310-320;
Correa, 11, 764 66, 804-10; Andrada volgt Correa. . , ,
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afgekomen waren, Menndo en Panga*are (een der zuidelijkste
eilanden van de Sangir-groep) voorbij, de straat van Basilan
door, daarop W. langs de eilandgroep van S. Miguel (NO. van
Borneo), de Balabakstraat door, vervolgens langs de westkust
van Borneo, voorbij de Witte Rotsen (Pedra branca), en door
de straat van Singapura naar Malaka. De reis had zes maanden
geduurd! 1

In Januari 1525 zond De Brito Martim Affonso de Mello
Jusarte met vier beladen jonken naar Malaka terug. Wij zagen
vroeger dat deze, te Banda vertoevende, werd aangetroffen door
Garcia Henriquez, die uaar de Molukken voer om De Brito in
't opperbestuur te vervangen. In Mei kwam hij met zijn eskader
voor Ternate. De Brito had reeds vroeger aan den gouverneur
van Malaka geschreven dat htj terug wilde keeren; thans nu de
oorlogskans voor de Portugeezen gunstig stond, hinderde het
hem dat hij aan zijn woord gehouden werd, maar Dom Garcia
vergunde hém het bewind te blijven voeren, totdat de jonk die
in aanbouw was voor zijn terugreis gereed zou zijn.

Vóór zijn vertrek wenschte men eenige nadere kennis op te
doen van de omliggende eilanden, die bij de Portngeezen den col-
lectieven naam droegen van //eilanden der Selebes// (ilhas dos
Celebes), een naam dien zij aan de Maleiers ontleenden 2, en
waaronder niet alleen Celebes, dat men nog lang voor een
eilandgroep aanzag, maar ook de eilanden ten noorden daarvan
•net inbegrip van den Sulu-archipel en de zuidelijke Philip-
pijnen werd aangeduid ». De mare, dat op die eilanden veel
goud te vinden was, lokte natuurlijk tot nadere verkenning uit.
De fust daartoe uitgezonden werd op verschillende plaatsen
vijandig door de eilanders ontfangen en op haar terugkeer naar
Ternate door stroom en tegenwind ver naar het Noordoosten
afgedreven, tot zij een eiland bereikte, waar men de bemanning
gastvrij ontving. De beschrijving, die ons van het uiterlijk en

* Zie Castanheda, VI, 92; Barros, III. 2, p. 297; Galvao, Tratado dos
descobrimontos p. 152. Wat bij den laatsten heet testreito Dantreminao
e Taguina» moet zonder twijfel zijn «estreito d'antre Mindanao e Ta-
guima.o T. is de naam 'waaronder Basilan bij Sp. en Ptg. schrijvers
voorkomt. — Lavanha, de uitgeTer der Decada IV van Barros (parte I,
p. 102 aanteek.) vergist zich als hij op-'t gezag van Couto verhaalt .lat
Abreu zonder zijn doel te bereiken naar Ternate terugkeerde. Couto zegt
dit volstrekt niet. Zie zijne Dec. IV parte I, p. 251.

* Pulu Salebih, de meerdere eilanden? (Craufur.l).
* Hierover elders uitvoeriger, . - . . .
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de leefwijze dezer eilanders gegeven wordt, doet aan Poly-
nesiërs van een der Marianen eilanden denken, die nog niet met
Aziaten of Europeërs in aanraking gekomen waren. Na hier vier
maanden op een gunstigen wind gewacht te hebben, nam het
schip den terugtocht aan en kwam den 20 Januari 1526 te
Ternate terug, waar men het lang verloren waande'.

Antonio de Brito was eerst weinige dagen te voren naar
Malaka afgevaren. Garcia Henriquez had de sterkte, die voor
drie jaren begonnen was, bij de overdracht in Augustus 1525
in zeer onvoldoenden toestand gevonden, en bovendien had zijn
voorganger naar Tolukko, een dorp niet ver van de vesting
waar hij zich zou inschepen, een deel der oorlogsbehoeften
en de beste manschappen medegenomen, terwijl Dom Garcia
beiden hoog noodig had. Hieruit ontstonden geschillen tusschen
de bevelhebbers, die zeer hoog liepen, en waarvan het einde
was dat de Brito de manschappen naar Malaka medenain en
de vesting op Ternate in berooiden toestaud achterliet. Dom
Garcia was dus genoodzaakt om Martim Correa naar Banda
te zenden, met den last om alle Portugeesche vaartuigen dié
hij aantrof te pressen ». Vooreerst tocli was uit Indië geen
hulp te wachten, want de vorsten van Spanje en Portugal
waren aan 't onderhandelen geweest over 't recht op -de Molukken
en in dien tijd mochten van weerszijden geene schepen daar-
heen worden afgezonden ' .

Toen Correa voor Banda kwam, was de Brito hier nog bezig
zijne lading aan te vullen. Weinige dagen later liepen hier
eenige handelsjonken van Malaka binnen door een schip onder
Manuel Falcao begeleid, die een schrijver voor de faktorij op
Ternate met de achterstallige soldij aan boord had. Correa,
die van de Bandaneesche schippers vernomen had dat zij twee
schepen gezien hadden in de buurt van Halmaheira, van het-
zelfde maaksel als de Portugeesche, en vermoedde dat dit
Spaansche schepen waren, drong er bij De Brito en Falcao op
aan dat zij zich met hem naar Ternate zoudeu begeven, daar
de bezetting en ammunitie onvoldoende waren om de vesting

' Castanheda, VI, 281-83; Barros, M, 2, p. 486—494. De laatste ver-
wart echter dezen tocht nut dien van Gomes de Sequeira, die in 1527
plaats had. Zie later.

» Castai.lieda, VI, 223-24, Vgl. Correa, II, 937—38, 965-69
» SJie hierna hoofdstuk IX, - -
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tegen de Spanjaarden te kunneu verdedigen. Falcao liet zich
daartoe overhalen. Op Ternate aangekomen, vernamen zij dat
Dom Garcia vrede gesloten had met den sultan van Tidore,
op voorwaarde dat deze hem binnen zes maanden het buit-
gemaakte geschut en de overgeloopen slaven zou uitleveren.
Dit was zeer tegen den zin van Taruwés, die wel inzag dat
hij in dien stand van zaken zijn invloed zou verliezen en
gevaar liep om door .Almansor uit den weg geruimd te wor-
den. Almansor evenwel zocht een zachter middel om hem on-
schadelijk te maken en bood hem de hand van een zijner
dochters aan, een aanbod dat voor Taruwés het uitzicht opende
om zouder de hulp der vreemdelingen zijn doel te bereiken. Dom
Garcia vond geen ander middel om die verbintenis te voorkomen
dan het verbreken van den vrede met Tidore. Hij eisohte nu
onmiddellijk het geschut terug. Almansor was zeer ziek, toen die
boodschap tot hem kwam; hij beloofde echter met de uitlevering
spoed te maken en verzocht den Portugeeschen bevelhebber hem
een geneesheer te zenden. Dom Garcia zond hem een apotheker,
wiens geneesmiddelen den vorst in weinige dagen uit de wereld
hielpen. Nauwelijks had men dit op Ternate vernomen of er
werd een afgevaardigde naar Tidore gezonden om het geschut
af te halen.- Meu antwoordde hem dat, zoodra de koning be-
graven en zijn opvolger gekozen was, het verlangen van Dom
Garcia in beraad zou genomen worden. Zoodra deze dit bericht
ontfangen had, stak hij met zijne gewapende manschappen naar
Tidore over. De Tidoreezen hadden, vertrouwende op den vrede
en op het landsgebruik dat, zoolang de overleden vorst boveu
aarde stond, geene vijandelijkheden gepleegd werden, zich niet
in staat van verdediging gesteld en namen, toen de Pörtugeezen
zich outscheepten, de vlucht naar het gebergte, waarop Dom
Garcia de stad in brand liet steken. Door deze onstaatkundige
en in de oogen der Molukkauen verraderlijke handelwijze laadden
de Portugeezen zich den haat van alle eilanders in den omtrek
op zich, zoodat men hen op Batjan en andere plaatsen, waar
zij tot hiertoe handel gedreven hadden, niet meer wilde ontfan-
gen i. Wij zulleu later zien hoe dit aan de Spanjaarden ten
goede kwam. - -

> Castanheda, VII, 90—93; Barros, III, 2, p. 495—97; Correa, III,
71—73; Couto, IV, 1, p. 173-78. : A i : . ; •.;- .̂
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ACHTSTE HOOFDSTUK.

Pero Mascarenhas verovert Bintang. Vergeefsche pogingen om met
Sunda betrekkingen aan te knoopen. Vijandelijkheden met Lungu.
Onderhandelingen met Atjeh. Sultan Ibrahim leidt de Portugeeien
om den tuin en neemt bloedige wraak over vroeger geleden onrecht.

Pero Mascarenhas, de nieuwe gouverneur van Malaka (1525)
was in het eerst in den strijd met sultan Mahmud, die hem te
land noch ter zee rust liet, niet gelukkig. Hij zond een klein
eskader uit om den toegang naar Bintang te versperren, maar
er stierven zooveel manschappen aan koortsen dat men genood-
zaakt was terug te keeren en tot een gunstiger jaargetij te
wachten.

Intusschen was, zooals ik elders verhaald heb ' , Henrique
de Menezes, de onderkoning van Indië, overleden (Febr. 1526)
en bij de opening der koninklijke beschikkingen gebleken dat
Pero Mascarenhas hem moest opvolgen. Jorge Cabral kwam met
een klein eskader te Malaka om hem hiervan kennis te geven.
In weerwil van 't ongunstige jaargetij begaf Mascareuhas zich
onmiddellijk op weg naar Indië na Cabral tot zijn plaatsvervanger
benoemd te hebben, maar een storm noodzaakte hem terug te
keeren en den oost-moesson af te wachten. Daar deze niet voor
het eind van December inviel en op dit oogenblik een aantal
schepen met verschillende bestemming te Malaka vereenigd
waren, besloot Mascareuhas zelf aan 't hoofd van de vloot een
aanslag te doen op Bintang. Met een twintigtal groote en kleine
vaartuigen die met 550 Portugeezen * en 600 Maleiers bemand
waren, ging hij den 28 October 1526 onder zeil. \

De verblijfplaats van sultan Mahmud was, zooals men reeds
vroeger had ondervonden, zeer moeielijk te bereiken. De vaart
door het kanaal, dat daarheen geleidde, was onmogelijk gemaakt
door zwaar paalwerk, dat men bij eene vorige gelegenheid te

' De Opvolgeis ian Afl'onso d'Albuquerque, in De Gids , 1877, no. 10.
» Volgens de eigen opgave van Mascarenhas, Zie Couto, IV, 1, p. 88,
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vergeefs had zoeken te verwijderen. Er bleef niets anders oveï
dan dit op nieuw te beproeven. Het was een zwaar werk, te
meer daar men voortdurend door den vijand bestookt werd, maar
het vorderde toch. Op eens kreeg men eene vloot van lantsjaren
in 't gezicht waarmede de sultan van Pahang zijn schoonvader
te hulp kwam. Mascarenhas bleef echter op zijn post en zond
een deel zijner scbeepsmacht onder Duarte Coelho op de Pahaiigsche
vloot af. Hij was zoo gelukkig deze op de vlucht te drijven en
eenige prauwen met levensmiddelen buit te maken, die de be-
legeraars zeer gelegen kwamen.

Na veertien dagen arbeids had men het paalwerk zoover op-
geruimd dat de schepeu de stad konden naderen. Deze lag aan
den mond van een riviertje en was door een brug niet de over-
zijde .verbonden, maar die brug was goed versterkt zoodat een
eerste aanval de Portugeezen vele dooden kostte. Nu besloot
Mascarenhas een ander waagstuk te ondernemen. De toegang tot
de brug aan de overzijde der stad was van den zeekant alleen
te bereiken door een uitgestrekt mangrove-moeras, een bol-
werk door de natuur geschapen en van waar de Maleiers geen
aanval verwachtten. Terwijl nu de Portugeesche bevelhebber
den schijn aannam door het opwerpen eener verschansing, alsof
hij met zijn geheele macht een* aanval op de verdedigings-
werken aan de stadzijde voorhad, liet hij des nachts een groot
deel der zijnen op een mijl afstands van de brug ontschepen
en nam met hen den weg door het mangrovebosch. Tot aan liet
middel wadende door het moeras en telkens over de wortels en
struiken die onder het water verborgen waren struikelende, be-
reikten zij doornat en afgemat den toegang tot de brug. Toen de
dag aanbrak , roeiden de Portugeezen en hunne bondgenooten
die zich op de rivier bevonden onder luid krijgsgeschreeuw op
de stad aan alsof zij daar eene landing wilden beproeven, zoodat
alles naar dien kant stroomde om den aanval af te slaan. Maar
te gelijker tijd gaf Mascarenhas aan een galei die voor de brug
lag het teeken om de verschansingen aan de brug te bestormen
en drong hij zelf met zijne manschappen voorwaarts. De bezet-
ting der brug, door dezen onverwachten aanval verrast, week
na eene korte verdediging naar de stad terug, op den voet ge-
volgd door Mascarenhas en de zijnen, die inet hen de stad
binnendrongen en zulk een schrik verspreidden dat de sultan
uit zijn paleis vluchtte en de stad weldra geheel door de Ma-
luiers ontruimd was,
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Zoo kwamen de Portugeezen door krijgsbeleid en stoutmoe-
digheid in het bezit van dat Bintaug, dat hun zoovele jaren een
dooru in het oog was geweest en het behoud van Malaka zoo
dikwijls in de waagschaal had gesteld. Ook was het geschut dat
inen er vond voor een groot deel op de Portugeezen zei ven ver-
overd, üe verdedigingswerken werden vernield en het geheele
eiland met behulp van den vorst van Liugga, die ter elfder
ure met zijne vioot kwam opdagen om hun bijstand te verleenen,
van vijanden gezuiverd. Sultan Mahmud had de wijk genomen
naar eene plaats aan de zuidpuiit van 't Maleisch schiereiland ',
waarschijnlijk Djohor, waar hij kort daarna overleed, maar dat
de zetel bleef van zijne opvolgers, Biutang werd door de Portu-
geezen toevertrouwd aan den radja, die er vóór de vestiging
van Mahmud de heerschappij z«u gevoerd hebben. »

Ouder de kapiteius die aan de verovering van Bintang hadden
deelgenomen, bevonden zich Prancisco de Sa en Duarte Coelho,
die zich van hier naar Sunda begaven, waarheen wij hen aan-
stonds zullen vergezellen, en Antonio de Brito, wien wij het
laatst te Banda aautrofl'en en van wiens terugreis naar Maiaka
wij nog verslag moeten geven. Hij kwam in Augustus 1526
te Panarukau aan de noordkust van Java en vond hier een
twintigtal jonken, die Mascareuhas van Malaka had uitgezonden
oin levensmiddelen te halen, maar in plaats van hun plicht te
doen lagen de kapiteins overhoop over den voorrang. Na hierop
orde gesteld te hebben voer De Brito naar Gresik s, waar men
een jonk met kruidnagelen had buit gemaakt die hij van ïernate
had vooruitgezonden. Hij bemachtigde hier uit weerwraak een
jonk met levensmiddelen en begaf zich toen naar Malaka.

Waar, zooals te Panarukan in Java's oosthoek, de regeeriug
nog niet was overgegaan in de handen der volgers van den

* De Ptg. schiyvers spreken vau eene plaats genaamd Ugentana of
Ujsintana. Udjong tanah beteekent landpunt en meer bepaaldelijk de zuid-
punt van 't Maleisch schiereiland. Djohor zou omstreeks 15i3 gesticht
zijn door Ahmed, Mahmud's oudsten zoon, die althans in de Maleische
regentenlijsten als eerste sultan van D. voorkomt, en wien Mahmud uit
den weg liet ruimen ter wille Tan zyn jongsten zoon, Ala-eddin, die hem
opvolgde. Zie Sudjara Malaju bij Logan, VI, 53—55.

* Castanheda, VI, 221-23; VII, 41-54; Barros, I I I , 2 , p, 495-99;
C/£rVI, 1, p. 5 4 - 7 3 ; Couto, IV, 1, p. 39 -42 , 85-103; Correa,II, 930-37;
' I I I , 79-92.

* Barros, IV, 1, p. 88—89. Er staat Tagacam, denkelijk foutief voor
Agacim, zooals de l'tg. öiusik noemden.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:13AM
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Islam, bestond voor de Portugeezen grooter kans om handels-
betrekkingen aan te knoopen, dan daar waar hunne Mohainme-
daansche mededingers bij hun geloofsgenooteu de voorkeur
hadden. Dit ondervonden zij thans ook in westelijk Java of
Sunda, dat velen nog voor een afzonderlijk eiland hielden, daar
zij de breede Tji-Manoek voor een zeestraat aanzagen. > De
toegang tot dit land was voor hen van dubbel belang; voor-
eerst om de peper, waarvan hier volgens Barros jaarlijks 30.000
centenaars werden uitgevoerd, maar ook omdat het Malaka
voor een deel van levensmiddelen zou kunnen voorzien. De peper
kwam thans in handen van Mohammedaansche handelaars, die
om de schepen der Portugeezen te vermijden de westkust van
Sumatra langs en straat Sunda doorvoeren.

Volgens de Portugeesche schrijvers heerschte hier vóór 1526
nog een heidensch vorst, dien zij Samiam noemen * en met
wien men reeds in den tijd van Aftbnso d'Albuquerque zou
onderhandeld hebben. In welke stad hij zijn verblijf hield is
onzeker. Barros noemt Daio, in het binnenland gelegen, de
hoofdstad van Sunda 8, maar toen in 1522 Henrique Leme
van Malaka naar de //haven van Sunda * gezonden werd, vond ••
hij hier den genoemden radja, die hem vriendelijk ontfing en
een tractaat met hem sloot, waarbij hem het bouwen van een
fort werd toegestaan en eeue plaats daartoe aangewezen, door
de inlanders Kalapa geheeten, * aan den mond der rivier. Hierop .
keerde Leme naar Malaka terug.

Jorge d'Albuquerque, de gouverneur van Malaka, gaf aan
de Regeering in Portugal bericht van den gunstigen uitslag
dezer onderhandeling, en toen Vasco da Gama in 1524 als
onderkoning naar Indië vertrok, had hij in last voor het bouwen
der vesting te zorgen; Francisco de Sa, die hem vergezelde.,

' Barros zegt echter duidelijk dat «de Javanen van Java slechts één
eiland maken.» Daar de zuidkust van het eiland aan de Portugeezen
onbekend bleef, werd de twijfel nooit geheel opgelost. Op de oudste kaarten
vindt men geene afscheiding in twee eilanden. Castanheiia plaats Sunda
nog op Sumatra!

* Eene verbastering der titels Sang Jang?
* Volgens VViselius in hot Bataviaasch «Tijdschrift voor Indische taal-,

land- en volkenkunde», Dl. XXIII, bl. 477, was Dejah de hoofdstad van
West-Padjadjaran. Dat die stad in 1522 door de Portugeezen bezocht zou
lijn vind ik niet bij de Ptg. schrijvers vermeld.

* jSunda Kalappe» was volgens Valentijn (IV, 1, p. 2) de naam der
stad Djakarta (Jacatra). De heer Mr. J. A. van der Chijs deelt m\j mede
dat dit door inlandsche bronnen bevestigd wordt.
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Zou daartoe met een eskader naar Suuda worden gezonden. De
verwikkelingen in Indië door den dood van Dom Vasco waren
oorzaak dat De Sa eerst in 1526 naar Sunda vertrok. Van
Bintang, dat hij had helpen veroveren, voer hij met zijn
eskader daarheen, maar een storm verspreidde de schepen.
Duarte Coelho bereikte met het zijne en twee anderen met veel
moeite de // haven van Kalapa'/, maar een dezer drie schepen,
een fust of brigantijn waarop zich een dertigtal Portugeezen
bevonden liep, op het strand, en toen Coelho onderzoek deed
naar het wedervaren der bemanning, vernam hij dat zij om
het leven was gebracht.

In Sunda namelijk waren de Mohammedanen meester ge-
worden. De Portugeesche schrijvers verhalen ons dat juist in
dezen tijd een zekere Falatehan (de naam is natuurlijk verbas-
terd), van Pasei afkomstig, en die een bedevaart naar Mekka
gedaan had, met behulp van den vorst van Djapara het rijk
van Sunda veroverde, de stad waar //Samiam// zijn verblijf
hield reeds bemachtigd had en zich thans te Banten (of Bantam
zooals het door hen genoemd is) bevond. Zoo kwam het dat
de ontfangst der Portugeezen hier zoo geheel verschilde van
de vroegere. Coelho, ziende dat hij in dezen stand van zaken
met zijn geringe macht niets kon uitvoeren, keerde naar
Malaka terug. Intusschen had Francisco de Sa de overige schepen
te Panarukan vereenigd, voer daarmede naar de //haven van
Sunda// (volgens Couto de haven van Bauten), en liet den
vorst met het doel zijner zending bekend maken. Zijn vemoek

* tot het bouwen eener vesting werd afgeslagen, en zelfs ver-
gunde men hem niet aan land te komen, maar volgens Correa
had hij dit te danken aan den zeeroof dien hij vroeger op
Sundaneesche vaartuigen had gepleegd. Hij beproefde nu eene
landing om hen te dwingen hem zijn zin te geven, maar
ondervond zooveel wederstand dat hij genoodzaakt was zich met
verlies van eenige manschappen weder in te schepen. Ook hij
moest dus onverrichter zake terugkeeren, en toen hij te Malaka
aankwam, was Pero Mascarenhas uaar Indië vertrokken; eu zijn
plaatsvervanger Jorge Cabral had reeds alle manschappen die hij
missen kon naar de Molukken gezonden en was dus niet in
staat op nieuw een eskader voor De Sa uit te rusten >.

• Castanheda, VII, 54, 55; Barros, IV, 1, p. 73—57; Couto, IV, 1, p.
163-173; Co.rea, II 727, I I I , 92, 93.
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Francisco de Sa gaf echter den moed niet op en zond
een zijner officieren, Francisco de Mello, met een karveel
nsiar lndië om van den gouverneur, Lopo Vaz de Sain-
payo, hulp te vragen. De Mello beging op deze reis een
euveldaad, die de Aljehers meer dau ooit tegen de Por-
tugeezen in 't harnas moest jagen. De kust van Sumatra'
langs varende zag hij voor de reede van Atjeh een groot
lastschip liggen, dat hij niet durfde enteren, omdat het zwaarder
bemand was dau het zijne. Het kostte hem echter met zijn beter
geschut niet veel moeite om het schip in den grond te boren.
De manschappeu, die zich met zwemmen poogden te redden, werden
door de Poitugeezen, uit spijt dat de buit hun ontgaan was,
onbarmhartig afgemaakt. '

Lopo "Van besloot, toen hij van het voorgevalleue op Suuda
kennis kreeg, om een aanzienlijk eskader daarheen te zenden,
maar gaf, met vooibijgaan van Francisco de Sa, die een vriend
was van Mascarenhas, zijn gewezen tegenstander in het opper-
bestuur, het bevel daarover aan Martim Aübuso de Mello Jusarte,
die edelmoedig genoeg was om tot voorwaarde te stellen dat, als
Francisco de Sa zich nog te Malaka bevond, hij aan hem de
leiding der expeditie zou mogen opdragen. Het doel, dat men met
deze uitrustiug voorhad, werd geheim gehouden , omdat men voor
een krijgstocht naar Sunda de noodige manschappen niet bijeen
zou kunnen krijgen zouder vooruitbetaliug der soldij , en hiertoe
scheen Lopo Vaz niet in staat of genegen te zijn. Het heette dus
dat men prijzen giug maken in de golf van Bengale. Te Puli-
kata aan de kust van Koromandel, waar men zich eeuigeu tijd •
ophield, werd echter het geheim venaden, waarop vele man-
schappen wegliepen en De Mello de grootste moeite had om de
overigen in subordinate te houden. Ten slotte werd het eskader
in de golf van Bengale door een storm verstrooid en kwam
Martim Aiibnso na vele avonturen, waarvan het verhaal niet
hier behoort, iu indië terug. Zoo viel ook deze tweede onderneming
naar Suuda in duigen. » . . ; : V ; , - • * > - -.

Gedurende het tusschenbestuur van Jorge Cabral te Malaka
kwam het tot vijandelijkheden met Luugu boven Xedah, aan
de westkust van het Maleische schiereiland, waar een Mohamme-

• Barros, IV, 1, p. 87—88.
* Castanheda, VII, 156, 176 w.; Barros, IV, 1, p. 168 vv.; Couto, IV,

, p. 272-74, 312 w.; Corroa, III, '262 vv,
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daansche radja heerschte, met wien de Portugeezen handel dreven.
Om redenen, die ons onbekend zijn gebleven, werd hier de be-
manning van een Portugeesch schip van kant gemaakt, en toen
Cabral er eene goed bemande galei heenzond om voldoening te
eischen, werd ook deze in eeue hinderlaag gelokt en deelden de
manschappen het lot hunner voorgangers. Eindelijk werd Martini
Correa na zijne terugkomst van Banda met eene vloot van lants-
jaren naar Lungu gezonden om dien smaad te wreken. Men voer
des nachts de kust langs en overviel in den vroegen morgen de
bewoners, die op geen aanval verdacht waren en hun misdrijf
zwaar moesten boeten. De plaats werd in brand gestoken en de
galei met haar geschut in triomf teruggebracht. '

In April 1528 zond Lopo Vaz, de gouverneur van Indië,
Pero de Faria naar Malaka om Cabral (een aanhanger van Mas-
carenhas) te vervangen, en met hem Simao de Sousa Galvao,
aan wien het opperbevel in de Molukken was toevertrouwd.
Galvao kreeg 70 manschappen mede die Faria te Malaka tot
een honderdtal zou aanvullen. Hunne schepen werden op de over-
vaart door een storm gescheiden. Faria bereikte Malaka, maar
het schip van Galvao kwam in ontiedderden toestand voor Atjeli
en kon door tegenwind niet verder komen. Hij had zijn ge-
schut over boord moeten gooien en dit werd spoedig door de
Atjehers bemerkt. De sultan, die eerst gepoogd had door ver-
toon van vriendelijkheid het schip in zijn haven te lokken,
zond er nu eenige booten met gewapenden op af, die tot twee-
maal toe hardnekkig werden afgeslagen. Maar tegen een derden
aanval waren de overgebleven gewonde en uitgeputte manschappen
niet bestand. De meesten vielen met de wapens in de hand,
en daaronder de kapitein en zijne drie broeders 2; Je weinige
overgeblevenen geraakten in gevangenschap. 3

Wij hebbeu reeds vroeger gezien hoe sultan Ibrahim van
Atjeh zijn gezag op Sumatra begon uit te breiden. Thans was

' Castanheda, VII, 154, 155; Correa, III , 258; Andrada volgt den
laatste. — Couto (IV, 1, p. 196—98) en na hem Lavanha op Barros (IV,
1, p. 1ÜÜ) verhalen dat dit plaats had te «Lobu, porto da ilha de C,amatra.»
Welke plaats zij daarmede bedoelen, weet ik niet.

* Zy waren zonen van Duaite Galvao, als staatsman beroemd en op
zijn gezantschapsreis naar den vorst van Abessinië in de fioode Zee ge-
storven. Zijn laatst overgebleven zoon was Antonio'Galvao, die later
gouverneur der Molukkeu weid. Zie ook over hem hiervoor bl. 327.

3 Castanheda, Vil, 158, 190-90; Barros, IV, 1, p. 227—33; Couto,
IV, 1, p. 274, 282—92; Conea, V, 207 - C8.
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hij in oorlog met den radja van Aru, wiens gebied na de in-
lijving van Pasei bij Atjeh aan het laatste grensde. ' De radja
had een gezant naar Malaka gezonden om hulp te vragen tegen
Atjeh, en Ibrahim vreesde dat zij hieraan gevolg zouden geven,
omdat zijn geweten ten opzichte van de Europeërs verre van
zuiver was. De listige Muzelman wist echter dit gevaar van
zijn hoofd af te wenden. Hij behandelde de gevangen Portu-
geezen als vrienden en liet 'het hun aan niets ontbreken; daarop
zond hij een hunner, Antonio Caldeira, naar Malaka met het
aanbod om alle gevangenen en het veroverde geschut uit te
leveren indien men met hem een verbond wilde sluiten. Pero
de Faria had reeds zijne hulp aan den vorst van Aru toe-
gezegd en er lag een eskader gereed om daarheen te ver-
trekken. Caldeira wist hem echter zooveel vertrouwen in de
oprechtheid van Ibrahim in te boezemen en verklaarde zich
zoo gaarne bereid om naar Atjeh terug te keeren, dat de gou-
verneur van Malaka den ouden bondgenoot in den steek liet
en door Caldeira aan Ibrahim liet weten dat hij bereid was
vriendschap met hem te sluiten en geene ondersteuning naar
Aru zou zenden. Caldeira kwam op den overtocht om het leven,
zoodat. Ibrahim geen antwoord ontfing. Een tweede Portugees,
dien hij naar Malaka afzond, viel in handen van den radja van
Aru, die hem natuurlijk achterhield, en vreezende dat de Por-
tugeezeu thans Atjeh zouden ondersteunen, zijne troepen on-
verwijld naar Pasei zond om Ibrahim slag te leveren. De strijd
bleef onbeslist, maar had een tijdelijken vrede ten gevolge. *

Pero de Faria werd reeds in April 1529, een jaar na zijne
komst te Malaka, vervangen door Garcia de Sa, die hier ook
vroeger met het opperbevel was belast geweest. 3 Maar hoewel
een man van ondervinding, tegen een staatsman ah den sultan
van Atjeh was hij niet opgewassen. Op dezen eerzuchtigen
Muzelman scheen de mantel van sultan Mahraud gevallen te
zijn : hij liet geene middelen onbeproefd om de gehate vreem-
delingen te gronde te richten. Te Malaka wist hij een aanzien-
lijken Maleier — de Portugeezen noemen hem Sinaja of Sanaja
de raja (Sri Nara de raja ?) om te koopen en vernam van hem

' Barros (III, 1 , p. 511) plaatst nog de kuststaat (Batu-) Bara tusschen
Atjeh en Aru, maar deze zal aan Aru cijnsbaar geweest zijn.

* Castanheda, VII, 197—203; Correa, III , 269—71; Barros, IV, 2 ,
p. 103-5 ; Cnuto, IV, 1, p. 378—85.

» Zie hiervóór 111. 3C3. ,- ~_
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hoe het kwam, dat hij van den vorigen gouverneur geen ant-
woord had ontfangen. Hij zond nu onmiddellijk een gezantschap
naar Malaka, dat hier met veel staatsie zijn intocht hield, en
de vroegere aanbiedingen hernieuwde, zoodat de gouverneur
niet schroomde hem een der zijnen als gezant naar Atjeh mede
te geven. Deze werd wel plechtig ontfangen, maar als wij de
Porlugeesche berichten gelooven mogen, liet Tbrahim hem op
zijn terugreis heimelijk van kant maken. Garcia de Sa, meenende
dat hij op zee was verongelukt, liet thans een galjoen uitrusten
en droeg aan Manuel Pacheco, die Maleisch verstond, op om
daarmede naar Atjeh te gaan en met den sulta;i een ver-
bond te sluiten. Pacheco, voor Atjeh gekomen, had de on-
voorzichtigheid om zijn schip door lantsjaren van den sultan in
de haven te laten sleepen. Zijn goed vertrouwen kwam hem
duur te staan. De gewapende Atjehers klommen plotseling bij
hem aan boord, en vóór de bemanning naar de wapenen kon
grijpen, werden de meesten met hun kapitein om liet leven ge-
bracht. Zij die gespaard bleven zouden later met de gevangeuen
van Galvao's schip om 't leven gebracht zijn.

Overmoedig over 't behaalde voordeel, zond thans Ibrahim
eene vloot van lantsjaren naar de straat van Malaka en liet
aan Garcia de Sa weten dat hij hem dankbaar was voor het
fraaie galjoen en thans alleen nog eeu brigantijn noodig had,
maar dat hij dieii des noods zelf wel zou nemen. In verstand-
houding met sommige Maleiers, waaronder de genoemde Sinaja,
maakte hij het plan om Malaka te verrassen op eeu tijd dat
de meeste Portugeezeu zich in de kerk bevonden. De Atjehers
waren echter onvoorzichtig genoeg om bij een drinkgelag het
geheim te verklappen, dat door gedienstige Maleiers aan Garcia
de Sa werd overgebracht. Hij liet hierop Siuaja gevangen nemen
en van den toren der vesting werpen. '

Sedert werd Malaka een tijdlang door Atjeh met rust gelaten,
waarschijnlijk ten gevoige van binnenlandsche verdeeldheden
in dit rijk, waar volgens Maleische berichten omstreeks dezen
tijd Ibrahim van den troon gestooten werd door zijn broeder,
wieu wij later als een vurig bestrijder der Portugeezen zullen
O7itmoeteu. , :;; v _ s -

' Castanheda, VII, 241-46; Barros, IV, 2, p. 103—-10; Cuto.IV, 1,
p. 378—91; Correa, III , 303—5. •
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NEGENDE HOOFDSTUK.

De strijd om het recht op de Molnkken. Junta te Badajoz en Elvas.
Kxpeditie onder Garcia Jofre de Loaysa van Spanje uitgezonden. Een
zijner schepen bereikt Tidore. De Papoesehe eilanden door de Span-
jaarden en Portugepzon gelijktijdig ontdekt. Oneenigheden onder de
Portugnezen op Ternate. Garcia Heniiquez en Jorge de Menezes.
Oorlog met de Spanjaarden. Cortes zendt drie schepen onder Alvaro
de Saavedra van Mexico naar de Molukken. Hij komt daar met één
schip; helpt Makiari veroveren. Zijne vergeefsche pogingen om van
de Molukken uit door den Stillen Oceaan Mexico te bereiken.

De Portugeezen, die zich op Ternate bevonden, hadden reden
om te vreezen dat zich weldra Spaansche schepen in de Indische
watereu zouden vertoonen i , want Spanje had zijn recht op de
Molukken nog niet opgegeven.

Na de terugkomst der Vittoria, het eenige schip van Magal-
hiies' eskader dat de wereldreis volbracht had met eene koste-
lijke lading specerijen, had het natuurlijk niet aan protesten
van den kant van Portugal ontbroken tegen het voortzetten
van de vaart op de Molukken door hunne stamverwante mede-
dingers. Portugal toch beweerde op die eilanden recht te heb-
ben , op grond dat zij binnen de grenslijn lagen die het ont-
dekkingsgebied der beide mogendheden afbakende. Spaansche
zeelieden en cosmographeu beweerden echter het tegendeel.
Eindelijk besloten beide partijen scheidsrechters te benoemen en
intusschen de vaart op de Molukken te staken. In April 1524
kwan eeue junta van rechtsgeleerden, sterre- en zeevaartkundigen
te samen aan de grens van Spanje en Portugal tusschen Ba-
dajoz en Elvas, en vergaderde beurtelings in beide steden om
de kwestie te bespreken. Er is wel zelden een congres gehouden
dat minder kans van slagen had. Vooreerst weten wij uit de
instructies der Spaansche afgevaardigden », dat zij eerst moesten

' Zie hiervóór bl. 393.
* Bg Navarrete, IV, 328.
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zorgen het onderling pens te zijn, voordat zij met de Portugeezen
samenkwamen, eu hetzelfde zal wel aan dezen zijn voorge-
schreven , zoodat al van te voren eene beslissing onmogelijk
was gemaakt. Maar daarenboven stond de geographische kennis
van die dagen nog lang niet op genoegzame hoogte om , al had
men dit gewild, de kwestie uit te maken. In weerwil dat som-
migen der eerste zeevaartkundigen van dien tijd ' aan de junta
hunne adviezen gaven, bleek ten slotte tusschen de Spaa-ische
en Portngeesche kaarten in de bepaling van de ligging der
Molukken een verschil te bestaan van niet miuder dan 46
lengtegraden! Werkelijk was het recht aan de zijde der Por-
tugeezen, maar bewijzen konden zij dit niet; integendeel, met
de gegevens die men toen bezat, was het waarschijnlijker dat
de Spanjaarden gelijk hadden. Ook hielden de laatsten 't er
voor dat de rechters der tegenpartij van hun ongelijk overtuigd
waren , maar dit niet hadden willen erkennen 2. Men moest dus
de uitspraak opschorten, totdat de ligging langs astronomischen
weg beter bepaald zou zijn ».

De uitrusting eener tweede vloot voor de Molukken, die meii
tijdens de onderhandelingen met Portugal gestaakt had, werd
nu weder hervat, maar het duurde tot den 24 Juli 1525 eer
zij van Coruna uitliep. Zij bestond uit zeven schepen, waarover
het opperbevel was toevertrouwd aan Garcia Jofre de Loaysa,
commandeur der St. Jansridders van Rhodus, een ervaren
krijgsman en zeevaarder; tot opperstuurman der vloot en kapitein
op een der schepen was D'Elcauo aangesteld. Van dit geheele
eskader bereikte slechts een schip liet doel van de reis. Dnt,
van D'Elcano strandde nog, eer men aan de zeestraat van Magal-
haes was aangekomen, waarna hij op 't admiraalschip overging,
dat met drie anderen de zeestraat gelukkig ten einde voer, ter-
wijl de overigen naar Spanje terugkeerden. Maar in de Zuidzee
gekomen, werden de vier schepen door een storm verstrooid;

' Sebastian Cabot, Diego Ribero. Aan de onderhandelingen namen o.
a. deel Hernando Colon, de zoon van den wereldontdekker, en Juan
Sebastian d'Elcano, en van Portugeeschen kant Diogo Lopez de Sequeira,
de gewezen ~ouverneui' van Indië.

» Pt. Martyr, Epistolae, fol. 90, 91 , 124 (Dec. VI, cap 9, 10; Dec.
VIII, cap. 9.)

' De officieele stukken betreffende de junta vindt men bij Navarrete,
tomo IV; een resumé bij Peschel, Geseh. des Zeitalters der Entdeckungen ,
S. 664; vgl. Die Theilung der Erde unter Pabst Alexander VI und Julius
II, von O. Peschel (Leipzig, 1871) S. 22 ff. . :
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é^n schip kwam aan de kust van Mexico terecht, een tweede
ging verloren en van een derde vernam men later, dat het op
de kust van Sangir bezuiden Mindanao gestrand was. Het ad-
roiraalschip, dat wij nu alleen te volgen hebben, kruiste ,deu
Stillen Oceaan, bereikte den 4» September 1526 de Ladronen
en liep den 8" October een haven aan de oostkust van Min-
danao binnen. ' Loaysa en D'Elcano waren beiden op de reis
bezweken, zoodat thans een Baskisch zeeman met name Martin
Tïiiguez de Carquizano het bevel voerde. De kustbewoners *
weigerden hun levensmiddelen te verschaffen, daar een Moham-
medaansch Maleier » hen, zoo het schijnt, voor de vreemdelingen
had gewaarschuwd, die hij voor Portugeezen hield. Zij wilden
zich nu naar Cebu begeven, waarschijnlijk omdat de weg daar-
heen , door Magalhaes gevolgd , hun bekend, en daarenboveu
in hunne instructie voorgeschreven was, dat zij den //noorde-
liiken weg naar de Molukken» moesten nemen om niet met
de Portugeezen in aanraking te komen. * Maar de wind was
hun tegen en daarom namen zij han koers naar het zuiden,
bereikten weldra den Serangani-archipel en vervolgens de Talaut-
sche eilanden , waar zij ruim van mondkost voorzien werden.
Den 29n October kregen zij Halmaheira in 't gezicht en den
4n November liepen zij de haven van Samafo aan de noord-
oostpunt van dit eiland binnen. Deze plaats behoorde aan Tidore;
zij vonden er een weggeloopen Portugeeschen slaaf, die hun van
den stand van zaken in de Molukken onderrichtte. Iniguez zond
van hier uit eenige der zijnen in een prauw naar de vorsten
van Djilolo en Tidore om hun van zijne komst te verwittigen.
De groote verbittering tegen de Portugeezen s was oorzaak dat
men hunne mededingers dubbel welkom heette.

Den 18n November van Samafo uitvarende om zich naar
Tidore te begeven , werd het Spaansche schip door tegenwind
naar 't noordoosteu afgedreven, en na Morotai te zijn omge-
varen genoodzaakt voor 't eilandje Rau de ankers uit te werpen.

* In hot journaal van Mt. de Uriarte (zie hierna) heet dit eiland Polo;
het blijkt uit de verhalen dat er niet San Juan mede bedoeld is zoo als
Burney vermoedde (History of the discoveries in the South Sea, I, 140)
maar Mindanao; ook noemen Urdaneta en Oviedo het Bendauao of Vendanao.

* Bisayas. Van daar de naam Vizaya dien Urdaneta aan de haven
geeft, en anderen aan 't geheele eiland.

* Un hombre de Malaca (Derrotero).
* Hen era, III, 275.
* Zie hiervóór bl. 394, -
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Tntusschen had Dom Garcia Henriquez op Ternate van de komst
der Spanjaarden tijding ontfangen en zond nu een zijner offi-
cieren met eene uitnoodigiug aan lïiiguez om met zijn schip
naar Ternate te komen, waar hij met alle onderscheiding zou
ontfangen worden; verkoos hij echter zijn eigen weg te gaan,
dan zou hij hem als vijand moeten behandelen, fïiiguez weigerde
het recht van Dom Garcia tot het stellen van zulke voorwaarden
te erkennen eu antwoordde dat hij zou gaan naar welk eiland
hij verkoos. De Portugeesche bevelhebber zond hierop een eskader
onder Manuel Falcao naar de noordpunt van Halmaheira om
den Spanjaard den doortocht te beletten , maar het gelukte dezen
met eeu gunstigen wind het eskader voorbij te zeilen eifTidore
te bereiken, waar hij den In Januari 1527 voor de hoofdplaats,
aan de Z.O.kust van het eiland, het anker uitwerp.•»

De Spanjaarden , meer dan honderd goed gewapende en strijd-
vaardige manschappen, werden door de Tidoreezen ontfangen
als redders. Na de verwoesting der hoofdplaats door de Por-
tugeezen hadden de rijksbestuurders met den sultan, een knaap
van twaalf of dertien jaar, de wijk genomen in het gebergte
eu de meeste inwoners waren hen gevolgd; thans keerden velen
terug en hielpen zoowel mannen als vrouwen de Spanjaarden
bij het maken van verdedigingswerken om tegen een ouver-
hoedschen aanval beveiligd te zijn. En die voorzorg bleek niet
noodeloos, want na eenigc vergeefsche onderhandelingen voer
den 17 Januari te middernacht Dom Garcia met de zijnen naar
Tidore over om de Spanjaarden te verrassen. Maar deze waren
op hunne hoede, en losten het eerste schot, zoodat later de
Portugeezen konden voorgeven dat zij met vriendelijke bedoe-
lingen gekomen waren; zij zouden daartoe dan een zonderling
uur hebben gekozen. Door de waakzaamheid der Spanjaarden
moesten zij onverrichter zake terugkeeren. Sedert hadden op
Tidore en de omliggende eilanden eenige kleine schermutse-
lingen plaats, maar het duurde niet lang of Dora Garcia liet
de Spanjaarden met rust; hun schip was door de reis en de
schoten uit liet Portugeesche geschut onbruikbaar geworden,

' Derrotero (van den stuurman Martin de Uriarte) bij Navarrete, V,
279—85; Relacion escrita por Andres de Urdaneta, aldaar p. 408—12
en in de Coleccion de documentos ineditos (! Madrid, 1866) tomo V, p.
1 vv. Vgl. ook de overige documenten in 't vijfde deel van Navarrete's
verzameling en voorts: Ovieilo, II, 62—70; Herrera, III, 344-47, 349-51;
Castanheda, VU, 94—96; Barros, IV, 1, p. 94, 95; Couto,IV, l,p. 181-89.
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en men verwachtte dat zij weldra uit nood onderhandelingen
zouden moeten aanknoopen. Ook had lïiiguez daartoe reeds slappen
gedaan, toen Dom Jorge de Menezes in de Molukken aankwam. >

Tntusschen hadden de Spanjaarden , die in Martin de Uriarte
ren wakkeren stuurman bezaten, de gelegenheid niet laten
voorbijgaan om Halmaheira om te varen en de kusten op te
nemen 2. In zijn journaal vinden wij de eerste vermelding
van de Papoesche eilanden 3, waarvan hij er acht opgeeft,
groot en klein. Hij deelt ons verder mede dat met uitzondering
van het rijkje van Djilolo geheel Halmaheira aan de vorsten van
Ternate en Tidore onderworpen was; dat de bestekruidnagelrn
op Tidore groeiden, de minste op Batjan , en dat de jaarlijksche
oogst op Teraate, Tidore en Motir ongeveer gelijk stond, 800
a 1000 bahar (320O ;\ 40O0 eentenaars). De vorst van Djilolo
bewees de Spanjaarden veel vriendschap, daar zij liem voort-
durend tegen de Ternatanen ondersteunden. *

Wij hebben vroeger verhaald «, dat Simao d'Abreu het e.erst
van de Molukken naar Malaka boven Borneo om voer. De
gewone weg was langs de Banda-eilanden, maar hier moest men
altijd op den gunstigen moesson wachten om verder te komen,
zoowel op de heen- als terugtocht, en dit was niet enkel tijd-
verlies, maar gaf ook aanleiding dat de kapiteins hier dikwijls
overhoop lagen. Toen nu Oom Jorge de Meneses zich naar de
Molukken zou begeven om Garria Henriquez te vervangen,
gelastte Pero Mascarenhas, de gouverneur van Malaka, hem de
reisroute van Simao d'Abreu te volgen. Den 22 Augustus 1526
met twee schepen uitgereisd, voer hij, de zeeëngte van Singa-
pura door, naar Burnei, wisselde geschenken met den su'tan ,
vervolgde daarop zijn reis door de Balabak-straat ten N. van
Borneo, en door de straat van Basilan bezuiden Mindanao naar
de Molukken, maar vóór hij daar aankwam dreef de oostmoesson
hem benoorden Halmaheira en Morotai om. Hier zagen de
Spanjaarden te Samafo in November 1526 de schepen in

' Castanheda, VII, 9 9 - 1 0 1 ; Barros, IV, 1, p. 96—99; Couto, IV, 1, p. •
189—94; Correa, II , 174—78; Docum. bij Navarrete, inzonderheid No 14;
Oviedo, II, 71—76; Herrera, IV, 4—6.

* Derrotero bij Navarrete, V, 287—88.
•* Islas de las (sic) Papuas. Hij moet die zijn langs gevaren in den-

zelfden tijd, dat Jorge de Menezes op Nieuw-Guinea of een dei eilanden
ten N. daarvan overwinterde. Zie later.

* Urdaneta bij Navarrete, V, 413; Oviedo, I I , 72, 75.
* Zie hiervóór bl. 391,
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de verte voorbijvaren en ook de Portugeezen onlfingen bericht
dat ze gezien wareu, maar beiden verkeerden in het denkbeeld
dat het Spaansche schepen waren , en wel zooals Tïiiguez hoopte
van Loaysa's eskader. Menezes werd intusschen in Z.O. rich-
ting voortgedreven en bereikte de Papoesche eilanden, waar hij
in een goede haven bezuiden den Evenaar, die door Barros
Versija genoemd wordt — misschien Warsai op Nieuw Guinea —
overwinterde. Eerst in Mei 1527 vergunde hem een gunstige
wind den steven tp wenden naar de Molukkeu. Hij voer toen
bezuiden den Evenaar, langs twee eilanden, door de inlanders
Menufii en Bufiï geheeten en die hij Dhas dos Graos (grann-
eilanden) noemde, naar den overvloed van graan dien men er
vond, kreeg hierop de kust van Halmahe'ra in 't gezicht en
voer bezuiden dat eiland oin 7iaar ïernate, waai' hij den 31 Mei
aankwam '.

Zijne koimt gaf tot groole oneenigheden onder de Portugeezen
aanleiding, die door hunne geschiedsch rij vers uitvoerig verhaald
worden. Wij zullen hiermede korter zijn, maar moeten over de
voornaamste oorzaak dier troebelen in eenige bijzonderheden
(reden, omdat deze niet zonder belang is voor de handelsge-
schiedenis. Wij hebben vroeger gezien dat Antonio de Brito
met den Sultan van Ternate een verdrag sloot, waarbij de prijs
der kruidnagelen werd vastgesteld. Daar het evenwel de Portu-
geezen in de Molukken vrijstond om ook voor eigen rekening
handel te drijven, was het misbruik ingeslopen dat zij onder-
's hands een hooger prijs betaalden dan waartoe de faktor ge-
rechtigd was, znodat ten slottc bijna geene nagelen meer aan
de factorij werden aangeboden. Zonder twijfel droeg hiertoe bij
dat de Spanjaarden (zooals Couto vermeldt) viermaal zoo veel
betaalden als den ouden prijs. Dom Garcia, die het misbruik
oogluikend had toegezien, begreep toch eindelijk dat men den
faktor tevreden moest stellen en eischte nu dat de koopers een

' Barros, IV 1, p. 101—105; Castanheda, VII, 93, 94 C. had nog zoo
weinig begrip van den grooten afstand tusschen Indië en Z.-Amerika,
dat hij ons verhaalt hoe Menezes verzeilde »in de golf tusschen de Mo-
lukken.en de Straat Magalhaes,« waar een storm hem versloeg naar de
Papoesche eilanden. Correa (II, 173) maakt het nog mooier; hij schrijft:
«hij verzeilde (foy dar) in de golf der zeestraat van MagalhaVs.» Andrada
(II, 28 vo) schrijft dit trouw r.a. — Vermakelijk is de wijsheid van Couto
(IV, 1, p. 180) over deze ontdekking. Men dacht destijds, schrijft hij, dat
het eilanden w.iren, maar sedert zijn wij erachter gekomen, dat het
het rijke (.oudhmd is dat door Marco Polo Lochac genoemd wordt!
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deel van hunne waren ' voor den gouveriiementsprijs aan de
faktorij afstonden. Zij kwamen natuurlijk daartegen op, want
zij hadden er zelven meer voor betaald, en de Ternatanen die
met den particulieren handel meer voordeel maakten, waren
geheel op hunne hand, zoodat Dom Garcia liet geraden vond
zijn eisch te laten varen en thans zorg droeg dat hij er niet
bij te kort kwam en het voorbeeld der anderen volgde *.

Men had de gevolgen van dezen verkeerden toestand reeds
ondervonden. Terwijl de uitrusting der eskaders die naar de
Molukken gezonden werden, de Regeering op hooge kosten joeg,
moest zij de specerijen driemaal duurder betalen dan toen men
ze van de vreemde handelaars te Malaka inkocht! Om h'eraan
een einde te maken had Aftbnso Mexia, de directeur van den
Tndischen handel » te Kotsjin, aan Jorge de Menezes gelast, dat
al de kruidnagelen voor de Regeering moesten worden ingekocht;
wat er na de lading der schepen overbleef kou dan aan de
Portugeezen op Ternate verkocht, en uit de opbrengst de soldij
en de tractementen der superieuren betaald worden. Toen Dom
Jorge het bestuur aanvaard had, maakte hij dit besluit bekend.
Het verwekte bij Portugeezen en Ternatanen groote ontevreden-
beid, en Kaitsjil Taruwes, de rijksbestuurder, verklaarde dat
als zijn landslieden de kruidnagelen niet konden verkoopen aan
wien zij wilden, zij geene levensmiddelen meer zouden aanbren-
gen. Dom Jorge, die op reis veel volk verloren had, terwijl
zijne overige manschappen voor een groot deel ziek lagen, kon
zijn gezag niet laten geldeu en was wel genoodzaakt om toe
te geven. Maar dit belette niet dat men 't hem nog op andere
wijzen moeielijk maakte.

Mascarenlias had aan Menezes den last medegegeven dat zijn
voorganger Garcia Heuriquez niet langs Banda, maar langs
Borneo naar Malaka zou terugkeeren. Henriquez, die te Banda
voor eigen rekening muskaatnoten wilde laden, weigerde onder
allerlei voorwendsels aan den last van Mascarenlias gevolg te
geven en werd daarin gesterkt door de manschappeii die hij
zou medenetnen. Menezes drong er nu niet verder op aan, maar
Henriquez bleef wrok tegen hem koesteren en hield niet iu het
oog dat hij op Ternate geen gezag meer uitoefende, want toen

' Volgens Castanheda een tiende, volgens Correa een vijfde.
* Castanheda, VII, 100, 101, 130; Correa, III, 178. Vgl. Tombo do

estado da India ji. 112, 113 en Couto, IV, 1, p. 192.
•' Veador geral da
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kort hierop Oom Jorge zicli door vijandelijkheden der Span-
jaarden genoodzaakt vond met allen spoed een galjoot zeilreê
te maken en daartoe ook eenige timmerlieden liet opeischen,
die aan een jonk van Henriquez bezig waren, beweerde deze
dat hij hem daartoe verlof had moeten vragen en gebruikte
zulke beleedigende uitdrukkingen, dat Menezes hem arrest gaf.
Het geschil werd echter bijgelegd en een tijd lang waren zij
de beste vrienden. Maar de volgers van Henriquez vonden hier
geen baat bij en vreesden, daar de tijd van vertrek aanbrak,
dat hij aan Menezes zou vergunnen zoovelen hunner achter te
houden als deze meende voor de verdediging van Ternate tegen
de Spanjaarden te behoeven. Daar nu Henriquez zeer wantrou-
wend was, wisten zij hem wijs te maken dat Menezes het op
zijn leven toelegde en dat hel geraden was hem vóór te komen
en zich van hem meester te maken. Terwijl uu de bevelhebber
een groot deel der zijnen op eene expeditie naar Makian had
uitgezonden, noodigde Henriquez hem op een maaltijd. Doin
Jorge, die niets kwaads vermoedde, liep in den val; hij werd
iii boeien geklonken, en üo:n Garcia met zijne manschhppen
namen bezit van de vesting. De soldaten, die van Makian terug-
keerden , riepen thans de hulp der Spanjaarden in die zich op
Tidore bevonden. Om het bezit der Molukken niet geheel in
de waagschaal te stellen, zag zich Henriquez dus genoodzaakt
om zijn opvolger in vrijheid te laten en de vesting te ruimen.
Hij was echter schaamteloos genoeg om het geschut te vernagelen,
uit vrees dat Menezes daarvan tegen hem gebruik zou maken. Ook
blijkt uit het dagboek van den Spaanscheu bevelhebber te Tidore,
dat de schepen en ammuuitie in de macht van Henriquez bleven
en dat hij daarvan in de eerste dagen van 1528 gebruik maakte
voor een expeditie naar Makian. De radja van dat eiland —
hij wordt //Quichil Humar» (Kaitjil Omar?) genoemd — had
zich namelijk kort te voren bij de Spanjaarden aangesloten,
zoodat zich eenigen der laatsten daar bevonden. De Portugeezen
maakten zich van de hoofdplaats meester, roofden wat zij
kouden en brachten vele inwoners om het leven, maar de Span-
jaarden , die hen zagen aankomen, hadden den voorraad kruid-
nagelen in brand gestoken. Ook verkregen de laatsten korten tijd
daarna weder vasten voet op Makian door eene plaats te bezetten
die bij hen Guaza genoemd wordt.

Eerst den 15 Maart 152S vertrok volgens de Spaansche be-
richten Garcia Henriquez uaar Malaka en Het op Teruate slechts
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een paar schepen en 70 & 80 man achter. Menezes zond hem
een vaartuig onder Vicente da Fonseca achterna, om den gou-
verneur van alles te onderrichten en hulp te vragen. Hij
trof Henriquez nog te Banda en weinige dagen later kwam hier
van Malaka een klein eskader onder Goncalo Goinez d'Azevedo,
met honderd manschappen, munitie en handelswaren voor de
Molukken. Gomez werd aanstonds door Fonseca van liet bedrijf
van Henriquez op de hoogte gesteld en aarzelde niet om hem
zijn schip te ontnemen en dit naar Ternate terug te brengen.
Henriquez moest zich dus met een jonk behelpen die hem toe-
behoorde en voer na deze geladen te hebben in Juli 1528
naar Malaka. De gouverneur, Pero de Faria, liet bij zijne aan-
komst beslag leggen op zijne lading, doch door een toeval werd
dit weder opgeheven. Er bevond zich namelijk te Malaka een
gezantschap van den vorst van Panarukan op J ava. Eenigen dier
Javanen waren handgemeen geworden met de Maleiers en vóór
men uit de vesting kon toeschieteu om het oproer te stillen,
had Henriquez met de zijnen er reeds een einde aan gemaakt.
Erkentelijk voor dezen dienst, liet Faria hem, onder borgtocht
voor de aanspraken die Menezes op de lading mocht maken,
met zijn jonk naar Indie vertrekken. Maar hier was de fortuin
hem minder gunstig. Zijn jonk met alles wat hij bezat ging
in een storm te gronde, en toen de nieuwe gouverneur Nuno
da Cunha in November 1529 in fndie aankwam, zond hij hem
in verzekerde bewaring naar Portugal. '

Keeren wij naar Ternate terug. Lang voor 't vertrek van
Henriquez had Dom Jorge een zijner officieren, Vasco LourenQo,
in een kora-kora bij gebrek aan andere vaartuigen naar Malaka
gezonden om hulp te vragen. Hij moest den weg om Borneo
nemen en den sultan van Burnei geschenken overhandigen. Toen
hij te Burnei kwam, lag hier een haudelsjonk van Malaka waarvan
de kapitein Aftbnso Paes of Pirez heette. Deze was hier goed bekend
en stelde Lourenco aan den sultan voor. Onder de geschenken,
die hij hem aanbood, bevond zich een prachtig tapijt, waarop het
huwelijk van Hendrik VI 1[ met Katharina van Aragon was
afgebeeld. Toen de sultan vernam dat de figuur met de kroon
op het hoofd een koning voorstelde, verdacht hij de Portugeezen

' Castanheda, Vil, 127—54, 155, 167—71, 196-97, 241; Cnrrpa,III,
'242—260, 208; B.irros, IV, 1, p. 105 -H5 ; Cout», IV, 1, p. 250-70,
292-94, 303; Documenten bij Navarrete, V, p, 292—93, 346—47.
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dat zij het tapijt in zijn paleis wilden smokkelen om des nachts
door een of ander toovermiddel den koning en zijn gevolg in
het leven te roepen en met hen het paleis te overrompelen,
zoodat Paes en eenige Mohammedaansche handelaars die er bij
tegenwoordig waren groote moeite hadden om te beletten dat
Lourenco en de zijnen in hechtenis genomen werdeu. Eerst toeii
men het tapijt voor zijn oogen verbrand had , was de sultan
gerustgesteld. Lourenco begaf zich in de jonk van Paes naar
Malaka en de kora-kora keerde naar Ternate terug. >

In 't zelfde jaar (1527) zond Menezes Diego da Rocha met
een fust naar Mindauao en omliggende eilanden om levensmiddelen
te zoeken. Een storm dreef het schip naar het noordoosten af,
waar men op 9 of 10° Nbr. eeu eilandgroep ontdekte, die den naam
ontfing van den stuurman van 't schip: Gomes de Sequeira. *

Kort na zijne komst op Teruate had Menezes met de Spanjaarden
op Tidore eeu bestand gesloten, maar dit belette niet dat er
tusschen de ijverzuchtige vorsten in de Molukken, dien van.
Ternate aan de eene, die van Tidore en Djilolo aan de andere
zijde, meermalen schermutelingen plaats hadden , waaraan huuue
Europeesche bondgeuooteii deelnamen. In Juli 1527 stierf de
Spaausche bevelhebber Martin lïiiguez. Zijne landgenooten ver-
dachten eenige Portugeezen, die hem kort te voren een bezoek
brachten, dat zij vergif in zijn wijn gemengd hadden; dit zou
echter eeu vrij nuttelooze moord geweest zijn ». Tot zijn
opvolger werd met meerderheid van stemmen de luitenaut
Hernando de la Torre gekozen, van wien wij een verslag be-
zitteu van 't geen er verder tot Juni 1528 voorviel. Menezes
liet hem, zooals ons vau Portugeesche zijde verhaald wordt,
voorstellen het bestand te verlengen, maar hij verkoos, (zooals
hij zelf schrijft) deu oorlog boven deu vrede omdat hij de
Portugeezen toch niet vertrouwde; ook zouden zij van hun
bezoek op Tidore gebruik hebbeu gemaakt om een vaartuig
dat in aanbouw was in brand te steken. De vijandelijkheden

> Castanheda, VII, 133, 134; Correa, III, 246; Couto, I , 270, 71.
* Galvao p. 168. Het jaartal 1525 aldaar is onjuist, want toen was Me-

nezes nog geen «capitam de Maluco.» Vgl. Cotou, IV, 1, p. 271 en daaruit
overgenomen door Lavaiiha bij liairos, IV, 1, p. 109. üi> eilanden van
Sequeira maken waarschijnlijk deel uit van den l'alau-aichipel.

' De Ptg. kapitein Feinao Baldayo, die later stervende in de handen
der Spanjaarden viel, zou dien moord bekend hehben. Maar dit verhaal
(zie Üviedo, I I , 87) is suspect.
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werden dus openlijk hervat, en indien de Portugeezen in
Kaitjil Taruwés niet zulk een waakzamen en gevreesden bond-
genoot gehad hadden, wiens zeemacht die zijner tegenstanders
blijkbaar verre overtrof, zou hun gezag zonder twijfel meer
geleden hebben dan nu het geval was. Van den strijd op
Makian spraken wij reeds. Ook op Halmaheira streden beide
partijen met afwisselend geluk. De Tidoreezen onder hun rijks-
bestuurder Kaitjil Rade ondersteunden hier den vorst van Ujilolo
tegen de Ternatauen. Op een dier tochten zagen de Spanjaarden
die er aan deelnamen een schip in open zee, waarop eeuigen
hunner, vermoedende dat het aan hunne landgenooten behoorde,
zich aan boord laten roeien. Hun vermoeden was juist: eindelijk
kwam er hulp uit Spanje opdagen '.

Dat die hulp zoolang uitbleef, was niet geheel de schuld der
Keizerlijke Regeering. Nog geen jaar na Loaysa, den 3 April
1526, was een eskader van vier schepen onder den beroemden
Sebastian Cabot van San Lucar in zee gestoken om door de
straat van Magalhaes naar de Molukken te zeilen. Omstandig-
heden hadden dit plan gewijzigd, voordat Cabot de zeestraat
bereikte, en in plaats van een reis door de Zuidzee werd een
onderzoekingstocht op de Rio de la Plata ondernomen. Intus-
schen zond de Regeering een schrijven aan den gouverneur van
Mexico, den ondernemeudeu Hernau Cortes, van wien zij bericht
had ontfangeu dat hij in zijne haven aan de Zuidzee vier
karveelen voor ontdekkingstochten had uitgerust *. Zij verzocht
hem een of twee van die karveeleu met spoed uaar de Molukken
te zenden om berichten in te winnen aangaande de daarheen
gezonden eskaders. Dit verzoek was nog niet tot hem gekomen,
toen een der schepen van Loaysa's eskader, bij het verlaten
van de straat van Magalhaes van 't admiraalschip afgedwaald,
op 't laatst van Juli 1526 de westkust van Mexico bereikte. Cortes

i Docura. bij N.ivarrete, torn. V. Vgl. de inleiding bl. 78—95. Het
journaal van La Torre volgt onmiddellijk op dat van Uriarte. Zie voorts
Oviedo, I I , 76—84; Heireia, IV, 6—11; Couto, IV, 1, p. 194—96.

* In den brief der Spaansche Regeering aan Cortes (20 Juni 1526)
heet het: «decis que las teniadas hechas para el proposito del descubri-
miento de la espeeeria» (Cédula del Emperador a H. C. bij Navarrete
V. 441). Dit is echter niet juist. Zie over de bestemming der schepen:
Cortes' Brief aan den Keizer van 13 Oct. 1524 in: «Cartes y Relaciones
d,e Hernan Cortes al emperador Carlos V colegidas por D. Pascual de
Cayangos» (Paris 1866) p. 276, 316. • , .,,;,
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gaf hiervan bericht aan den Keizer en voegde er bij dat hij
den kapitein had voorgesteld, met nog drie schepen die hij daartoe
uitrustte, naar de Molukken te gaan >. Het viel evenwel in dezen
ti]d dat Cortes door een kleingeestigen regeeringscommissaris werd
tegengewerkt, zoodat hij minder spoed met die uitrusting kon
maken dan hij weuschte. Eerst den 3 L October 1527 gingen twee
kleine schepen en een brigantijn, te samen met 110 man uit
de haven van Zaciitula in Mexico naar de Molukken onder
zeil. Het hoofd der expeditie heette Alvaro de Saavedra. Hij
had o. a. in last om naar Cebu te gaan en daar onderzoek te
doen naar de achtergebleven medgezelleu van Magalbaes. Het
schip van Loaysa's eskader, dat eerst aan den tocht zou deel-
nemen , moest achterblijven omdat het te veel door de zeewor-
men beschadigd was.

Op den overtocht door den Stillen Oceaan deed deze zijn
naam geen eer aan, want een storm joeg de schepen uiteen.
Van het eene schip en de brigantijn werd nooit meer iets ver-
nomen ; dat waarop Saavedra zich bevond, bereikte na een reis
van zestig dagen de Marianen en een maand later, den 2
Februari 1528 de Philippijnen. Aan de oostkust van Mindanao
trof men een der manschappen aan van het schip Santa Maria
del Parral van Loaysa's eskader; hij was bij .eene schermutse-
ling met de Bisaya's gevangen genomen en had met ben in
een handelsvaartuig het eiland Cebu bezocht, waar hij vernam
dat een achttal in leven gebleven Spanjaarden van Magalhaes'
eskader aan Chineesche kooplieden verkocht waren. De kust van
Mindaaao langs varende bereikte Saavedra den Serangani-archipel,
waar hij wederom twee manschappen vond van het zoo even
genoemde schip, die hem mededeelden dat het op 't nabij ge-
legen eiland Sangir gestrand en de bemanning meerendeels
omgekomen was; sommigen hunner medgezellen waren door de
bewoners aan andere eilanden verkocht. Door hunne bemid-
deling werden de Spanjaarden van levensmiddelen voorzien, en
Saavedra kocht hen vrij voor 80 dukaten en een staaf ijzer.
Na de Meangis-eilanden te zijn voorbijgevaren ontmoetten zij
drie korakora's van Ternate, waarin zich eenige Portugeezeu be-

' Zie den brief van Cortes in »Coleccion de doeumentos ineditos» etc.
(Madrid 1863) i, 21. - De kosten der uitrusting worden specifiek opge-
geven aldaar II , 405. Ze werden aan Cortes door deti Keizer vergoed
(aid. p. 415.) .
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vonden, die van hen vernamen wie zij waren en het nieuws
naar Ternate brachten. Wij hebben straks gezien hoe het schip
vervolgens bij Djilolo door landgenooten bezocht werd, zoodat
Saavedra de verhouding tusschen de strijdende partijen reeds
kende, toen Dom Jorge de Menezes twee officieren bij hem aan
boord zond om hem onder groote vriendschapsbetuigingen uit
te noodigen naar Ternate te komen. Saavedra sloeg die uit-
noodiging natuurlijk af, en bleef dien nacht op de reede voor
Djilolo. Toen hij den volgenden morgen naar Tidore .zou over-
steken, wilden de Portugeezen hem dit beletten, maar Hernando
de la Torre, van zijne komst onderricht, zond hem een fust
te gemoet dien hij op Djilolo had laten bouwen, waarop de
Portugeezen zich terugtrokken en het Spaansche schip den
80 Maart 1528 voor Tidore het anker uitwierp. Hoewel het
slechts eene kleine versterking aanbracht ' , werd de moed der
Spanjaarden verlevendigd door dit blijk dat de Keizer hen niet
vergat en dat de overtocht van Mexico geene onoverkomelijke
bezwaren inhad. Ook bracht Saavedra wapenen en andere zakeu
mede waaraan men groote behoefte had; daarvan wordt in de
eerste plaats vermeld: eene welgevulde inedicijnkist *.

De bondgenooteu der Spanjaarden maakten natuurlijk van hunne
tijdelijke overmacht gebruik. De radja van Djilolo breidde zijn rijk
op Halmaheira uit, en de Tidoreezen trachtten de Ternatanen uit
de omliggende eilanden te verdrijven. De radja van Motir, door
hen in het nauw gebracht, zond om hulp naar Ternate, waarop
Taruwes met eeue vloot in zee stak, ondersteund door een goed
gewapende fust, waarop zich een veertigtal Portugeezen bevon-
den onder aanvoering van Eernao Baldaya. Deze tartte de Span-
jaarden uit om zich in hun fust met hem te komen meten,
maar zijne snoeverij kwam hem duur te staan. Den 4^n Mei
raakten de beide fusten slaags, tusschen Tidore en Mare, maar
de Portugeezen dolven het onderspit, hun vaartuig werd ver-
overd en de overgebleven manschappen gevangen genomen.
Menezes had nu nog slechts een vijftigtal Portugeezeu ouder
zijne bevelen en kon dus niet beletten dat de Tidoreezen zich

• 45 man volgens Docum. 23 bij Navarrete; omstr. 30 man volgens
Vic. de Napoles in Coleccion de docum. ihed. V, 80.

* «Una buena botica con muchas mediciuas.» — Zie over de reis van
Saavedia de verhalen bij Navarrete V, üocum. 3C en 37, het tweede
uitvoeriger in Coleccion de documentos ineditos etc. (Madrid 18üü) V
68 vv. Vergelijk ook Navanete's inleiding, V, 1)5 —H4; llerrera, IV, "H,
J2, 58, 59.
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met behulp der Spanjaarden vau het eiland Mnkian meester
maakteu. Eene versterkte plaats op dit eiland werd zeer dapper
verdedigd door eene inlandsche vrouw.

Intusschen kwam Vicente de Fonseca van Bauda terug «,
weldra gevolgd door het eskader van Goncalo Gomez d'Azevedo
(22 Mei 1528). Deze ried Menezes iu het belang van den
handel met de Spanjaarden vrede te sluiten. Dom Jorge zond
hierop een gezant naar Tidore, en La Torre was niet ongezind
om de door hem gestelde voorwaarden in te willigen, maar
de eisch om het Ternataansclie gedeelte van Makian weder te
ontruimen vond hij te zwaar. Gomez ried uu om het eiland aan
de Spanjaarden te laten, maar Menezes wilde daar niets van
weten. Hij zag echter wel in dat hij van Gomez niet veel hulp
te verwachten had en besloot dus een der geladen schepen om
Borneo heen naar Malaka te zenden met verzoek om bijstand.
Dit schip ging aan de kust van Mindanao verloren. '•»

Hoewel de Spanjaarden voor het oogeublik de Portugeezeu
konden trotseeren, zag Hernando de la Torre wel in dat hij
zonder duurzamer ondersteuniug zijner Regeering het op deu
duur niet tegen hen zou kunnen uithouden, want zij konden
veel gemakkelijker uit Tudië hulp ontfangen dan hij uit Mexico.
Het schip van Saavedra werd dus al dadelijk na zijne komst
voor deu terugtocht vaardig gemaakt, en toen het zeilree lag,
voltooide La Torre het verslag van zijn wedervaren, dat voor
ons bewaard is gebleven. Er blijkt uit dat de Spanjaarden veel
gebrek leden; de verwoesting, door de Portugeezen op Tidore
aangericht, had de inwoners verarmd, zoodat zij niet in staat
waren een behoorlijken prijs te geven voor de goederen uit
Spanje medegebracht; alle levensmiddelen moesten van elders
komen, waut op Tidore groeide niets dan nageleu, en de con-
currentie der Portugeezen maakte den ïnondkost duur. Hij ver-
zocht daarom dat men hem een grooten voorraad pitis 3 zou
zenden, een kleine koperen Chineesche munt, in den archipel
gebruikelijk en die men in Spanje kon namaken. *

Den 13 Juni 1528 ging Saavedra onder zeil. Op zijn schip

' Z i e h i e r v o o r b l z . 4 1 2 . . . . ; » . . .-....;•••• • . .^ • , ;

» Castanheda, VII, 170—74; Barros IV, 1, p. U 8 , 119; Correa, I I I ,
260 62; Couto, IV 4 , p. 294—99; Docum. bij N'avanete, tom. V en in-
leiding p. 114— 20; Oviedo, I I , 85—89; Herreia, IV, 59—61. .

* La Torre noemt ze pijas of pias.
* Docum. No 14 hij Navarrete, tom. V.

• ... ; , - ' .. 2 7 *
Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:13AM

via free access



, ,v 41 8

bevonden zich dertig man, waarbij twee Portugeesche over-
loopers en enkele gevangenen. De berichten van zijne reis, die
tot ons gekomen zijn, stellen ons niet in staat met juistheid de
route op te geven. Zooveel schijnt zeker dat hij op een groot
eiland, door Papoes bewoond, waar men overvloedig levens-
middelen vond, waarschijnlijk een der later naar Willem Schouten
genoemde eilanden ', een maand lang op een gunstigen wind
wachtte, en dat, toen hij zich gereed maakte om de reis voort te
zetten, vijf Portugezen in de boot ontsnapten. Den 1 Augustus
ging het schip weder onder zeil in oostelijke richting en kwam
14 dagen later - aan een eiland op P 40' Zbr., waar eveneens
Papoes woonden, die de Spanjaardeu vijandelijk ontfingen en
waarvan zij er drie medenamen. Van hier voer men noordoos-
telijk, deed op 7° Nbr. eilandeu aan met blanke 3 bewoners
(Carolinen-archipel) en werd op 14° Nbr. bij de Marianen door
tegenwind genoodzaakt oin te keeren en naar de oostkust van
Mindanao afgedreven. De Serangani-eilanden voorbijvarende kwam
Saavedra op 't eind van October te Tidore terug. De Portu-
geezen, die met de boot gevlucht waren, bereikten een eiland,
waar drie van hen achterbleven; de beide auderen voeren in
een kano naar Halnuiheira en werden van daar naar Tidore
gebracht en terechtgesteld. *

Zoodra er een nieuwe boot voor hem in gereedheid was ge-
bracht, ging Saavedra in Mei 1529 op nieuw onderweg. La
Torre had hem geraden zijn weg te nemen om Kaap de Goede
Hoop, daar men met wind en stroom in den Stillen Oceaan
nog zoo weinig bekend was, maar de moedige en ondernemende
kapitein wilde zijn plan niet opgeven om een veiligen zeeweg
te zoeken tusschen ludië en Amerika en besloot dus de moeielijk-
heden, die daaraan verbonden waren, nogmaals te trotseeren.
Onze kennis vau dezen tweeden tocht, bepaalt zich tot een kort

' De naam van het eiland en de afstand van Tidore werden verschillend
opgegeven. Bij Vic. de Na poles meer dan '250 sp. mijlen en de naam
»isla del oio;» bij Fr. Granudo '200 mijlen en de naam Paine; bij Cas-
tanheda 170 mijlen en de naam Hamey.

* Den afstand van hot vorige eiland schat Granado op 140 sp. mijlen.
Hij noemt dit eilaml Urais la grande.

•' De Polynesiers worden nu eens blank, dan bruin genoemd. .. '
* Relacion de Vicente de Napoles in Coleecmn de Documentos ineditos

etc. torn V (Madrid 1800) p. 88—90; Relacion de Franc. Granado (docum.
36) en inleiding p. 1'24—'20 bij Navarrete toni. V: Herrera,IV. 60, 61; Cas-
tanhedü, VII, "175 en daarnaar Barros, IV 1, p. 119 en Couio, IV, 1, p. 300.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:13AM
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reisverhaal en eenige bijzonderheden door Galvao opgeteekend. '
Saavedra volgde den/elfden koers als de eerste maal, vond ook
het eiland terug, van waar hij de Papoes had medegenomen en
liet een hunner — de beide anderen waren reeds ontsnapt —
aan land gaan om aan zijne statngenooten mede te deelen dat
de vreemdelingen niet kwamen met vijandige voornemens; maar
hij zag uit de verte dat de'bode door zijne laiidgeuooten ge-
dood werd. Galvao vermeldt dat Saavedra op 2° Zbr. eene kust
(Nieuw Guinea) in 't gezicht kreeg, waar men goede anker-
plaatsen aantrof, en die hij volgde tot 5° Zbr. Hierop wendde
hij den koers in NO. richting, kruiste den Evenaar, deed eenige
eilanden aan van den Carolinen- en waarschijnlijk ook van den
Marshall's-archipel en voer steeds in dezelfde richting voort.
Toen men op 27° Nbr. gekomen was stierf ongelukkig de
energieke bevelhebber; men voer nu nog tot op 3 P , maar voort-
durende oostewind noodzaakte hen wederom het plan op te
geven en den steven te wenden. Langs de Maiïanen en Palau-
eilanden bereikte men in 't begin van December de haven Sainafo
aan de noordkust van Halmnheira.

Wat sedert hun vertrek in de Molukken was voorgevallen,
verhalen wij in een volgend hoofdstuk. Ons blijft nog een en
ander te vermelden wat vóór dien tijd op Ternate plaats had.

Jorge de Menex.es had van de versterking, die Goncalo Gomez
hem aanbracht, gebruik willen maken om de vijandelijkheden
met kracht door te zetten, maar Gomez, die met handels-
oogmerken gekomen was, liet zich daartoe niet bewegen. In
November 152S kwain Jorge de Castro op Ternate aan. Hij
was met twee schepen van Malaka uitgezeild, Borneo omgevaren ,
en toen naar de kust van Celebes 2 afgedwaald, van waar hij
met het eene schip Ternate bereikte; het andere kwam voor
Banda terecht. De Castro bracht waren en geschut mede, waar-
aan men groote behoefte had; Menezes zond hem naar Sainafo
op Halmaheira om de inwoners te straffeu voor hunne onder-
steuning der Spanjaarden. Hij verbrandde die plaats en voer
toeu naar Tidore om nogmaals onderhandelingen met La Torre
aan te knoopen, die deze wederom verwierp, daar de voor-
waardeu hem onaannemelijk voorkwamen. Den 10 Februari

' Relacion de Vie. de Napoles, a. w. V, 91—96; verkort bij Herrera
IV, 107—9; voorts Gahao p. 176—181.

^ «Enando a viagein veio ter ao longo da Ilha de Maca;ar e della a
Ternate» (Barros). Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:13AM
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1529 keerde Goncalo Gomez met de geladen vaartuigen naar
Malaka terug en liet alle manschappen die hij missen kou op
Ternate achter onder voorwaarde dat Menezes zorgen zou voor
het volgende jaar ladi?ig te bekomen. De Castro ging met Gomez
mede tot Banda op hoop van hier versterking en handelswaren
te vinden voor de Molukken. "Van zijn wedervaren spreken wij

later. « •
• P. A. TIELE.

1 Castanheda, VII, 2, p. 34 -38 ; Barros, IV, 1, p. 122—23; Documenten
bij Navarrete, V, 349, 350.

VERBETERING. Op blz. 345 staat //de zeestraat van Sabang
(Straat Durian ten O. van Sumatra).* Eene nadere vergelijking
van oude en nieuwere kaarten heeft mij doen zien dat dit
waarschijnlijk onjuist is. Straat Saboen en Straat Durian wor-
den door de eilanden Karimon en Saboen (Segoepoug) geschei-
den , en hoewel de eerste thans voor schepen onbevaarbaar is,
kan het zeer wel zijn dat zij in den tijd der Portugeezen het
gewone zuidelijke verbindingskanaal was van Malaka met den
Archipel, evenals de oude zeestraat van Singapura benoorden
het eiland om het noordelijke.

OPHELDERING. Op blz. 851 oud. wordt gesproken van het
eilaud Tamao. Dit is volgens Ferd. vou Richthofen (China,
Th. I , "Berlin 1877, S. 64b) het eiland San-tshwan, het
St. Johns eiland der zeekaarten.
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