
DE EÜROPEERS IN DEN MALEISCIO
ARCHIPEL.

DERDE GEDEELTE.

1541—1555.

Hoofdbron voor dit tijdperk is het werk van Diogo de
Couto waarover vroeger gesproken is. Voor de eerste jaren
komen ook Correa's "Lendas da India» in aanmerking, doch
deze begeven ons weldra. Dan echter is ons van veel liu'p:
Gabriel Rebello's «Informacao das cousas* de Maluco» door de
Akademie van Wetenschappen te Lissabon uitgegeven (vrij
incorrect). Rebello was zelf ooggetuige bij de gebeurtenissen
die hij te boek lieeft. gesteld. Couto en Andrada (Cronica de
D. Joao l ü ) ziin hem dnn ook meestal op den voet gevolgd.
Een veel troebeler bron, eu toch lang niet te versmaden, zijn
de reisverhaleu van l'ernao Mendes Piuto; ous derde hoofdstuk
zal aanleiding geven om dit aan tetooneu. Ook over de belang-
rijke Spaansche verhalen spreek ik in den tekst. Met de komst
der Jezuïeten in Indië b^giuneu hunne brieven ons van dienst
te zijn. Het is mij gelukt de oudste verzamelingen dier brieveu
althans in oude Spnansche en Italiaansche vertalingen te raad-
plegen ; ik uiis echter nog brieven die aan sommige oude
schrijvers, b. v. aan Joao de Lucena in zijn Leven van Kavier
(Lisboa iüüü), ten riieuste stonden, maar weet niet of ze ooit
in druk zijn verschenen. Van de grootere werken die over de
geschiedenis van verschillende geestelijke orden in het Por-
tugeesch en Spaansch geschreveu zijn , heb ik maar een enkel
kunnen raadplegen. Het is mij evenwel van elders niet gebleken
l diiaiin voor het uu behandelde tijdperk omtrent den

liiMi archipel iels van aanbelang te vinden zou zijn.
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EERSTE HOOFDSTUK.

De omlerkoning van Mexico zendt een eskader uit ter ontdekking der
•eilanden van het Westen» onder Riiy Lopez de Villalobos. Zijn overtocht,
verblijf op Serangan bezuiden Mindanao. Hij zendt schepen uit naar de
noordelijker gelegen eilanden waaraan hij den naam geeft van -Felipinas-.
Jorge de Castro, bevelhebber van Ternate verzoekt hem Serangan te ver-
laten. Hij wordt door de omstandigheden gedwongen zich naar de Molukken
te begeven. Zyne komst op Halmahera, waar de Purtiigeezen oorlog voereu.
Z(jne vestiging op Tidore.

Sinds 1529, toen Karel V met den Koning van Portugal
was overeengekomen dat hij geen recht meer op het bezit der
Molukken zou laten gelden, was die archipel voor de Span-
jaarden gesloten. Men had echter in Spanje de plannen ter
ontdekking der //eilanden van het Westen'/, van Amerika uit,
niet opgegeven, al mochten dezen grenzen aan het gebied waarop
Portugal aanspraak mankte. Eu waren vroegere pogingen mis-
lukt, men had te zekere berichten dat nog rijke en uitgestrekte
eilanden op ontdekking eu ontgiuuing wachtten, om zich daar-
door te laten afschrikken. Toen Cortes in 1540 uit Mexico ver-
trokken was ontvingen Pedro Alvarado, de veroveraar eu «adelan-
tado// van Guatemala en Antonio de Mendoc,a, de vice-koning
van Mexico, van den Keizer last om tot deze en andere ont-
dekkingen in noordelijke richting gezamenlijk eene vloot uitte
rusten. Alvarado zou zich zelf daarvan aan 't hoofd stellen, toen
zijne hulp vereischt werd bij een opstand in N. Galicië, waar
de val van een paard hem het leven kostte (1541). Mendoga
bestemde thans zes schepen met 400 man voor den tocht naar
de Westelijke eilanden. » Hij wilde de leiding opdragen aan
onzen ouden bekende Andres de Urdaneta, die aan de expeditie
vau Loaysa had deelgenomen, maar deze had het plan opgevat
oin in den geestelijken si and te treden eu sloeg het. aanbod at
De keuze viel thans op Ruy L >pez de Villalobos, die de in-
structie ontving om ter pliatse die hij daarvoor het geschiktst

• Zie de namen ilor schepen en kapitein» bij Hebello, ]>. <$lf>.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
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nclitte eene fl-nke sterkte op te Hchien , waartoe liem materialen
en werklieden werden medegegeven. Geen zijner schepen mocht
zidi, om welke reden ook, naar die plaatseu begeven waar
zich de Portugeezen bevonden. ' Vier geestelijken van de orde
van S. Augustinus gingen als zendelingen mede.

Van de lotgevallen van dit eskader zijn uitvoerige berichten
tot ons gekomen: in de eerste plaats het dagverhaal van den
factor Garcia d'Escalante Alvarado, 2 vervolgens het relaas in
Juan de Grijalva's «Historia de la Orden de San Augustin en
In Nneva Espana// overgenomen in het werk over de ontdekking
drr Filippijnen van Fr. Gaspar de San Angustin, 3 voorts een
kort verbaal van Juan Gaylan , r!ie op de terugreis als stuurman
bij de Porfugeezen dienst deed «, en eindelijk hetgeen de Po>
tugeesche schrijvers ons mededeelen. s

Oen 1 November 1542 verlieten de schepen de kust van
Mexico, eu na eenige andere eilandjes te zijn langs gevaren
kwamen zij den 23 Januari 1543 op 10" Nbr. aaneen klein,
bevolkt, en zoo het scheen zeer vruchtbaar eiland, waarvan
de bewoners in kano's met vruchten eu visch naar hen toe
roeiden, met de hand het teeken des kruises makende en hun
in 't Portugeesch toeroepende: Bons dias, matalotes! (goeden
dag, matrozen!) Het eiland werd nu Matalotes gedoopt. Het
was naar de opgegeven breedte een der westelijkste Carolinen-
cilanden, die ook wel tot de Palaosgroep gerekend worden.
Dat de bewoners eenige woorden Portugeesch verstonden bp-
lioeft ons niet te bevreemden, daar zij zeer waarschijnlijk
verkeer haddeu met de bewoners van Mindanao's oostkust «.

' Zie: Carta de D. Antonio de Meudoza a Juan de Aguilar, para la A. S.
y los senores de s» Consejo, in: Ooleccion de docmnentos ineditos relat, al
desciibriraiento etc. de las poaesiones JEspanolas en America y Oceania, Tomo
IH (Madrid 1865) p. 506-11) .

' Relacion del viaje que hizo desde la Nueva-Espana a las islas del Poniiiuta
% Gomez de Villalobos, in: Coleccion de documentos ineditos etc Tomo V
(Madrid 1866), p. 117-209. - I„ „itlreksel bij Herrera, Historia general
Dec. VII, lib. V.

' Couquistas de las islas Philipinas etc. Escriviala Fr. Gaspar de San
Angiistin. (Madrid 1698), p. 19—50.

• Relatione di .Inan Gaetan pilotto Casti(tliano del discoprimeuto dell' Tsole
Molncche per la via dell' Indie occidental!, in: Ramusio's Navigation! et
Viaggi, vol. I,

° Zie de noot aau 't eind van 't volgende hoofdstuk.

* Vgl. Jagor, Reiseu in den Philii>pineu S. 2 0 3 - 5 . — Galvao (Tratado
Etc. edited bij lieth.uie p. 232) voegt er by dat de eilander» kruisen bij
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Op dezelfde breedte voeren zij 35 mijlen verder een grooter
eiland voorbij dat zij wegens de riffeu die het omgaven niet
kouden aandoen en naar die riffen "isla de arrifices» noemden.
Ook van hier kwamen de bewoners in kano's naar hen toe.
Het zal een der Palaos-eilandeu geweest zijn. Van hier ZW.
zeilende bereikten zij den 2 Februari de kust van een groot
eiland dat men niet dadelijk als Mindanao herkende, en ankerden
in eeD baai op 7 ° 40' die den naam onth'ng van Malaga-baai ',
Het eiland zelf werd ter eere van den keizer Césarea Karoli
gedoopt. Villalobos was eerst van plan zich hier te vestigen
maar na een maand toevens bevond hij dat de streek ongezond
was en besloot toen eeue andere verblijfplaats te zoeken. GalvSo
vermeldt dat zij aau deze kust geen gesc'-.ikt verblijf konden
vinden omdat de christen-vorsten en bewoners hen weerstonden
daar zij zich aan den koning van Poriugal onderworpen hadden.
Dit is echter zonder twijfel eene illusie van den braven Por-
tugees geweest, want de doopelingen die hij bedoelt woonden
niet aan de oost- maar aan de noordkust van het eiland 2.
Ook wordt in de Spaansche verhalen in 't geheel niet van
Christenen gesproken.

Toen men van de Carolineii-eilauden kwam, zou volgens
Grijalva, Antonio Conso, de bekwame stuurman van het admi-
raalschip die vroeger Saavedra op zijne reis naar de Molukketi
vergezeld had, geraden hebben -Ie koers te richteu naar 11"
Nbr. om beuoorden Mindanao te kunnen omvareu, daar men,
een zuidelijker richting kiezende, gevaar liep naar de Molukken
te worden afgedreven. Zijn raad was echter in den wind ge-
slagen en daarvan ondervond men thans de gevolgen, want
hoeveel moeite men aanwendde om den Noord te bereiken,
wind en stroom bleven het hun beletten. Er schoot dus niets
anders over dan de kust naar het zuiden te volgen. Den oosthoek
van Mindanao omvareude kwam men aan het oostelijkste der
beide Serangaui-eilandeu, dat er uitlokkend uitzag en waar ineu
uit gebrek aan mondkost besloot te lauden. Villalobos zond eeu
zijner manschappen, die langen tijd in de Molukkeu. geweest

drot-gen, welke waarschijnlijk van de bekeerlingen van Vraucisc. de Castro

(zie ons Tweede Gedeelte, bl. 55) afkomstig waren. In het jourpa.1 van

D'Escalaute wordt alleen gezegd dat z\j met de handen het teekeu des krmsw

maakten.
1 Zie de kaarten van Unschoteu, Dudley enss.
i / i t ons Tweede Gedeelte, bl. 55, 56.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
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WHS en Maleisch verstond, in een sloep aan land; hij keerde
terug met het antwoord dat men de vreemdelingen toestond te
landen, maar toen dit geschiedde, bevoud men dat de inwoners
zich gewapend en hun kampong aan het strand verschanst hadden
met vaartuigen vol zand.

Als Gaytan heil een slecht soort van volk noemt: sche'men
en zeeroovers (ladroni e corsari), kan hij het wel bij 't rechte
eind gehad hebben, maar waarschijnlijk hadden de vroegere
bezoeken van Spanjaarden en Portugeezen hen de vreemdelingen
leeren wantrouwen. Nood brak wet. Deu 2 April veroverden
de Spanjaarden de kampong met verlies van zes man, maar
vervolgden de iulanders niet, in de hoop dat men hen tot den
vrede zou kunnen bewegen. Zij hadden zich echter, even als de
bewoners der drie andere kampougs die zich op het eiland '
bevonden, op een iiooge en ste'le rots verschanst, en toeu de
Spanjaarden hen daaruit verdreven staken zij naar Mindanao
over. Onder den gemaaklen buit wordt veel porcelein en reuk-
werk vermeld, dat zij zoo het rchijnt van de Chineezen op-
kochten om elders te verhandelen. Villalobos gelastte nu aan
zijn volk om maïs te zaaien, want hij wilde zich hier vestigen,
en deed veel moeite ora de bewoners van het eiland tot terug-
keer over te halen. Zij weigerden dit niet alleen maar verhin-
derden ook dat Dien op Mindanao aan de Spanjaardeu levens-
middelen verkocht. Toen uu ook de maïs, hoewel tweemaal
gezaaid, niet opkwam en vele manschappen door'l gebruik van
vergiftige dieren eu planten stierven, moesten er andere maat-
regelen genomen worden.

Thans werd Bernardo de la Torre op een der schepen door
Villalobos uitgevonden naar de '/provincie Mindanao op Oesarca
50 mijlen ten W. van Seraugau*, waar veel levensmiddelen te
vinden waren en veel schepen van elders kwaineu om handel te
drijveu. Die provincie was gelegen aan de vGroote Rivier"
(Rio Grande), de Selaugan namelijk die zich in de Tllano baai
uitstort. Toen La Torre aan den mond der rivier kwam ontving
liij bezoek van de oeverbewoners, waarvan de oudste zich een
volgeling van den '/Sarriparrav of vorst des lauds noemde en
liet schip de rivier op liet loodsen , doch hier werden zij op eens

' Men gaf het eiland Jen naam Aotonia, die niet gebleven is. De naam Sarragan
"' Carragan, even als Candigar of Sandingar voor het andere eiland was dan
ook reeds uit de journalen der reis van Magalhaes op de oude kaarten over-
genomen,
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door verscheidene prauwen met gewapeuden overvallen ' zoodat
yij blijde mochten zijn nog den steven te kunnen wenden om
met verl'es van eenige manschappen naar Scrangan terug te koeren.

Een dag te voren was daar de galei aangekomen, die tot de
vloot van Villalobos behoorde; zij had den weg gevolgd door
Antonio Gonso aangewezen, was door de bewoners van't eiland
Limasagua in de zeestraat van Surigao ruimschoots van mond-
ko-t voorzien en had hierop de kampongs (pueblos) "Abüyo
en Tandnya in den omtrek van het eiland Zebu» > bezocht. Uit
het latere verhaal weten wij dut hiermede bedoeld worden
Abuyou aiin de oostkust van Ley te en eene plaats Tandaya of
Teudaja aan de zuidkust van Samar, waarnaar dit eiland langen
tijd genoemd is. * De levensmiddelen die de galei medebracht
waren natuurlijk spoedig opgeteerd, en te. vergeefs trachlis
men zich die op de omliggende eilanden te verschaffen, üe
bewoners van een kampong op Saugir lieten er zich zelfs niet
de wapenen niet toe dwingen en verdedigden zich hardnekkig,
maar hoewel de meesteu hunner omkwamen, hadden de over-
winnaars er zeer weinig baat bij. Villalobos besloot nu de galei
en de San Juau, het schip van La Torre, weder naar du
eilanden te zenden waar de eerste zoo goed ontfangen was; de
galei moest mondkost zoeken, maar de San J uan had in last
met gunstigeu wind naar Mexico terug te keereu. In de in-
structie die Villalobos aan La Torre medegaf werden de eilanden
die de galei bezocht had voor het eerst //ïelipinas'/ genoemd
naar den kroonprins van Spanje, den lateren Ellips I I .

De beide schepen gingen den 4 Augustus 1543 onderweg.
Het wedervaren van de San Juan vernemen wij straks. De
galei deed een goeden voorraad rijst op, maar was, op 'Ie
terugreis door een storm overvallen, genoodzaakt daarvan een
groot deel over boord te werpen, zoodat zij te Serangan weinig
lafenis aaubracht.

De mare van de aankomst der Spaansche vloot was, waar-
schijulijk door den rooftocht naar Saugir, tot de Molukken door-
gedrongen. De Portugeesche bevelhebber, Jorge de Castro,
zond hierop onmiddellijk een zijner officieren met twee kora-
kora's naar Serangau oin nader onderzoek te doen en Villalobos

' Dit schijnt de gewone taktick van dien vorst geweest te zijn, ook in later

tjjd. Zie: Valentijn 1 , 2 p. 26.
* Gaspar de San Angusti» p. 27. IJ'Escalaate noemt de eerste plaats Bnio.
3 .Nog up de kaart vau Dudley (17c eeuw), waar Jjcyte Abaj» beet,
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een brief te overhandigen , waarin hij hem verzocht de bewoner»
der eilanden waar hij zich ophield, geen overlast aan te doen,
daar hij gehouden was hen te verdedigen, want die eilanden
behoorden tot het gebied van Portugal , dat zich lot aan de
«Ilhas das Vélas« ' op 17° Nbr. uitstrekte. Waren de Spaansche
schepen buiten hun schuld zoo ver afgedreven, dan wilde hij
hun zooveel dienst bewijzen als in zijn vermogen stond en voor
luiii proviandeering zorgen, miar indien men andere plannen
koesteïde, dan moest hij erop aandringen dat men den terugweg
aannam om geeu aanleiding te geven dat de vrede tusschen de
beide zusterstaten verbroken werd.

De korikora's kwamen met deze boodschap te Serangan een
paaf dagen na het vertrek vin de galei en de S. Juan. Villa-
lobos ontving den gezant van De Gastro beleefd en antwoordde
hem schriftelijk (onder veel coinpl meuten, zegt Gouto, waar-
mede de Spanjaarden niet gierig zijn) dat de eilanden waur hij
zich bevond nog ver van de Molukken af gelegen waren
MI binnen de grenslijn van Spanje, verder dat hij zijne
instructie niet zou overschrijden en de Molukken niet zou
aandoen, maar een meer verwijderde plaats van vestiging zoeken.

De Gastro zond op het vernemen van dit antwoord nogmaals
afgevaardigden naar Villalobos, die, indien hij bij zijn besluit
bleef, daartegen uit naam des Kouings protest moesten aan-
teekeneu. Hij bekla.igde zicii vooral dat de Spaujaarden plaatsen
w;iar hij gewoon was levensmiddelen op te doen, vernielden,
waarop Villalobjs antwo >rdde dat eilanden waar de Portugeezen
mondkost opdeden nog niet noodzakelijk tot hun gebied be-
hoefden te behooren *.

lutusschen steeg de nood op Seraugan zoo hoog dat vele
Spanjaarden van gebrek omkwamen, en audereu naar Mindanao
overstaken, otn de rijstvelden van hun rijpen oogst te berooven,
hetgeen hun niet gemakkelijk viel, want de bewoners verdedigden
Imu eigendom zoo dapper dat veien er het leven bij inschoten.
Een andermaal strandde hun vairtuig en viel het geschut in
handen der inboorlingen, terwijl de manschappen zich met
moeite in de boot konden redden.

'Je Ijadruuen-archipel. De Castro kon zich hier beroepen op het tractaat
1529. De zuidelijke Philippijnen lagen althans zeker binnen de isrensliju

r 't gebied van Portugal aangewezen.
Zie ile documenten uit de Torre do Tonibo medegedeeld achter Ant. de

e 's Puilij>|;iue islauds trausl. by Stanley ^Limdou 1§ÜS), j). aai—96,
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Toen nu de bemanning vau de galei, die in October te
Serangan terugkwam, van de bewoners en de vruchtbaarheid
van Abuyog (Ley te) de gunstig-te getuigenis gaf, besloot Vil-
lalobos met het eenige bruikbare schip dat hij had overgehouden
en twee brigantijnen die hij op Serangan had laten bouwen,
de reis naar dat ei'and ie ondernemen. Hij zond de galei
vooruit, maar tegenwind dwong hem met het schip een baai
aan de oostkust van Miudanao » in te loopen, terwijl de
brigantijnen langs de kust hun weg vervolgden De galei,
eveneens door tegenwind in haar voornemen verhinderd, ver-
eenigde zich weder met het schip, en nu trachtte men zich op
de omliggende eilanden 2 van leeftocht te voorzien, maar dit
gelukte zoo weinig en de wind bleef zoo hardnekkig uit het
Noorden waaien , dat Villalobos zich genoodzaakt zag, in weerwil
van zijne instructie, in 't begin van 1544 3 den steven te
wenden naar de Molukken. Misschien droeg tot dit be.-luit de
omstandigheid bij dat sommige Tidoreezen van de bemanning
der korakora's die De Castro naar Seraugan had gezonden de
Spanjaarden verzekerd haddeu dat hunne landgenooten hen tegen
de Portugeezen zouden bijstaan. In weinig dagen bereikten zii
de kust van Moro op Haïmahera bij de kampoug Sugala * die
aan den vorst van Djilolo behoorde.

In de verwachting dat het daartoe KOU moeten komen had
Jorge de Castro de vestingwerken op Ternate laten versterken
eu een deel zijner soldaten in November 1543 naar Moro ge-
zonden. Hoewel hij de eerste was die het besluit van 1535 tot
regeling van den nagelhandel s zonder tegenstand ten uitvoer
bracht • schijut het dat de goede verstaudhouding die in Galvao's
ti]d tusschen de Portugeezen en Molukkauen bestond, veel was
verminderd, want niet alleen voorzag De Castro dat de vorsten
van Djilolo en Tidore de Spanjaarden zouden steunen innar
ze', fa Hairun, de sultan van Ternate, die met het oog op de

' Bij Couto (V. 2) heet die baai p. 247 Blaucai, p. 334 Blacai. Bij de
Spaansche schrijvers: Baia de la Resurrection; aldus ook op de oude kaarten.
Denkelijk de Tagloc-baai.

» Couto noemt alleen de Ilhas das Palmeiras, denkelijk Pahnas beoosten
de Scrangani-eilanden.

' Hij GaWao staat verkeerdelijk, Januari 1545.
* Wij hebben die reeds vroeger vermeld gevonden. Zie Tweede Gedrclte bl.

41 aaut. 4. Zij heet bij D'fiscalaute Zagala, bij Couto Sagala doch ook Qogala.
* Zie ons 'l'weede Gedeelte, bl. 47.
' Zje Gabr. Rebollo, Infonnacao, p. 21C,.
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mogelijke terugkomst van Tabaridji zicli de Spanjaarden niet
tot vijanden wilde maken, weigerde hem eenige korakora's
nnar Moro mede te geven. Hij zond dus slechts twee fusten
of galjoten, de eenige vaartuigen die hij ter zijner beschikking
had, met instructie aan de kapiteins om den sengadji van Gamu-
konora », die aanspraak maakte op Galela, bij de verovering van
dat district te ondersteunen. De Portugeezen gingen bij de kam-
pong Momoia 2 aan land, waar zij vele Christeninlanders aan-
wierveu, en vereenigden zich met hun bondgenoot die de hoofd-
plaats Galela had ingesloten. De belegerden deden nu vredes-
voorstellen, maar de Portugeezen, begeerig naar buit, wilden
er niets van weten. Dit bekwam hun slecht, want bij een
uitval van den vijand werden zij zoo deerlijk toegetakeld dat
zij moesten aftrekken en een fust vol gewonden naar Ternate
terugkeerde. De Castro zond hierop alle gewapenden die hij kon
missen, met wier hulp men zich eindelijk van de hoofdplaats
meester maakte.

Kort daarop landde Villaiobos, zoo als wij zagen, te Sugala aan
dezelfde kust, op vier mijlen afstands van Tolo , waar James
Lobo, een der Portugeesche kapiteins zich met zijn volk bevond.
Lobo vaardigde dadelijk een paar manschappen in een boot naar
hem af met den eisch nameus Dom Jorge de Gastro om de
Mulukken te verlaten of zich naar Ternate te begeven. Villalobos
antwoordde dat de nood hem drong zich hier op te houden,
maar zoodra hij zich van lerftocht voorzien had zou hij naar
de Filippijnen terugkeeren waar hij het grootste deel vau zijn
volk had achtergelaten.

Intusschen was de Spaansche galei, het spoor van Viilalobos
volgende, aan de westkust van Ilalmnhera geland, op het gebied
van den vorst vau Djilolo die, in onmin met de Portugeezen,
de Spanjaarden met open armen ontving. Door hunne bemidde-
ling werd ook Villalobos overgehaald zich met zijn schip naar
Djilolo te begeven, waar hij beter beveiligd was tegen eene
overrompeling door de Porlugeezen. HIJ tjevond zich nu tegen-
over de laatsten in eene scheeve verhouding want om den radja
te vriend te houden moest hij, tegeu den zin zijner onderhoo-
rigen, een Imogen toon tegen hen aannemen en eischte hij zelfs

' Conto noemt hem »o Gcliato da Gomo Conora, Ghristao, ainda que

arreiiegadu» (V. 2 p. 337). Hij was een vazal van Ternate eu komt later voor

"ader den naam vaa J.iliato.

' Mainuia bij Berustcin, Vgl, QUS Tweede gedeelte, bl. 40,
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het Spaansche geschut terug dat zij vroeger op Tidoie hadden
buit gemaakt.

Het ongezonde klimaat, de armoede van het land en zoo het
schijnt ook wantrouwen in den vorst van Djiloio noopten Vil-
lalobos weldra naar andere hulp uit te zien. Hij trad t'iuns iu
onderhandeling met den Sultan van Tidore, die door vroegere
ondervindingen op zijn hoede, in hel eerst weigerde zich met
hem iu te laten. Het schijnt echter dat de Portugeezen zelven , die
den Tidorees wantrouwden en zich, als wij d'Kscalante ' gclooven
mogen, van zijn persoon wilden meester maken, tot verandering
zijner gezindheid aanleiding gaven, waut hij kwam nu zelfde
Spanjaarden uitnoodigen zich naar Tidore te begeven. Men
kwam overeeu om geen oorlog ie voeren tegen de Portugeezen;
ook ou de Suilau zijn contract met hen belreliende den ver-
koop van specerijen' niet bi-hoovcn te verbreken. De vor>t van
Djiloio verbond zich bij deze gelegenheid ook nauwer aan dien
van Tidoie door hem zijne dochter ten huwelijk te geven. Den
24 April 1544 stak Villalobos met het meel endcel der zijnen
uaar Tidore over en liet het schip onder bewaking der overigen
te Djiloio achter.

' Relacion p. 136.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Villalobos zendt Garcia cTEsealantc nil om zijne brigantijnen in de
Filippijnen op te zooiten. D'Escalante bezoekt Leytc, Satnar enz. Eerste
poging van de San Juan onder Bernardo de la Torre om Mexico te be-
reiken. Na vele omzwervingen komt hij aan de westkust van Celebes en
ran daar" in de Molukken. Jorge de ('astro op Ternatc door Jordao de
Frcitas vervangen, die den sultan Haïrun oplicht en naar Malaka zendt.
Overeenkomst tusschen de Portugeezen en Spanjaarden. Tweede vergeefsche
tocht van de San Juan onder Irïigo Ortez de Ketes Hij vaart (ie noord-
kust langs vau 't eiland door hem Nieuw Guiuea genoemd. Keruao de
Sousa de Tavora komt met eeu eskader om de Spanjaarden van Tidorc
te verwijderen. Zij geven zich aan hem over. Hun terugreis. Onderhande-
lingen tusschen Spanje en Portugal.

Verlangend om te weten wat de beide brigantijnen weder-
Viiren was, d'e hij van Serangan naar Ley te had gezonden,
verzocht Villalobos den Sultan van Tidore een paar korakorn's
voor een onderzoekingstocht naar het Noorden. Zijn factor
(lai'cia d'Escalante Alvarado en enkele manschappen voeren met
de Tidoreezen mede. De eerste heeft ons van dezen tocht eene
beschrijving gegeven. Men vertrok van Tidore den 28 Mei 1544,
kwam drie dagen later aan 't eilandje Pangasare ' bezuiden de
Sangir-groep, van waar, uit de kampoug Minanga, een tolk werd
medegenomen, deed daarop het eiland Siao of Sjauw aan 2,
vervolgens Sangir «, waar de Spanjaarden een brief achterlieten
voor de schepen der hunnen die hier langs mochten komen,
daarop het. eilandje Nusa van de Meangis-groep, waar men met
de bewoners vriendschap sloot en eveneens een brief achterliet,
en Candinga *, het westelijkste van de Serangani-groep, waar
zich een eilander, die beweerde Christen te zijn, aanbood om
mede te gaan daar hij alle omliggende eilanden kende. Hij ver-

' Bij D'Escalante: Pauguisarc. liet eiland wordt ook naar een kampoug die
*ich daar bevindt Tagulanda genoemd. Zie Valentiju, die ook de kampong
Minanga vermeldt.

* Bij D'Escalante: Saaó.
* Bij D'Escalante: San Guin.

* Aldus bij O'Eacttlautu. Vergelijk de aauteek, ÜJJ blz. #6$ hiervóór.
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haalde vau het eiland Mindanao dat het binnenland zeer he-
volkt was, maar de kusten niet, //ten gevolge van hunne oor-
logeu//, d. i. waarschijnlijk van de gedurige plunderingen door
zeeroovers. De voornaam-te provinciën vau het eiland heetten
Mindanao, Butuan en Bisaya ' ; overal vond men goudmijnen
(in Butuan de voornaamste), gember, was en honig, in Min-
danao en Bisaya ook kaneel; de eilanders gingeu in den ge-
heelea omtrek voor verraderlijk door.

Sarangau langs varende, bespeurde men dat de bewoners na
het vertrek der Spanjaarden teruggekeerd waren en aan het strand
weder staketsels hadden opgericht. In de baai aan Mindanao's
oostkust, waar Villalobns zich had opgehouden, vond men tijding
van een der brigantijneu en van de San Juan, die zoo als wij
later zullen zien de reis naar Mexico niet had kunnen doorzetten.
Op liet eiland Limasagua in de zeestraat van Surigao trof men
een Maleier van Borneo aan die te Butuan goud en slaven
opkocht. Van daar het eiland Panaon * voorbijvarende, bereikte
men '/het eiland Abuio// dat is Abuyog aan Leyte's oostkust.
Hier bevonden z'ch nog vijf Spanjaarden van een der brigan-
tijnen en vernam men omtrent het wedervaren der beide vaar-
tuigen liet volgende:

De manschappen waren bij hun komst te Abuyog even als
hunne voorgangers als vrienden ontvangen eu niets zou hen ver-
hinderd hebbeu den noodigen voorraad op het eiland op te koopen,
indien zij zich niet overmoedig gedragen en eeu kanipong ver-
brand hadden. Dit had ten gevolge dat zij Abuyog moesten
verlaten. Zij wilden toen naar Serangan terugkeeren, maar een
storm overviel hen en wierp een der brigantijnen nan de kust
bij de rivier vau Tandaya (zuidkust van Samar), waar mende
bemanning gastvrij opuain. De andere brigantijn bracht het tut
aan de Talautsche eilanden ' , maar werd hier door storm en
tegeuwind tot terugkeer genoodzaakt en begaf zich uu eveueens
naar Tandaya. Hier zorgden uu de Spaujaardeu wel dat zij de
inlanders te vrieud hielden en hielpen hen bij den veldarbeid.
Reeds acht maanden hadden zij hier doorgebracht, toen D'Esca-
laute met de beide korakora's verscheen, nadat inen hem te

' Over de provincie Mindanao zie hiervóór bl. 265. Butuan hebben wij reed»
vroeger aan de iNoordkiist ontmoet, en gezien dat men door Bisaya (naar de
bewuiiers) de Oostkust aauduidde.

- liij l)'K»ualautc Paiial.
' kas Ula« de Talao (ü'Escalante^.
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Abuyog zijne laniigenooten had uitgeleverd, tegen betaling der
schade die hunne metgezellen hadden aangericht.

D'Escalante liet, met behulp van de eilanders die hij onderweg
had medegenomen en die het ambacht, verstonden, de brigantijn
die te Taiidaya op het drooge gehaald was zeilklaar maken,
kocht een stuk geschat en de vuurwapenen van de inlanders
terug, betaalde hun een fom voor het onderhoud der man-
schappen, waarvan hier 16 winen overgebleven, en trachtte te
vergeefs nog drie anderen die zich elders op liet eiland be-
vonden, los te koopen. Hierop werd de terugtocht aanvaard.
Van een bewoner der kampong '/Sicatinga" op Leyte, dien men
onderweg aantrof, vernam U'Escalante dat zich aaii den anderen
kant van 't eiland, de noordoost-(noordwest-?) zijde, een groote
plaats bevond genaamd Sugut, die elk jaar door Chineesche
joiiken bezocht werd die er goud en slaven kochten, even als
op het eiland Sebu ' en een ander groot eiland genaamd
Bulaue * dat rijk was aan goud. Noordelijk van Taiidaya lag
een eiland genaamd Albai (Noord Camarines), waar zicli goud-
mijnen bevonden en eeu ander, waar zij in tien dagen langs een
keten van eilanden heenvoeren, genaamd Amuco, met blanke en
gebaarde bewoners die inenschenvleescli aten, groote vaartuigen
bezaten en eenig geschut, met andere eilanden en met China
handel dreven, veel goud en overvloed van zilver bezaten.
Waarschijnlijk hebben wij bij de/e verwarde berichten aan de
Liu-kiu eilanden te denken 3.

Men voer Mindanao langs eu deed de Serangani-eilanden
aan, waar de //heeren// (seuores) van het eiland zich bij D'Es-
calante kwamen verontschuldigen over het vroeger gebeurde,
verklaarden vazallen van den Spainschen vorst te willen worden
eu daarvan een schriftelijk bewijs verzochten voor 't geval dat
audere Spaansche schepen hier langs kwamen. Ook Minanga op
Pangasare werd weder door hem bezocht om den medegenomen
bewoner aan wal te zetten, liet dorpshoofd "Banbusarribu'/
verzocht hem een andere kampong op dit eiland te helpen ver-

' Zubu bij IJ'Kscalante.

' Ueukelyk Panay even als Pojanes by Franc. Grauada (Docum. bij Navaf-
reU V. 471).

' Kernao Menden Pinto (Perigrinncoês, cap. 143) verhaalt dat hij up Ternate

"In de verzoekschriften die Villalobos deed aan ü. Jorge de Castro- melding

gemaakt vond vau eilandeu waar veel zilver gevondeu werd. Hij zelf zegt fyj

'iju verblijf op Lequia grande (Groot Liu-Kin of Okinawa) van de bewouera

yeriioniuu te hebbeu dat Jie zilver-eilanden teu iiuunhu daurvan lagen.
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overeti, waartoe hij zich, waarschijnlijk op raad van de paters]
Augustijnen die van Samar waren medegekomen, liet overhalen ;
op voorwaarde dat hij de geestelijken zou steunen die hier het i
Christendom kwamen preeken! De bewuste kampong was op j
een steile hoogte gelegen en toen men die beklom en de vijand j
hen van boven beschoot lieten de bondgenooten D'Escalante in
den steek. De kampong werd echter door hem veroverd tot ;
groote blijdschap van '/Bnnbusarribu». Den 17 October zagen ï
de Spanjaarden hunne inrdgezrllrn op Tidore terug. ;

Hier wns kort te voren ook Rernardo de la Torre met de i
San Juan teruggekomen, die in 't vorige jaar van Serangnn j
naar Mexico onder zeil was gegaan en vele avonturen had !
gehad, die ons zoowel door den stuurman, Juan Gaytan, als
door D'Escalante verhaald worden. Van «Tmdaya» op Samar, ;
waar men zich vau leeflocht voorzien had, vertrok het kleine ^
schip den 26 Augustus 1543, in 't eerst met gunstigen wind, i
maar weldra begon deze uit het Zuidoosten te waaien, zoodat j
men naar het Noorden afdreef tot 25° Nbr., waar men Je |
vulkanische eilanden bezuiden de Bonin-groep ontdekte, die'
nog heden den naam, door hen gegeven, van Volcanes dragen. :
Op ongeveer 30" gekomen besloot La Torre, omdat het scheepje i
niet tegen de hooge zee bestand bleek en de voorraad water
uitgeput raakte, tot terugkeer en bereikte, door den N. wind:
beguustigd, iu 13 dagen de noordkust van Tandaya (Sauoar) i
waar men een goede haven vond in een ruime baai eu door -
de eilanders van leeftocht werd voorzien. Maar het liep ook i
hier weder op onmin uit, waartoe misschien de hebzucht der;
manschappen aanleiding gaf, want de meeste inlanders droegen
gouden versierselen in de ooren en om den hals; bij een der
hoofden zouden deze eene waarde hebben gehad van meer dan
duizend pesos (ƒ2500?). :

De wind dwong La Torre o:n Samar ten westen la?igs en de
zeestraat tusschen dat eiland en Leyte door te varen, ten einde
de zuidkust (het eigenlijke Tandaya) te bereiken waar hij iets
van Villalobos hoopte te vernemen. Op dezen 'ocht zag hij vele
eilanden en kampongs en , zoo als uit de berichten bij Galvao
blijkt •, ook Chineesche jonken en fraai versierde prauwen
waarin de wheereu// op het dek gezeten waren en beneden
* zekere negers met kroeshaar.» Men vernam dat deze op zekerfl j
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eilanden nabij Sebu in grooten geiale gevonden werden. Dit
schijnt de eerste maal geweest te zijn dat men de Negritos der
Filippijnen aantrof.

La Torre zocht Villalobos te vergeefs te Tandaya en Seran-
gnn, en voer toen Mindanao ten westen om ', de noordkust
langs ^ en de zeestraat van Surigao weder door, n:iar Abnyog,
w;iar men hem op nieuw naar Tandaya verwees. Hier vond hij
nu de bemanning der brigantijnen, die men zonder losprijs niet
wilde 'alen vertrekken. La Torre had echter niets om hen los
te koopen, voer nu ten tweeden male naar 'net zuiden en vond
eindelijk in de baai aan de oostkust van Mindanao berichten
die hem op het spoor van Villalobos brachten. Hij deed de
Talautsche eilanden aan, » vervolgens Sangir en toen, zoo als
d'Escalante vermeldt «la eosta de los Celebes.'/ Oat dit werkelijk
eeiie der kusten van het eiland Celebes was, en wel die van
ïumbuku, blijkt uit het verhaal van Gay tan. «Van Saugir
afvarende'/, schrijft hij, worn ons naar Samafo te begeven, dreef
eeu sterke wiud ons 40 mijlen naar het Zuiden af, waar wij
een zeer groot eiland vonden dat zich voor een groot deel van
het Oosten naar het Westen uitstrekte en voor eeu deel in andere
richting; wij vonden daar havens op 2J—3* Zbr. en zagen vele
eilanden langs de kust, en naar mijne meening kon dit eiland
wel 300 mijlen en meer in omvang hebben. In de havens die
wij aandeden dieven wij handel met de inwoners, zagen er
goud, sandelhout, gember en levensmiddelen in grooten over-
vloed. Er worden hier veel wapens gemaakt en naar elders uit-
gevoerd en vaartuigen getimmerd als die vau Mindanao, waar-
voor hier ijzerwerk en zeer goed hout te vinden is.// Men wees
hun hier den weg naar de Molukken, waar zij eindelijk Vil-
lalobos aantroffen.

De Spanjaarden hadden intusseheil op Tidore den Sultan
bijgestaan om de vesting werken der hoofdplaats, die door Galvao
vernield waren, te herstellen; zij ontvingen daarvoor eene ge-

' U'Bscalante noemt de westpunt die de Portngeezen aandoe» als zij van

Malaka naar de Molnkken varen: Cabite. Het is het Chinit of Cavit van Piga-

fetta (Quejiit op de oivle Sp. kaarten). Het daarbij gelegen eiland heet bij

D'Escalante Balantaguiina, waarin wij Basilan, destijds nog Taguima geheeten,

herkennen.

* Vgl. Couto, Dec. V. 2 n. 89.

' Isule ili Tarrnu by Gaytan.
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ïiiige soldij ' , wnt sago en rijst; voor't overige stond de Sultan
hun toe om een kleine pasrauut te slaiin, die hij voor geldig
verklaarde. Met dat al schijuen zij het niet ruim gehad te
hebben, want van tijd tot tijd liepeu er eenigen naar de IV-
tugeezen over.

Ojj 't eind van November 154* kwam Jordüo de Freitas
Dom Jorge de Castro als bevelhebber van Teruale (capiao de
Maluco) vervangen. Deze Freitas was vroeger meer dau eens in
de Molukkeu geweest en kende daardoor den vroegeren sultan
van ïernate Tabaridji, die in 1535 door Tristao d'At aide naar
üoa was gezonden om zich voor deu gouverueur te verant-
woorden. Hier zag Freitas hem weder eu ried hem het Chris-
tendom aan te neineu. Tabaridji volgde dien raad, hetgeen ten
gevolge had dat de vrome koning Joüo, wieu de processtukken
omtrent Tabaridji's afzetting gezonden waren, aan Martim
Atibnso de Sousa, destijds gouverneur van Indië, den last gaf
om den vorst in zijne waardigheid te herstellen. Tevens hechtte
hij ziju zegel aan eene schenking van Tabaridji aan Freitas,
namelijk van het eilaud Ambon, dat hij rekende tot zijn gebied
te behooren, en beval dat Freitas het bevel in de Molukkeu
zou overnemen en Tabaridji, die na zijne bekeering den naam
van koning Mauoel had aangenomen, weder op den troon zou
plaatsen. Hoe dit in de Molukkeu zou opgenomen worden eu
wat er uu wordeu moest van deu vosst dien men daar in de
plaats van Tabaridji had gesteld, daarover bekommerde meu
zich te Lissabon niet. Gelukkig echter ontbrak het Freitas Diet
aan beleid, want toen h.j met Tabaridji te Malaka aankwam
en vernam dat het gezag van den regeerenden sultau Hairuu
algemeen erkend werd, besprak hij met den kapitein van
Malaka eu de overige daar aanwezige officieren het gevaarlijke
om Tabaridji, die vol bekeeringsplannen was, op eenmaal in
Hairuns plaats te stellen, en men vond het voorzichtiger dat
de gewezen sultan vooreerst zou achterblijven tot Freitas ziju
opvolger opgelicht eu aldus plaats voor hem gemaakt had.

Freitas werd bij zijne komst te Ternate door Villalobos ver-
welkomd en kwam met hem overeen dat zij elkauder met vrede
zouden laten totdat beiden last outvaugeu hadden hoe zich
verder te gedragen; de nagelhandel zou uitsluitend in liaudeu
iler Portugeezen blijven. Correa beweert dat de Spanjaarden,

I 10 eaias (cashl por dia, que valiam 3 reaes da uossa moeda (Coutu).
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ill Weerwil van dit verdrag, eeue ladiug kruidnagelen achter"-
hielden voor de San Juau die, na gekalefnat te zijn, den 16
Mei 154» opnieuw naai Mexico werd uitgezonden. Ook de
wederzijdsche verplichting om den vrede te beware» was ten
gevolge van de vijandelijkheden tusschen de Molukkauen onder-
ling niet altijd gemakkelijk na te komen. Eenige Spanjaarden,
verhaalt D'Escalante, die vau Samafo naar Tidore kwamen,
werden door bewoners vau het landschap Suma i op Halmahera
en van het daartegen over gelegen eiland Gebeh *, een berucht
zeerooversnest, gevangen genomen. De Sultan van Tidore zond
hierop tien prauwen uit, waarop zich ook 60 Spanjaarden be-
voudeu, om de zeeroovers te straffen. Zij veroverden eene sterkte
te Suma, staken van daar naar Gebeh over en verbrandden
vier of vijf kampongs, maar stootten het hoofd voor eene sterkte
waarachter de bewoners zich teruggetrokken hadden. De vorst
van Djilolo nam uit deze expeditie aanleiding oui aan Villalobos
voor te stellen zich inet hem eu Tidore tegen de Portugeezen
te verbinden, maar hij sloeg dit evenzeer af als een verzoek
vuil Freitas om hem tegen Djilolo bij te staan, hoewel hij
daardoor beider ondersteuning verbeurde. De onderhandelingen
met F reitas hadden daarenboven den argwaan der Tidoreezeu
opgewekt, zoodat de sultan een steenen fort liet bouwen op
een rotspuut om in tijd van nood tot schuilplaats te dienen. De
toestand der Spanjaarden werd nu verre vau benijdbaar.

Toen de oostmoessou intrad en Jorge de Castro, de afge-
treden bevelhebber van Ternate, met het lastschip naar Malaka
zou vertrekken, lokte Freitas sultan Hairun en den rijksbrstuurder
Samarau in de vesting en liet den eersten van daar geboeid naar
het schip overbrengen. Deze verraderlijke handeling tegen een
vorst, dien zij zei ven hadden aangesteld, versterkte bij de
1'ernatanen den haat tegen de Portugeezeu, waarvan zij eenmaal
de gevolgen zouden ondervinden. Hairuus gemalinneu, prin-
sessen van Djilolo en Tidore, werden namens die vorsten van
Teruate afgehaald.

Den 11 Juni 1545 vertrok Jorge de Castro met den gevangen
vorst naar Malaka. Toen hij daar aankwam , was kort te voren *

' U'üscalaiite heeft bk. 148 Yuma, bl. 150 eu lttl Zuma. Het wordt ah
Cnraa (voor Quma) vermeld door Martin de Uriarte die er langs voer (Docum.
bij Navarrete V. 287).

' Gueve bij U'Esoalante,
' Den au Juujj 1545. Zie: Barroi, Dec. IV, 2 p. 150,

4« Volgr. IV, i gDownloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
via free access



Hdji overleden en had bij testament, den Koning van Por-
tugal tot zijn opvolger benoemd. Garcia de Sa, bevelhebber van
Mnlaka, wilde nu Hairun weder naar Ternate laten terugkeeren
om het rijk te besturen tot men nader last uit Portugal had
ontvangen , maar de Ternataan was fier genoeg om dit te weigeren
en te eischen dat de gouverneur van Indië hem te woord zou
staan. Hij vertrok daarop naar Goa, terwijl Fernao de Sousa
de Tavora, die van daar was afgezonden om Tabaridji in zijn
zijn rijk te herstellen , nu de tijding van zijn dood naar Ternate
overbracht. Toen hij hier aankwam, den 22 October 1545 <,
liet i'reitas de inlandsche hoofden bijeenkomen en gaf hun
kennis hoe her rijk aan den Koning van Portugal was over-
gegaan. De moeder van Taharidji (dochter van Sultan Al-
manzor van Tidore) en haar tweede man, de vroegere rijksbe-
stuurder Pati Sarang, die beiden met den overledene uit Goa
waren teruggekeerd , zouden voorloopig de regeering waarnemen.

Korten tijd voor de aankomst van Sousa, den 3 October,
was de San Juan, die Villalobos in Mei voor de tweede maal
naar Mexico had uitgezonden, weder onverrichter zake terug-
gekeerd. Uit het dagboek van den kapitein, lïiigo Ortiz de
Ketes deelt d'Escalante ons de voornaamste bizonderheden van
de reis mede. Den 16 Mei uitgevaren, moest men aan de
Talautsclie eilanden acht dagen wachten op een gunstigen wind.
Den 6 J uni voer men ZO. waarts met het eiland Rau * in 't
gezicht. Den 15 Juni zag men op 1» Zbr. twee eilanden op
300 mijlen aiVtauds van de Molukkeu, die men '/La Sevillana»
en //La Gallegav noemde; denzelfdeu avond weder twee eilanden
(zoo het scheen) die men //Los Martires// heette. Den 16 kwamen
zij aan een eiland waar elf kleinere om heen lagen. Van het
grootste roeiden 28 prauweu, met Papoes 3 bemand, naar hen
toe en gaven hun door teekens te kennen dat het schip in een
baai van het eiland ten anker zou gaan, doch toen meu door-
zeilde schoten zij pijlen af om dit te beletten, maar werden
door het geschut verdreven. * Het groote eiland zal denkelijk

• Zie ü'Escalaute p. 164
» Rabo by D'Eocalante even als in het lterrotero van Uriarte b(j Navarrete

(V. 282, 284).
» Ortiz vond de huidkleur der bewoners minder donker dan die van Je

oostelyker eilanden. Zjjne beschrijving van -negers met een hooge pruik vau
kroeshaar» is echter alleen op Papoes toepasselijk.

* Op deze eilanden, *egt de berichtgever ging het schip van Gr{jalvs te
gronde. Dit moet echter op westolyker eilanden hebben plaats gehad, Zie on»
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Biak geweest zijn hoven de Qeelvinkbaai en de kieine cle groep
ten O. van Biak. «Na deze eilanden te zijn voorbij gevaren", zoo
luidt het verhaal, «kreeg men ten O. daarvan een ander zeer groot
eiland in 't gezicht, met hoog land en een zeer schoon voor-
komeu, waar wij 230 mijlen langs voeren zonder het einde te
kunnen zien.« Het was waarschijnlijk voorbij de delta der
Amberno, waar het gebergte de kust nadert, dat men het
groote eiland bereikte, want den volgenden dag bevond men
zich op 2° Zbr. vlak bij de kust, den 18 voer men een
eilandje voorbij dat men «La Ballena« noemde en den 20 ging
het schip op dezelfde breedte voor anker aan den mond eener
rivier op het groote eiland om water en brandhout in te nemen,
hetgeen niemand belette daar de kust hier onbewoond was.
Het was hier dat de kapitein bezit nam van het eiland voor
de Spaansche kroon en het den naam gaf van Nieu w-Guinea.
De rivier noemde men Sa7ito Augusfin. Den 24. Juni kwam
men aan eenige eilandjes, waarvan het grootste Sapafo heette.
Ze waren door Papoes bewoond die aan de Spanjaarden eeu
grooten voorraad van kokosnoten verkochten. Hun voedsel was
sago, hunne wapens pijlen en spiesen van hard hout zonder
metaal. Men bleef hier 13 dagen, omdat dt wind tegen en men
hier goed beschut was. Den 8 Juli , de kust altijd langs
varende, zag men weder drie eilandjes, welke de inwoners, die
hun kokosnoten veil boden, Cerin noemden. Den 15 kwamen
van het groote eiland 50 p nu wen op hen af, waarvan men
met pijlen begon te werpen en die men met schieten verdreef.
Twee dagen later had hetzelfde plaats verderop aan de kust.
Den 19 berekende men te zijn op 3° Zbr. Den 21 zag men
vier eilandjes bij de kust, waaraan men den naam gaf van
«Islas de la Magdalena« en wat later nog vijf ten O. daarvan,
ongeveer op 2£° Zbr. Den 27 bevond men zich op 1{» Zbr.
en zag daar drie eilanden die den naatn «La Barbada« ont-
vingen. Op deze en de volgende dagen werden zij door ver-
anderlijke winden tusschen die eilandgroepen en Nieuw-Quinea
her- en derwaarts gedreven. Den 29 kreeg men nabij -/La
Barbada« nog vier eilanden in 't gezicht die «La Gaimana«
genoemd werden. Deze waren door koraalriffen omgeven en door

Tweede Gedeelte blz. 50. Het Is misschien aau dit misverstand te Wyten dat
op de oude kaarten de kust die Ortia langs voer veel te dicut by de Molukken
geplaatst i«.
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t*apoes bewoond die hen met speren wierpen. Ook op de andere
pilandeu loonden de bewoners zich vijandig. Den 4 Augustus
kwamen van de kust van Nieuw Guinea weder oorlogsprauwen
op hen af ^waarvan sommigen kasteelen hadden die zoo hoog
waren als de achtersteven van het schip; bovenop stonden de
strijders en daaronder zaten de roeiers.'/ Den 9 Augustus zagen
zij vijf vulkanische eilanden; waarschijnlijk waren zij dus thans
in den omtrek der Astrolabe baai. Den 16 overlegde Ortiz met
zijne manschappen wat hun te doen stond; hij was van oordeel
dat men een noordelijker weg moest zoeken, daar de kust,
//waarvan men het einde niet kon zien« hen belette den zuide-
lijken weg in te slaan, maar de stuurlieden en matrozen meeudeu
eenstemmig dat het te laat in 't jaar was om op de ZW. winden
te kunnen rekenen en dat men daarom naar de Molukken
moest terugkeeren. Ortiz bleef bij zijn gevoelen en liet den
steven wenden naar het Noorden. Den 19 vond men op 1-J*
Zbr. en 30 mijlen afstands van Nieuw Guinea twee lage eilanden
met '/blanke en welgemaakte» bewoners, die in zeven goed
getimmerde prauwen roeiden. Die van de eerste prauw bestegeu
het schip ongewapend, maar het schijnt dat Ortiz ben niet
vertrouwde en dit wilde beletten, waarop men van de overige
prauwen met //speren van zeer hard en zwaar hout in den vorm
van harpoenen/' begon te werpen en , in weerwil dat de Spanjaarden
niet hun schietgeweer velen huuner doodden, met groote hardnek-
kigheid bleef vechten tot de voorraad wapens was uitgeput.

Na vergeefsche pogingen om verder te komen moest Ortiz
het eindelijk opgeven en beval dat men naar de «islas de Mo// '
zou stevenen om daar uit te zien of de wind veranderde. De
stroom dreef hen echter weder den 28 Augustus naar //de kust
van hel groote eiland, 80 mijlen bezuiden Mo», waar de kust
vlak was en een veilige ankerplaats aanbood, zij schijnen hier
de maand September te hebben doorgebracht, want eerst den
3 October kwamen zij op Tidore terug.

Gaytan, die niet medevoer, vermeldt van dezen tocht dat
men 650 mijlen aflegde tot 6» of 7" Zbr. zonder de kust uit
het oog te verliezen. Blijkens het journaal van Ortiz schijnt
men echter niet verder dan op 5" gekomen te zijn; Fr. Gaspar
spreekt van 600, Couto van 500 mijlen.

' Dat hiermede de Ari i:oa-groep bedoeld zon zyn, vind ik in verband met liet

voorgaande eu volgende niet waarschijnlijk, Eer znu ik aan Moro en omliggend'

filaudeu denken.
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F)e terugkomst van de San Juan zouder tijding uit Mcxicd
gaf aan Jordao de Freitas, den bevelhebber van Ternate, aan-
leiding om er nogmaals op aan te dringen dat de Spanjaarden
Tidore zouden verlaten en zich op Ternate vestigen. De Sultan
van Tidore evenwel, die de wraak der Portugeezeu vreesde,
wist Villalobos daarvan nog terug te houden, en bood zijne hulp
aan tot het bouwen van een flink schip voor de reis naar Mexico,
iets wat gemakkelijker aan te bieden dan uit te voeren was. i

Zoo als wij reeds verhaald hebben kwam iu het laatst van
October 1545 de Portugee<che kapitein Fernao de Sousa de
Tavora op Ternate en bracht 150 man mede. Zouder twijfel
had hij in last om tegen de Spanjaarden doortastende maat-
regelen te nemen, al behoeven wij niet te gelooven wat Correa
mededeelt, dat hij bevel had gekregen om hen tot den laatsten
man uit te roeien, zoodat niemand hunner dit in Spanje zou
kunnen verklappen. 2 Die maatregel zou dan ook volstrekt iu
strijd zijn geweest met het vroeger gesloten verdrag.

Villalobos verzocht Fernao de Sousa ouder veel plichtplegingen
om hem en de zijnen op Tidore met vrede te laten, maar ont-
ving daarop het bondige antwoord: J «Mijnheer! De Gouver-
neur van Tndië heeft mij hierheen gezonden wetende dat tegen
de verdragen tusschen de koningen van Portugal en Castilië
op deze eilanden Spanjaarden gekomen zijn. Ik heet Fernao
de Sousa de Tavora en ben even kortaf van complimenten als
klein van lichaam. Uwe Gen. neme een besluit want ik ben
alleen hier gekomen om den koning van Portugal te dienen zoo
als mij gelast is. Hier is de sterkte waar gij geherbergd kunt
worde:, tot uw afreis naar Spanje, want er bestaat geen reden
waarom gij den handel in deze eilanden, die aan den Koning
van Portugal behooren, zoudt verstoren. Als gij dit niet wilt zal
er geschieden wat noodig is." Hierop volgde een mondgesprek
waarbij Sousa aan Villalobos het contract van 1529 toonde en
hem daaruit bewees dat hij volle recht had om de Spanjaarden,
die iu de Molukkeu kwamen en niet van daar wilden ver-
trekken , gevangen te nemen en te straffen. Villalobos kou

' Zie D'Escalaote p. 189.

* Correa, Lendas III 423. Het geheele bericht is verward. Dom Jorge de

Castro was al lang vertrokken toen Sousa op Ternate kwam. — Zie ook het

«lot van dit hoofdstuk.

' Couto Dec. VI parte I j». 2 5 , 26. Sousa, ze^t hij, was een zeer klein
maar dapper en kundig man.
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hiertegen weinig inbrengen en kwam met Sousa overeen dat hij
en al de zijnen met belvoud hunner have op Portugeesche
schepen naar hun vaderland zouden terugkeereu, en dat zij zich
daartoe binnen drie dagen naar Ternate zouden begeven. De
Sultan van Tidore zou als vriend eu bondgenoot behandeld worden.

Deze overeenkomst ondervond bij de meeste Spanjaardeu
grooteu tegenstand. Zij meenden dat Vilialobos den Portugees
veel te vlug zijn eisch had toegestaan en dat hij hem eeii
schip had moeten vragen wa;irin zij gezamenlijk naar Mexico
konden terugkeeren. Niet onwaarschijnlijk is het beweren
der Portugeesche schrijvers dat hun eigenbelang hierbij iu 't
spel was en dat zij op die wijze eene lading kruidnageien
hoopten mede te nemeu. Er lag iets billijks in hun klacht dat
zij nu hunne bondgeuooten aan de wraak der Portugeezeu
moesten overlaten, maar dit was nu eenmaal een gevolg van
den verkeerden maatregel, dien zij genomen hadden om ver-
boden terrein te betreden. Villalobos kon thaus niet anders
handelen. Het getal Portugeezen stond tegenover dat der Span-
jaarden als drie tot een, en bij gewapend verzet zouden de
laatsten natuurlijk het onderspit hebben gedolven. Het bleef
dus van deu kant der weerspanuigen bij schriftelijke protesten,
en de Augustijner paters die zich reeds op Ternate bevonden '
droegen er veel toe bij om hun de gedachte aan verzet uit het
hoofd te praten.

In eén opzicht hadden de officiereu van Villalobos echter
volkomen recht. Het stuitte hen dat Spaansche soldaten de
Portugeezen zouden bijstaan tegen den vorst van Djilolo, die
niet alleen verklaard had vazal van den Keizer te zijn maar
de Spanjaarden in den uitersten nood te hulp was gekoineii.
Zij verzochten daarom dat Villa lobos dat zou verbieden. Het
antwoord pleit niet voor zijn karakter. Hij beweerde dat hij
nooit uit naam des Keizers eene overeenkomst met den vorst
van Djilolo gesloten en evenmin aan iemand gelast had oorlog
tegen hem te voeren; hij kon dus ook geen tegenbevel geven.
Het gevolg was dat de meeste Spanjaarden, waarschijnlijk o|)
hoop van buit, zich door Sousa lieten aanwerven, die huu

' Deze paters wa en naar Ternate gegaan op hoop Hat zij zich van daar

uit naar Halinahera zouden mogeu begeven om heidenen te bekeeren (want tie

Mohiimmedaaiische Tidureezeu wilden niets van hcu weten), doch Frcitas had

het hun geweigerd omdat hij Sjiaausclicn iuvlued vreesde.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
via free access



285

hulp boog noudig had als hij iets tegen Djilolo wilde onder-
nemen , want men wist dat de hoofdplaats goed versterkt en
de radja een man van beleid was, daar hij de Portugeezen in
de laatste jaren veel afbreuk had gedaan. In 't laatst van
November 1545 werd de tocht ondernomen, 300 Portugeezen,
]00 Spanjaarden en 1500 Molukkanen onder Pati Sa rang
namen er aan deel. Katara Bumi i of hoe de radja geheeten
mag hebben, verdedigde zich zoo dapper bij een aanval op
zijne vestiugwerken dat zij moesten terugtrekken, en deed toen
herhaalde uitvallen, waardoor zij groote verliezen leden; boven-
dien waren de Portugeesche bev.elhebbers onderling verdeeld en
meenden sommige kapiteins dat het tijd was voor de retour-
sohepen om af te zeilen, hetgeen hun deed besluiten het beleg
op te heften en zich weder in te schepen. De üjilolees werd
zoo overmoedig door de behaalde zege dat hij zijoe korakora's
naar Ternate en ïidore uitzond om inwoners op te lichten , en
zelfs in de haveu waar de Portugeesche schepen lagen een
prauw, met nagelen beladen, wegnam. Ook de toevoer van
levensmiddelen van Halmahera werd door door hem onderschept
en D'Escalante verhaalt dat de Djiloleezen zulke goede zeelieden
waren dat de Portugeezen hen niet konden betrappen.

Den IX Februari 1546 werden de Spanjaarden verdeeld op
de retourschepen naar Malaka. Te Ambon, waar zij tot 17 Mei
op de oost-moesson moesten wachten, stierven reeds eenigen
hunner aan beri-beri 2. Ook hun aanvoerder, Villalobos, ver-
loren zij hier aan eene koortsziekte. Men begroef hem, schrijft
D'Escalante, in de kampong (pueblo) Zozauibe, denkelijk
Nusanivcl. Langs Java, waar men twee plaatsen aandeed die
D'Escalante //La Prazadn// J en Cajongan (Pekalongan ?) noemt,
sring de reis naar Malaka. Daar en in Indië moesten zij maanden
lang op scheepsgelegenheid wachten, en voorzag men op karige
wijze in hun onderhoud. Zoo werd het 1547 en 154<8 voor zij
hun vaderland terugzagen. D'Escalante geeft aan 't eiud vau

' Zie ons Tweede Gedeelte bl. 9 aunt. 1.

* De ziekte wurdt niet genoemd maar duidelijk beschreveu.

* Op de kaart van Java iu 't journaal van Willcm Lodewijcksz

5u«* 1598) behoorende en waarvan ik alleen de kopie ken in de vertaling

*»n De Bry, komt PracaHa voor tusschen Pannrakan en de N. O. kaap van

Java tTaiidjuui; Srdano hij Mi'lvill, Saiidanp bij Yalentijii, ('liandana ou ge-

IIKIIIC kauft).
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verhaal, dat uit Lissabon 1 Augustus 1518 gedagteekend
is, eeue lijst van 144 personen die toen (?) nog v«n de ex-
peditie in leven waren. '

Toen de eerste tijding der komst van Villalobos' eskader in
het vaarwater der Molukken in Portugal aankwam had de
Regeering zich daarover bij den keizer beklaagd, bewerende
dat het eiland Serangan waar de Spanjaarden zich bevonden
tot haar gebied behoorde. Dit kwam ook den vicekoning va»
Mexico, Don Antonio de Mendo9a ter ooren, die den Keizer
waarschuwde tegen de overdreven ei-chen van Portugal i. Toen
men echter in Spanje van de Porlugeesche regeering vernam
dat Villalobos zich naar de Molukken had begeven, kou men
hem niet meer de hand boven het. hoofd houden. De Keizer
erkende dan ook dat zijne onderdanen onrecht gepleegd en straf
verdiend hadden, en zond aan deu Koning van Portugal een
bevelschrift waarbij hij hun gelastte de Molukken te verlaten.
Joao deed dit met de uoodige instructie aan Joao de Cistro, den
vicekoning van Indië toekomen. In die instructie is alleen sprake
van gewelddadige maatregeien in geval van verzet. Onderwierpen
zij zich aan het gegeven bevel dan mochten zij zelfs, indien
zij er op aandrongen, in hunne eigene schepen over Indië naar
Europa terugkeeren ' .

Toen de Gouverneur van Indië dezen last ontving hadden
de Spanjaarden zich reeds overgegeven en bij gebrek aan eigen
schepeu van de Portugeesche gebruik moeten maken *.

' Zie over het verhaalde in dit en het vorige hoofdstuk behalve de reedi
vermelde Spaansche schrijvers: Galvao, a. w. bl. 231—36, 238—39, Couto
Dec. V parte 2 p. 2 3 9 - 4 9 , 300, 312—J5, 334—43, 406—416, 445,
446—52; Dec VI parte 1 p. 24—40; Correa, T.endas IV 283—85,419-20,
423; Freire de Andrade, Vida de D. Joao de Castro quarto viso-rey da India,
coin notas por Franc, de S. Luiz (Lisboa 1835) Livro II $ 11—20; Infor-
macao das cousas de Maluco por Gabriel lïebello, in: Colleccao de noticias
para a hist, e geogr. das nacöes ultramarinas que vivem nos dorninios Portu
guezcs, torn. VI (Lisboa 1856) p. 215—238; Carta del p. Cosmo de Torres
escr. eu Goa, 5 de Enero de 1549, iu de Cartas de Japon (Alcala 1575. Ptg.
origineel Coimbra 1570).

* Zie den reeds aaiigehaulden brief in Coleccion do documeutus ineditos,
I I I , 506.

' Brief van den Kouiug aan 1). Joao de Castro van 8 Maart 1546 bij de
Documenten achter: Freire de Andrade, a. w. bl. 428 -30.

* Het schip waarin Villalobos in de Molukken was gekomeu had hij aan de
Portugeezeu verkocht, daar het te veel gehavend was voor de terugreis naar

i Zie D'Ëscalante p. 149,
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DERDE HOOFDSTUK.

Verwarde chronologie der verbalen van Feruao Mcndez Pin to. Handels-
betrek kiugeu der Portugeezen met China omtrent 1540—1550. Ontdekking
van Japan, de Liukin-cilanden eu Lucou door de Portugeezen en eerste
berichten omtrent die eilauden.

Wij hebben onzen avonturier Fernao Meudez Pinto ver-
inten • toen hij zich in Mei 1540 met Antonio de F.iria van
Patani op weg begaf naar de Chiueesche kust om Chodjah
Hassan op te zoeken die Farin van zijn eigendom beroofd had.
Vóór wij van zijne verdere omzwervingen spreken, in zoover
deze in verband staan tot ons onderwerp, is het noodig een
overzicht te nemen van de gebeurtenissen die door hem , meeren-
deels als ooggetuige, verhaald worden, met vermelding der
data die hier en daar voorkomen. Daaruit zal al dadelijk blijken
1° dat in die data veel verwarring bestaai, en 2" dat Pinto
onmogelijk al die voorvallen zelf kan hebben bijgewoond tenzij
de Djinus hem, even als in de Duizend en ééue nacht, van tijd
tot tijd in de lucht hebben opgenomen en op groote afstanden
verplaatst, opdat hij zijne landgenooten als ooggetuige zou
kunnen vertellen wat er in verschillende oorden van de wereld
Ie gelijker tijd voorviel.
Cap. «9. 1540. 9 Mei. Vertrek van Patani.

" 50 8 Sept. Verovering van een jonk aan de kust
van Hainan.

» 71. .154.2. 14 Mei. Rooftocht naar het oil nul "Oidlempluy.w
" 100. 1541. 9 Oct. P. komt als gevangene te Peking.
" 115. 1514. l;i Januari. Hij vertrekt van Peking naar

Kuaugsi, waar hij veroordeeld is een ja ir inet
strafarbeid door te brengen.

" 117. 1544. 13 Juli. Na 8 | maand (sic) d;iar te zijn ge-
weest woont hij een inval der Tatareu bij.

" 1215 7 Oct. De Tataren herten het beleg van
Peking (!) op.

' Zie ons Tweede Gedeelte aan het slot,
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Cap. 126. 1544. 9 Mei. P. gaat in 't gevolg van een gezant-
schap der Tataren naar Cochinehinn.

" 13Ü 12 Januari. Hij vertrekt van daar. Hierop
volgt zijn eerste tocht naar Japan, zijne schip-
breuk op Groot Liukiu en zijn terugkeer n&ir
Maiaka.

" 144 1545. 9 Januari. Pero de Faria, bevelhebber vau
Maiaka zendt hem naar Martaban.

Hier is een datum dien wij kunnen toetsen.
Pero de Faria werd reeds in de eerste helft
van 1543 als bevelhebber van Maiaka vervangen
door Ruy "Vaz Pereira. Zie ook hierna op cap.
170 en 185—99. Indien P. dus werkelijk van
zijn uitstap naar China en Japan te Maiaka is
teruggekomen terwijl Faria zich daar nog be-
vond moet dit uiterlijk in 154-3 geweest ziju.

* 147. 1545. 27 Maart. Komst van Pinto te Martaban.
Beleg en verovering dier stad door den //rey
Brainaa// (den vorst van Tiiuugu).

Deze gebeurtenis had zoo als wij later zullen
zien in 1540 plaats!

» 153. 1545. 9 Maart (sic!) De «rey Bramaa* trekt naar
Prome.

" 155. 1545. 23 Augustus. Overgave van Prome.
Deze geschiedde in 1542! In dit hoofdstuk

zegt Pinto 2 j jaar als gevangene bij de Jiar-
manen te hebben doorgebracht.

'/ 157. 1545. 3 October. Vergeefsche aanslag op Ava. Pinto
gaat met een Barmaausch gezantschap mede
naar den //Calaminhanw (een der Slum-staten,
denkelijk Kaiugina-Maingmeng).

De tocht naar Ava had in 1544 plaats.
» 165. 154b". 3 November. Het genoemde gezantschap keert

naar Pegu terug.
" 170. 1547. 5 Maart. Tocht vau den '/rey Brama» naur

'/Sauady.// » Pinto, op de vlugt afgedwaald,
komt te Cosinirn (haven in Pegu), vaart van
daar naar Tsjatigan in Bcngale, daarop naar

' Al» met «Sauady» .Saudoway, en dus hier de tucht natu- Arakan bedoeld
js, invet hut jaar I940 ïiju, 2ic vu» volguude
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Goa, en keert dau weder naar Malaka terug,
waar hij aankomt op den d a g van ' tover-
1 ij den van den b e v e l h e b b e r R u y V a z
P e r e i r a . Hij be.eeft zich daarop naar Java.

De d a g van Pereira's overlijden is ons niet
bekend; het j a a r is niet 1547 maar eind
van 1544! Vergelijk op cap. 144 en ons vol-
geude hoofdstuk.

Cap. 173. 1546. 5 Januari. P. gaat met den vorst van Sunda
naar Dj a pa ra; neemt deel aan een krijgstocht
tegen Pasaruan; keert naar Sunda terug; vaart
van daar naar China; blijft hier 3£ maand;
en lijdt op zijn terugtocht,

» 180. 1547. 25 December, schipbreuk op de Javaansche kust.
» 181. 1547. Twee maanden later gaat P. van Java naar

Siam en neemt daar deel aan een veldtocht
tegen «Chvammay// (Sjieng mai).

* 1S3 Ju dit hoofdstuk zegt P. dat hij van 1540
tot 1545 voor handelszaken op Siam voer >
en verhaalt hij gebeurtenissen die destijds
plaats hadden.

» 185—199. Verhaal van gebeurtenissen in Siam en Pegu,
die zoo als wij van elders weten in 1548 —
1551 plaats hadden. Pin to schijnt ze ook on-
geveer in dien tijd te plaatseu. 13e datum 1552
in cap. 194 moet 1551 zijn. Om nu evenwel
deze gebeurtenissen aan de volgende vast te
knoopen zegt P. (cap. 200) ua de herovering
van Pegu door de Barmanen (1551) met de
overige Portugeezen die zich daar bevonden
naar Malaka gegaan te zijn, waar hij Sinao
de Mello als bevelhebber der vesting aantrof.
Deze bekleedde dit ambt niet in 1551 maar in
1545 (—1548), zoo als ook Piuto zelf in cap.
L8S aanteekeut. Wij zijn dus nu weder iu
1545 of 1546. Van Malaka vaart P. op een
schip behoorende aan Simao de Mello naar
Japan.

" 208. 1547. 6 Januari. P . vertrekt uit Japan, gaat naar

•fyie coutiuuey jjor mernauuiu vir « i'Ste rcjuo,f
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Malaka , vindt daar Xavier, en verhaalt dj
gebeurtenissen die in dat jaar werkelijk te M,
plaats hadden. Ook de data in de volgende
hoofdstukken bieden geen bezwaar.

Alleen de data wijzen dus< reeds uit dat Pin to zonder eenden
twijfel een aantal avonturen die hij als zijne eigene op.
discht aan verhalen van anderen ontleend heeft. Waarschijnlijk
heeft hij de meeste landen waarvan hij verhalen doet wel be-
zocht, maar voornamelijk de havensteden, en wij zullen het
veiligst doen met ons te houden aan hetgeen hij ons zelf mede-
deelt in zijn 183e hoofdstuk, namelijk dat hij van 1510-
1545 in handelsbetrekking op Siam voer. Dat hij dus in 1540
en ook later de kust van China bezocht heeft is niet onwaar-
schijnlijk, evenmin als zijn bezoek aan Martabaii en Pegu (de
hoofdstad), waar hij tusschen 1548 en 1551 kun geweest zijn;
in het laatste jaar deed hij een tocht naar Japan, waar zich
destijds Xavier bevond. Wat het verhaal van zijne avonturen
op Java betreft (cap. ] 73 vv.) daarover spreken wij later maar
merken uu reeds op dat hij elders verhaalt (cap. 200 vv.) in
denzelfden tijd eene reis gedaan te hebben naar Japan.

Al hebben wij dus dikwijls geen ooggetuige voor ons, daarom
zijn de mededeeiingen van Pin to toch volstrekt niet te ver-
smaden; ze zijn in elk geval afkomstig van tijdgenoot en, en
rr moge dan bij het te boek stellen veol overdreven, er moge
door misverstand veel onwaarschijnlijk» tu«sclieiigevlochlen zijn,
waar onderzoek mogelijk wns is het gebleken dat er doorgaans
waarheid .TUI zijne verhalen ten grondslag ligt en dat namen, die
men vroeger volstrekt niet te huis kon brengen, door nauw-
keuriger kennis van land en volk met tamelijke juistheid bleken
te zijn weergegeven.

Het ligt buiten ons bestek om Pinto te volgen op zijn kruis-
tocht langs de Chineesche kust en de omzwervingen in China,
die hij waarschijnlijk aan de verhalen van Portugeesche gevan-
genen in dat rijk ontleende. Er komt echter een en ander in
voor dat op ons onderwerp betrekking heeft en waarvan wij dus
keunis moeten nemen.

De tocht van Antonio de Faria langs de kusten van Achter-
Indië, het eiland Hainan en China, was eene echte vrijbuiters-
expeditie. Op naïve wijze wordt cloor Pin to verteld hoe men
somtijd-; overwoog wat raadzamer en veiliger /,ou zijn: de
tóeden uit fr plunderen, of vreedzaam handel, t? drijven., •M:i»r
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nis siectits de helft waar is vau hetgeen hij ons meedeelt
dan was in dezen tijd de zeeroof aan die kusten een ge-
duchte plaag. Chineezen, Maleiers en Portugeezen namen om
strijd daaraan deel. De Maleiers (Mohammedanen) 1 hadden
het vooral op de Portugeezen begrepen, die in dezen tijd
(omstreeks 1540) weder aanzienlijken handel in China dreven,
en zich volgens Pinto in grooteu getale gevestigd hadden te
«Liainpo» (Niugpo, iu 't provinciaal-dialekt: Li in po), waar zij
op een der eilandjes voor de stad met hunne onderhoorigen
meer dan duizend huizen bewoonden, eigen rechtspraak bezaten
eu twee kerken gebouwd hadden. Hun aantal bedroeg 1200 en
met de onderhoorigen 3000. Er werd naar men verzekerde,
voor meer dan drie millioen dukaten (contos douro) jaarlijks
omgezet en de betaling geschiedde een paar jaar later grooteu-
deels in staven zilver die van liet pas ontdekte Japan werden
aangevoerd. Hunne handelsschepen, die van Malaka. Sunda,
Patani eu Siam kwamen, overwinterden er gewooulijk. De bloei
dezer handelsplaats zou slechts van korten duur geweest zijn
eu wel ten gevolge van een gruweldaad door een Portugees
legen onschuldige Chineezeu bedreven. Een Chineesche vloot
Mas toen op eens voor de stad verschenen en had haar geheel
verbraud en vernield. Twaalf duizend (!!) Christenen waarbij
800 Portugeezeu vonden den dood iu de vlammen op de
schepen waarheen zij gevlucht waren en het verlies aan koop-
manschappen werd op 2 [ millioen dukaten geschat *. Dit zou
geschied zijn in het bijzijn van Pinto win 1542 terwijl Ruy
Vaz Pereira kapitein van Malaka was,'/ maar 1» kwam Pereira
eerst te Maiaka in 1543 en 2» wordt door Pinto cap. 18&
een later bezoek aan Ning po verhasild, waar zich toen nog
Porlugeezeu bevonden. Twee jaren na hunne verjaging uit
Ning-po vestigden zij zich (altijd volgens Pinto cap. 221) te
Chincheo (Tsiueu-tsjeu iu de provincie Fu-kien), waaraan zij
reeds iu den eersten tijd hunner vaart op China een bezoek
gebracht hadden *. De vestiging te Chincheo zou ook slechts
2} jaar geduurd hebben, totdat Simao de Mello, bevelhebber

' l)e vrijbuiter Chodjah Hasian wordt gezegd «Monros Lusoês en Borneos *
(Mhmd. van T,u9ou en Borneo) en eenige Javauen in zijn dienst gehad te
hebben. — Op een der oorzaken van de vijandelijkheden der Maleiers tegen de
Purtiigeeien kom ik in 't volgende hoofdstuk terug.

• Zie over 't voorgaande cap. 54, 66 eu 221 van Pinto's «Peregrinacïo.»
' Uit ous Eerste gedeelte, bl. 353.
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te Malaka * er zekeren Aires Botelho de Sousa als overheid i
heenzond, die zich door zijne afzetterijen bij de Chineezen zoo
gehaat maakte dat de schepen der Portugeezen met allen die
er zich in bevonden ook hier verbrand werden en van 500 man
slechts 30 aan hunne woede ontkwamen. Pinto verhaalt elders
(cap. 179) dat hij nog in 1547 Chincheo bezocht en er 3'
maand bleef maar weinig zaken kon doen omdat de handel kwijnde,
ten gevolge van de rooftochten van Japanners aan de kusten.

Na het verlies van Chincheo bleef hun alleen Canton over,
waar hun reeds e»nige jnren vergund was op sommige eilandjes
in den omtrek dier stad handel te drijven » namelijk op Tamao
of Sancian (San tshwan), waar zij in 1517 het eerst waren
aangeland, op Limpac.au (Ling pe-kwe) eenige mijlen noorde-
lijker 4, dat na het verlies van Chiiicheo zeer in bloei toenam,
en eindelijk op Marao, dat later hun voornaamste vestiging werd.

Zoover Pinto. De nauwkeurigheid zijner berichten kunnen wij
eenigzins toetsen aan die van Gaspar da Cruz, een dominikaau
die zich eenige jaren later te Canton ophield en in 1569 te
Lissabon overleed. In zijn werkje over China * spreekt hij
eveneens over de handelsbetrekkingen zijner landgeuooten met
het Hemelsche rijk, die volgens hem in dezen tijd lang zoo
voornaam niet waren als Pinto het doet voorkomen 6. Na het
afbreken dier betrekkingen in 1521 ? waren het de Chineezen
die zich te Malaka, te Patani en in Siam gevestigd hadden,
door wier bemiddeling ze langzamerhand weder werden aange-
knoopt. Daar de wet aan alle Chineezen verbood hun land te

' Hy bekleedde dit ambt in 1545-48 .
* «CapitSo mor daquelle porto e provedor dos defuntos.»
' Zie o. a. Pinto cap. 57, 81.
* Zie de kaarten van Linschoteu en Dudley
• Traotado em que se contain muito por estenso as cousns da China etc.

(Bvora, Andre de Burgos 1570), cap. 23—26. Ook iu hoofdzaak by Purebas,
Pilgrimes 111 166 vv.

• Van Malaka uit bepaalde die handel zich zoo het schijut tot enkele
schepen. Althans Correa deelt op het Jaar 1643 als een bijzonderheid
ïuede dat Jerouyino Gomes met een lading peper naar China gezonden werd «•
daar groote zaken maakte, (Leudas IV 307. Vgl. op het jaar 1544 aldaar IV
416). Toch moet ik opmerken dat de invoerrechten der waren uit Chin» te
Malaka in 1544 met 4 pCt. verhoogd werden omdat te veel volk aan die vaart
üeeluani, en men dit op die wijze wilde beletteu. Zie »Torabo do estado il»
India» p. 106 in »Subsidios» etc.

' Zie ons Eerste gedeelte bl. 383. Gaspar da Cruz verwart Fern»o Perez
d'Auilrade met SiuiSo d'Audrade.
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Verlaten konden zij die elders woonden op hun eigen haatü in
het moederland geen handel komen drijven; zij verbonden zich
dus daartoe met Portugeezen , die dan als eigenaar? der jonken
optraden en, hoewel ook hun dn handel verboden was, door
het omkoopen der beambten in sommige havensteden hun doel
bereikten. Ook volgens fr. Gaspar gelukte hun dit het eerst
te Ningpo, wa:ir zij weldra overwinterden, vervolgens te
Ohincheo en op de eilanden bij Canton. Tn 1548 kwam daaraan
ten gevolge van hunne afpersingen en van den moord van
eeuige Chineezen een einde. Zij werden uit Ningpo en Chincheo
verdreven, maar, in plaats van de verschrikkelijke tafereelen
die Pinto ons daarvan opdischt, verhaalt onze dominikaan dat
te ühincheo de Chineesche vlootvoogd zich zelfs liet omkoopen
om de vreemdelingen toe te staan vóór hun vertrek ter sluiks
hunne waren in te ruilen. In 1549 deden nog eenige jonken
moeite om in de Chineesche havens toegang te verkrijgen, maar
er werd zulk een strenge wncht gehouden dat hunne pogingen
mislukten en de goederen die zij in twee jonken aan de
kust achterlieten werden prijsverklaard. Bij deze gelegenheid
geraakten eenige Portugeezen in gevangenschap en het is, zoo
als ik reeds vroeger opmerkte, zeer mogelijk dat Piuto eveu
«Is fr. Gaspar van hen een aantal bizonderheden omtrent China
vernomen heeft, die hij in zijne «Peregrinatienv heeft tusscheu-
gevlochten '. Sedert schijnt de handel een poos alleen ter sluiks
bij Canton gevoerd te zijn, want eerst ia 1554 gelukte het
;ian Lionel de Sou?a om tegen betaling vau zekere rechten
vergunning te verkrijgen op de eilanden voor Canton handel te
drijven. Van nu af had dit zonder gevaar of beletsel plaats,
waarschijnlijk omdat men, door de ondervinding geleerd, zich
niet ineer aan rooverij en andere uitspattingen schuldig maakte.

De herleving van deu handel op China leidde weldra tot de
ontdekking van Japan. Het oudste verhaal dezer gebeurtenis is dat
in Galvao's werkje over de ontdekkingen *. "In het jaar 1542,»
verhaalt hij «terwijl zich Diogo de Freitas in de stad Dodia
(lees d'Odia, zoo als de Ptg. Ajuthia of Juthia noemden) ia
Siam bevond liepen drie zijner manschappen weg en ontkwamen
in een jonk die naar China voer. Zij heetten Antonio de Mota,

' B. v. omtrent deu inval der Tataren die volgens Gaapar da Cruz In 1550
plaats had.

' Uitgave vau Bethuue bl. 2 2 0 - 3 0 .
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Francisco Zeiinoto en Antonio Pexoto. De jonk, die uaar
Liampo (Ning-po) bestemd was, werd door een storm over-
vallen die haar naar het oosten afdreef, waar men op 32" eeu
eiland zag dat genoemd wordt de (os) //.lapöes// hetgeen hetzelfde
schijnt te zijn als de wSipangas// waarvan zoo veel geschreven
is en ook over zijn rijkdommen ; 7.00 behelzen ook deze (eilandeu)
goud, veel zilver en andere rijkdommen.'/

Couto ' laat in 't zelfde jaar dezelfde personen in een jonk
voor eigen rekening naar Chincheo varen en door een tifoeu
naar eenige eilanden gedreven worden, die hun onbekend waren
en waartusschen zij voor anker gingen liggen. Hierop kwamen
eenige bewoners in booten naar hen toe, van wie zij ver-
namen dat deze eilanden //Nipongi// heetten, «welke wij gewoonlijk
Japan noemen.'/ Zij gingen er aan land, werden door de he-
woners vriendschappelijk bejegend , verruilden er hun handels-
waren voor zilver, kalefaatteu hun jonk, en keerden toen de
inoesson inviel naar Malaka terug.

Bij Pin to (cap. 182—137) komt het verhaal der ontdekking
voor tusschen gebeurtenissen die hij iu 1544 en 1545 plaatst
en zou hij zelf een der ontdekkers geweest zijn. Van Cochin-
china komende met zeven andere Porlugeezen doet hij eerst het
eiland Sanchao (San-tshwan) aan om sclieepsgelegenheid naar
Malaka te zoeken, vindt daar geen jonken meer, daar deze
pas vertrokken waren, doch treft voor het eiland Lampacau
twee jonken aan, met bestemming naar Patani en Lugor. Deze
weigeren hen op te nemen omdat zij erge twistzoekers blijken
te zijn. Eenige dagen later, als de jonken vertrokken zijn,
doet een Chineesch zeeroover met name Samipocheca het eiland
aan met twee jonken, de eenige die hij van een vloot van 28
zeilen heeft overgehouden, daar de overigen door een Chiueesche
krijgsvloot vernield zijn. Hij neemt de Portugeezen, die geen
andere toevlucht hebben, bij zijn vertrek naar de noordelijke
haven mede en wordt onderweg door zeven jonken van een
anderen zeeroover aaugevaileu. Eeu zijner schepen, waarop zich
5 Portugeezeu bevinden, verbrandt; met het andere waariu de
drie overigen plaats gevonden hebben ontkomt hij dit gevaar,
maar wordt nu door noodweer gedwongen om de naaslbijzijnde
haven van het. eiland der //Lequios// (Ciroot-Liukiu) op te zoekeu,
waarvan hij den Koning kent. L)e wind drijft, hem echter ïwar

' Doe. V parte 2 jiag. 263.
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Je kilst van èén noordelijker eiland, Tanixumaa (Tanega siina)
geheeten. Als zij hier voor anker gaan liggen komeu (eveu alü
in 't verhaal van Couto) eenige bewoners in booten naar hen
toe, (in geleiden hen naar de naburige stad »Miiivgiina,a.» Men
merkt hier spoedig op dat de drie gebaarde Portugeezeu, Pinlo
zelf. Diogo Zeimoto en Christovao Borralho , tot eene onbekende
natie behooren en bewijst hun veel oplettendheden. Zeimoto
vooral, een geoefend schutter, wordt door den gouverneur van
het eiland met onderscheiding behandeld, daar vuurwapens nog
iii geheel Japaa onbekend zijn. De vorst van Bungo (op het
eiland Kiusiu), die van de vreemdelingen gehoord heeft, ver-
zoekt den gouverneur van Taaega sima hem een der vreemde-
lingen te zenden. Natuurlijk wordt Piuto daartoe gekozen. Het
verhaal van zijne reis daarheen en van zijne bevindingen aan
het hof van den vorst verraadt, zoo als Von Siebold heeft aan-
getoond • werkelijk kennis van het land en zijn bewoners en
de namen der plaatsen die hij doortrekt zijn zeer goed te her-
kennen. Van Bungo naar Tanega sima teruggekeerd, vaart hij
met zijne makkers eu de jonk van Samipocheca naar Ning-po,
waar men aanstonds een aantal jonken uitrust om het rijke
land te bezoeken.

Twee biüouderheden die wij niet bij Galvao maar wel bij
Pinto aantreffen vindt men terug in het Japausche bericht dat
Von Siebold uit hunne jaarboeken mededeelt. 2 Volgens deze
landde in 1543 voor Tanega sima een suhip met een honderdtal
manschappen van een vreemd voorkomen. Aan boord bevindt
zich een Chinees, van wien men verneemt dat het Nau-ban
(wilden uit het zuiden, zoo als ook de Portugeezen later ge-
noemd werden) zijn. De bevelhebbers heeten Murasjuksja en
Krista Moota. Deze zijn in 't bezit van vuuiwapenen en maken
er de Japanners het eerst mede bekend.

Dit laatste en de naam van het eiland waar men 't eerst
landde vinden wij alleen bij Pinto, terwijl de naam Krista
Moota aau Antonio de Moto bij Galvao herinnert, die ook even
als de Japanner de komst zijner laudgenooteu in 1543 plaatst.
Nu hebben wij boven gezien dat Piuto zonder twijfel meer dan
eens de lotgevallen van anderen als d« zijne opdiscnt. Ook iiier
is dit waarschijnlijk het geval, zoo als reeds Von Siebold ver»

' Nippon. Bd. I Abth. I S. 30.
' a. w. S. 4.
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ttioedde. t)e topographische kennis die in het verhnal van Pinto
doorstraalt kan hij zeer goed hebben opgedaan op zijne latere
reizen naar Japan in 1551 en 1556. Bovendien komt bij Pinto
nog een ander verhaal voor (cap. 200—202) van het eerste
bezoek dat een Portugeesch schip, aan Simao de Mello bevel-
hebber van Malaka behoorende, waarvan kapitein was Jorge
Alvarez en waarop ook Pinto zelf -zich zou hebben bevonden,
aan het eiland Tanega sima bracht en wel in het jaar 1546.
De gouverneur, die in de hoofdplaats #Guanxiroo//woont, komt
hen op het schip bezoeken en noodigt hen dringend uit om
aan land te komen en hunne wnren te verhandelen, hetgeen
zij weigeren omdat het eiland geen veilige ankerplaats bezit.
Van daar naar Bungo zeilende vinden zij die provincie in op-
stand, zoodat zij er geen handel kunnen drijven. Daarop varen
zij naar de haven »Hiamangoo in de baai van Canguexumaa/r
(kagosima op Kiusiu), doch hier bevinden zich even als in de
andere Japansche havens zooveel Chineesche jonken dat men
er niet dan met verlies zijne waren van de hand kan zetten.
Op eens echter steekt er een hevige orkaan op, waarin 1972 (!!)
jonken en daaronder 26 aan Portugezen behoorende verloren
gaan en 500 hunner, behalve nog 1000 Christenen van andere
natiën (!!) omkomen. De jonk waarop Pinto zich bevindt
behoort tot de weinigen die behouden blijven, en daardoor kan
hij nu met voordeel handel drijven. Bij zijn vertrek van Kago-
sima den 6 Januari 1547 nam de kapitein een Japanschen
vluchteling op genaamd '/Angiroow > die met den grooten Xavier
kennis maakte, door hem naar Goa werd medegenomen en ge-
doopt en later met den heidenapostel naar Japan terugkeerde.
Ook dit verbaal laat aan wnarschijulijkheid in de bizonderlieden
te wenschen over, en zal wel weder steunen op losse reisberichten
van een ander, misschien van Jorge Alvarez zelven.

Het feit, door Pinto vermeld, dat de vaart naar Japan bij
de Portugeezen spoedig uitbreiding verkreeg, wordt bevestigd
door Garcia Descalante Alvarado, den medgezel van Villalobos.»

' Han-siroP (Von Siebold). Het gebeurde met dezen Japanner komt voor in

«Ijn eigen brief aan Loyola uit Goa. 5 Nov. 1548, in de oudst* Ptg. ver-

zameling vau brieven uit Japan (Coiinbra 1570) waarvan ik de Sp. vertaling

gebruikt heb (Cartas que los padres y hermanos de la Comp. de Jesus...

escrivieron etc. Alcala 1575) Vgl. de brieven vau Xavier van Jan. 1548 en

ons Vijfde Hoofdstuk hierna.

* lielaciüii etc. (zie Eerste Hoofdstuk), p. 201—4
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In 1 5 4 5 , zon verhaalt h i j , kort voor zijn Vertrek van Ticlorê,
vernam "Villalobos dat zich op Ternate een Galic'ër bevond
genaamd Pero Diez, geboortig van Monterrey, wion de kapitein
ïernao de Sousa de Tavora op zijne reis van Maiaka naar de
Molukken ' te Burnei had aangetroffen, waar hij gekomen was
in een jonk van Japan. Villalobos noodigde Diez uit om hem
op Tidore een bezoek te brengen en vernam van hem het vol-
gende. In Mei 1544 voer hij in een Chineesche jonk naar
Chincheo en van daar naar Liompu (Ning-po) en Nenquin (Nan-
king) . en stak van Ning-po naar Japan over. Het was een
zeer koud land, verhaalde hij; de kustplaatsen waren klein;
ieder eiland had een heer (seïior); wat den koning betrof, hij
wist niet waar deze verblijf hield. Voorts beschreef hij de in-
woners — waarbij hij de zonderlinge opmerking maakte dat
liun taal op het duitsch geleek ('/en la lengua parescen ale-
manes") — hunne woningen, wijze van leven, enz. De rijkdom
van het land was zilver. Tien centeuaars peper werden er ver-
kocht voor de waarde van 6000 dukaten. Tn de haven (die hij
niet noemt) lagen vijf Chineesche jonken uit Patani, waarop
zich Portugeezeii bevonden. Zij werden aangevallen door meer
dan honderd andere jonken uit. China, maar door hun geschut
gelukte het hun deze, op de vlucht te jagen. Diez zag op
het eiland zeer weinig goud maar veel ijzer en koper. Terwijl
hij zich daar bevond kwamen er nog andere Portugeezen van
de Liu-kiu-eilanden.

Van de bewoners der laatstgenoemde eilanden deelt Desca-
lante ons nog eene bizonderheid mede * die hij opteekende uit
d?n mond van een Portugeesch kapitein met name Diogo de
Freitas, en die bewijst dat zij destijds bij de Chineezen in een
kwaden reuk stonden. Terwijl Freitas zich in Siam bevond
(waarj-chiJTi'ijk te Ajuthia, de hoofdstad) kwam daar een jonk
van «Lequiosv, die goud en zilver aanbracht. De Chineesche
kooplieden, die zich te beklagen hadden over zeeroof door die
natie gepleegd, achtten dit eene geschikte gelegenheid om
schadevergoeding te bekomen en brachten het bij den Koning
zoo ver dat de Liu-kiu eilanders genoodzaakt werden hun 40.000
dukaten uit te keeren tegen ontvangst van een bewijsschrift,
opdat zij die <om door bemiddeling van hun vorst van hunne

' «tie vorig hoofdstuk bl. 278.
' KeUcion etc. p. 200, 20],
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schuldige landgenooteu konden terugvorderen. ' De Portugeezeu
die zich iu Siam bevonden hadden vriendschap met hen gesloten
hetgeen ten gevolge had dat kort daarna twee hunner die op
China handel dreven en met hun jonk op een der Liu-kiu-
eilnnden strandden, welwillend werden bejegend. Door het goede
bestuur en den rijkdom dien zij hier ten toon gespreid zagen
aangelokt, kwamen uu ook andere Portugeesche jonken hier-
heen, maar hun werd niet vergund aan land te gaan. De
handelsomzet moest op de schepen plaats hebben. De betaling
geschiedde in goud en zilver en men voorzag hen van mond kost.

Wij hebbeu vroeger gezien 1 dat de //Lequios» vermeld
worden onder de vreemde volken die vóór de verovering van
Malaka door de Portugeezen daar kwamen handel drijven. Ik
heb eerst vermoed, naar aanleiding van 't geen van hen ge-
zegd wordt, dat men hen met de Japanners verwarde, maar
bij nader inzien komt het mij waarschijnlijker voor dat zij de
tusscheupersoon waren die o. a. japansche handelswaren te
Malaka brachten. Later schijnen zij niet verder gekomen te
zijn dan Siam. Ook Pinto veihaalt (cap. 39) in 1510 aan de
kust van Kambodja en jonk vau «Lequios// ontmoet te heb-
ben die zich naar dat land begaf. Op deze jonk zou zich een
japausche prins van Tosa (op het eiland Sikoku) bevonden
hebben, die de Portugeezen kostbare geschenkeu deed meteen
boodschap die zeer onwaarschijnlijk klinkt. Elders (cap. 137—
148) komt bij Piuto het verhaal voor van eene schipbreuk op
de Liukiu-eilandeu omstreeks 1544. Volgens hem werd op
üroot Liukiu veel koper uit de bergen gehaald en naar China
en Japan uitgevoerd; ook andere onedele metalen werdeu iu
overvloed in dien archipel gevonden (?). Dat de bewoners de
Cliineesche zeeroovers in hunne havens ontvingen wordt her-
haalde malen door hem vermeld 3. Hun eigen scheepvaart was
volgens D'Jfiscalante * daarom van minder beteekeuis, omdat

' Dat de vorst van die rooftochten ecu alkeer had blykt uit eeu brief van
den Jezuiet Fernao Mendes uit Malaka 5 Dec. 1554. Hij verhaalt dat eenige
Portugeezen op de kust van het eiland schipbreuk leden, en de vorst gebood
hen van eeu vaartuig eu al het noodige te voorzien, maar wilde hen niet zien,
• zeggende dat het God uiet behaagde dat hij met eigen oogeu lieden zag die
roof pleegden.» (Copia de diversas cartes de alguuos padres y hermauos de la
Comp. de Jesus receb. el anuo de 1555. Barcelona 155G, p. 35).

•* Eerste gedeelte, bl. 331.
•i Gap. 55, 132, 140.
• Kelaciou etc. u. 200.
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de net verbood dat andere dan gehuwde in.-innen daaraan deel-
namen , ten einde te voorkomen dat zij zich elders vestigden.
Om die reden was de kapiteiu vau bet schip verplicht ook de
op zee of aan wal overledenen tot zijne verantwoording mede
te brengen.

Van het jaar 1545 dagteekent het eerste bezoek van een
Europeër aan het groote eiland Lucon, waarvan de naam, door
He Maiders, reeds lang bekend maar omtrent welks ligging
men nog in 't onzekere was. Tn Juni van het genoemde jaar,
verhaalt Galvao • , v vertrok een jonk van Burnei waarin zich
een Portugees met name Pero Fidalgo bevond. Tegenwind
dreef hem naar het Noorden af waar men een eiland vond dat
zich van 9 of 10° tot 22° uitstrekte» en dat men het eiland
der Lncöes noemde, omdat aldus zijne bewoners heetten. Er
kunnen ook andere bewoners zijn en meerdere havens die wij
nog niet kennen. De richting is van NO. naar ZW. en het
ligt tusschen Mindanao en China. Hij (Fidalgo) zegt dat men
de kust 250 mijlen langs voer en dat het land schoon en
boomrijk was; ook verhaalt men dat daar twee pesos goud
voor een zilver gelden, hoewel het zeer dicht bij China ligt.//

Het zou nog eenige jaren duren vóór de Spanjaarden ons
omtrent dat groote eiland betere inlichtingen verschaften. Of
de naam Lucon van Chiueesche of Maleische afkomst is schijnt
niet uitgemaakt te zijn. Dat de Chiuezen er reeds geruimen
fijd handel dreven is zeker. Pigafetta zegts dat de '/ popoli
Lecliii'/ (Liukiu eilanders; hij laat ze op 't vaste land wonen
en na?) China onderdanig zijn) er jaarlijks zeven of acht han-
delssjonken heen zonden. Hier schijnen zij dus de tusschen-
jiersonen geweest te zijn voor den handel met China en misschien
met Japan.

' Tratado etc. ed. Bethuoe, p. 239.
* De ligging is lusschen 12» 30' ea 18» 40' Nbr.
' Viaggio ed Ainoretti p. 108. Vgl. p. 179.
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VI KR DE HOOFDSTUK.

Misbruiken in den handel te Malaka verbeterd, diu daardoor zeer toe-
neemt. Gebeurtenissen in Pegn, waarin de Portugeezen betrokken zijn. Zee-
tocht van. den Sultan van Djolior naar Patani. Eene vloot van Atjeh
bedreigt Malaka. Zij wordt bij Kedah door de Portugeezen aangetast eo
Uu deele vernield. De Sultau van Djohor komt met zijne vloot bij Malaka
maar ziet van een aanslag af. Oorlog tusschen de voraten van Karma en
Siam, die beiden door Portugeezen norden bijgestaan. Bizonderheden omtrent
den handel in Snnda (West-Java). Pinto's verhaal van een krygstocht van
den Pangérau van Demak naar Panarukan. Schipbreuk van Pinto aan de
Javaansche kust.

Tn de verhalen van Pinto worden meer dan eens voorbeelden
aangehaald van Maleische handelaars die, door afzetterijeu te
Malaka vnn de Portugeezen vervreemd, thans in de havens
van den sultan van Bintang en zijne bondgenoolen hunne
waren ter markt brachten en door zeeroof op Portugeesche
schepen de geleden schade trachtten te vergoeden. De klachten
daarover warm eindelijk tot Goa doorgedrongen, en men was
tot de overtuiging gekomen dat lint bestaande stelsel van in-
voerrechten slechts diende om de beambten te verrijken en den
koning weinig voordeel aanbracht. Men had namelijk de rechten
laten bestaan, die vroeger door den Sultan geheven werden.
Van alle waren die uit Voor-Indië kwamen werd 6 pCt. betaald,
maar van die uit oostelijker gewesten, van de Ganges af tot
China toe, moest een vierde aan de factorij worden afgestaan
tegen 20 pCt. beneden de geschatte waarde ». Daarbij waren echter
misbruiken ingeslopen, want behalve dat de vreemde handelaars
voor dat vierde gedeelte goederen outvingen die zij niet konden
gebruiken en die huu dan nog j hooger dan de waarde wer-
den aangerekend, noodzaakte men hun dikwijls al hunne waren
beneden de waarde van de hand te zetten. En daar al die
winsten in den zak der hoogere beambten vloeiden, kondrn
de inkomsten te Malaka de uitgaven niet dekken.

' • Pur est» avaliac;üo que o que valya duz na lerra lo tomiiva ein oyto.»
(lMvll»u), — Cuutu is hier uict uuuwkeurig.
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Martiin Afïonso de Souza, die in 1542 gouverneur van
Indië geworden was, besloot aan dat misbruik een einde te
maken en zond in 154-4' Siuiao Botelho als veador da fazenda
(opzichter van den handel) naar Malaka, met den last ora de
vorige regeling af te schaffen en te bepalen dat voortaan vau
alle waren die werden ingevoerd, uit welk land ook, 6 pCt.
zou worden geheven, met uitzondering van de levensmiddelen,
die vrij zouden zijn. Twee jaren later werd voor de waren uit
Bengale 8 pCt. en voor die uit China 10 pCt. vastgesteld,
om zoo mogelijk te beletten dat te veel Portuge.ezen den dienst
des Konings verlieteu om aan den handel in die gewesten deel
te nemen.

Toen Botelho de nieuwe regeling te Malaka wilde invoeren,
stuitte hij op den tegenstand van Ruy Vaz Pereira, den be-
velhebber dier plaats. De koning, zeide hij, had hem het
kapiteinachap gegeven oin zijn voordcel te doen , ter belooning
voor zijn veeljarigen dienst, zouder beperkende voorwaarden;
zoo lang hij hier het bevel voerde zou hij dus geene verande-
ringen dulden. Botelho liet dit onmiddellijk aan den Gouvtr-
ïieur weten, waarop deze hem een lastbrief zond, aau alle
beambten te Malaka gericht, en waarin hun werd aangeschreven
dat zij Simao Botelho hadden te gehoorzamen. Pereira liet nu
zijn tegenstand varen maar trok zich de zaak zoo aan dat hij
kort daarna overleed. Hoe eerzucht soins de beste Portugeezen
tot onwettige handelingen verleidde blijkt uit hetgeen bij deze
gelegenheid gebeurde. Een verdienstelijk en geacht officier, Alonso
Anriques de Sepulveda, die zich te Malaka bevond om de
inoessou naar China af te wachten, verbeeldde zich dat hij als
de voornaamste aanwezige kapitein recht had om de plaats vau
Pereira in te nemen, en deed terwijl deze begraven werd een
poging oin zich vaa de vesting meester te maken; zij mislukte
echter dooi- de waakzaamheid van Botelho. Garcia de Sa, ons
vau vroeger bekend, werd nu naar Malaka gezonden oiu tijdelijk
het kapiteinsciiap waar te nemen, totdat op 't eind van October
1545 Simao de Mello hem kwam vervangen. *

' Bij Botelho staat 1542 (ook bl. 107 tweemaal) maar waarschijulijk is dit
tocli een fout, waut in Jat jaar giug B. als veador da fazeuda uaar Ceyluu
(Correa IV 218) eu eerst in 1543 kwam Ruy Vaz Pereira, Faria als bevelhebber
te Malaka vervangen (Correa IV 2fi6, 286.)

* Zie uver 'f. voorgaande: Siinau Hotelho's Tonibo ilu estudo da India [i.
104—107 i" "Subsidios jjura a lii*torja Uu India L'urtuguexa» \Usbou 18Q8).
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De nieuwe regeling der invoerrechten had weldra (en
dat de handel zeer toenam, en tevens dat de inkomsten de
uitgaven konden dekken en men geene aanvulling in goederen,
zooals vroeger, meer uit, Tndië noodig had. De opbrengst had
vroeger niet meer dun 12—15.000 dukaten bedragen, en nu
steeg zij reeds in het eerste jaar tot '27.500 en sedert nam
zij dermate toe dat zij op het einde der 16e eeuw, toen Coulo
zijne vijfde Decade schreef, niet minder dan 80.000 dukaten
bedroeg. '

Te gelijk met het schip waarop Simao de Mello zich naar
Maliika begaf, had Diogo Soarez de Mello Tndië verlaten met
een galjoot waarop zich 40 man bevonden. Hij was tot bevel-
hebber der Portngeesche nederzetting te Patani benoemd en
h id iu last om de handelaars op China te overreden zich van
daar naar Malaka te verplaatsen, waar zij om de straks ge-
noemde redenen zich niet meer ophielden. Onderweg naar
Malaka werd de galjoot in een storm afgedreven naar de kust
van Pegu, waar Diogo Soarez tot April 1546 den gunstigen
moesson moest afwachten. Hij vond in de haven van Pegu zijn
landgenoot Alvaro de Souza met een handelsvaartuig.

[k heb vroeger met een enkel woord vermeld * dat Pegu
eenige jaren te voren veroverd was door den vorst van Taungu
of Toungu (Tangu bij de Ptg.) uit het stamhuis der oude
Harma.insche koningen, waarom de Portugeesche. schrijvers hem
>/ do Hrauiii« of " de Hramaansche koning * (o rey Bramaa)
noemen. Op een enkele p'aats ' heet hij «Para Mandara, koning
der Bramas// Phró Mengtó-ra is gelijklu dend met Koninklijke
Majesteit; de eigenlijke naam van den hier bedoelden vorst
was Swéhti. Na Pegu veroverd te hebben had hij zich vau
Martaban (1540) en vau Prome (1542) meester gemaakt. Pinto
geeft ons daarvan een uitvoerig verhaal, en al is het waar-
schijnlijk, zoo als wij in het vorige hoofdstuk zagen, dat hij
geen ooggetuige was en zijne cijfers niet te vertrouwen zijn,
heeft zijne mededeeling dat vele (hij zegt 700!) Portugeezen,

Vgl. Correa IV 338—39, 415—18, 446; Couto V, 2 p. 315—19, 445,
VI, 1 p. 8; Brief van den Koning aan l). Joao de Castro van 8 Maart 1540
achter Friire d'Audrade"s Vida de D. J. de Castro (Lisboa 1835) p. 439.

' Botelho t. a. p. bl. 106. Vgl. zijne Cartas in hetzelfde werk p. 29; Couto,
V, 2. p. 319.

* Zie Tweede gedeelte, bl. 38.
' Couto, l)ec. V, i ji, ?.
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(3ie zich bij de verovering van Martaban aldaar ophielden , den
Biirmaansrhen vorst op zijne tochten nanr Prome en elders
onder hnn aanvoerder Jaao Cayeyro vergezelden, niets onwaar-
schijnlijks. Toen nu Soarez de Mello in 15*6 te Pegn aan-
kwam was Swehti juist bezig zich uit te rusten voor een krijgs-
tocht naar Arakan. Soarez liet zich zoowel als Souza door hem
overhalen om vijne vloot — de koning zelf zou met de hoofd-
111 acht over land gaan - - daarheen te vergezellen. De vloot
werd echter bij het binnenvaren van de golf van Bensrale door
een storm verstrooid. Alvaro de Souza dwaalde met zijn galjoen
af naar Ceylon en Soarez kwam na vele gevaren te hebben
doorgestaan naar Pegu terug. De Koning, die zich reeds op
weg had begeven, zond hem geschenken en verlof om naar
Malaka te vertrekken. Van daar voer hij naar Patani en wist
hier verscheidene kooplieden die van China kwamen, te bewegen
hunne reis tot Malaka uit te strekken. >

In 1547, terwijl hij zich nog te Patani bevond, vernam
SimSo de Mello, de bevelhebber van Malaka, dat de sultan
van Djohor, Ala-ud-din Sjah », in twist geraakt met den radja
van Pataui, zijne verwanten de vorsten van Perak en Pahang
eu andere naburige radja's opgeroepen had om gezamenlijk een
krijgstocht tegen hem te ondernemen en 800 zeilen met eene
bemanning van 8000 koppen in de rivier van Djohor had
bijeengebracht. Sitnao zond hierop in allerijl een vaartuig naar
Patani met het verzoek aan Soarez om naar Malaka terug te
keeren, daar hij niet wilde dat de Portugeezen z'ch in dien
twist mengden. Soarez scheepte zich, na voor de uitvaart der
jonken naar China gezorgd te hebben met een 70tal zijner
landgenooten op zijne galjooten in en ontmoette bij Kalantan
de vloot van Djohor. De Sultan en de andere vorsten, die hij
op hunne vaartuigen een bezoek bracht, ontvingen hem met eer-

' Couto, VI ] p. 8, 16—22. De geloofwaardigheid van zijn verhaal omtrent
Ptgu wordt bevestigd door de ialandsche geschiedschrijvers die de gebeurtenis
in 't zelfde jaar plaatsen. Zie: Arthur Phuyre, on the history of the Burma
race iu: Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 38 (1869) part 1 pag.
K; dezelfde, on the history of Pegu, in 't zelfde lijdschrift, vol. 42 p. 133. -
Vgi. over Pinto 't vorige hoofdstuk.

* -Soltao Almidiia rey de Viantana» (Udjong Tanah) bij Couto. Volgens de
lijst bij Netschtr (Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenk. Dl. I l ,
1854 bl. 145) was deze vorst in 1539 gestorven; volgens de lijst bij Valentijn
Wlom hij eerst den troon in 1540! Kr lieersclit dus vee) verwarring in die
vvntcnlijatei).
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bewijzen; zij waren er waarschijnlijk niet rouwig om hem te
zien vertrekken. Te Pahang wachtte hij op de rnoesson die hem
in 't laatst van Augusius zou vergunnen naar Malaka te gaan.

Terzelfder tijd zond de sultan van Atjeh eene vloot van 20
zeilen, waarbij zich vier fraaie galeien bevondeu, op zeeroof
uit. ' Na iu de zeestraat van Sabang een tijdlang gekruist eu
eenige jonken die naar Malaka gingeu bemachtigd te hebben,
voeren zij naar de laatstgenoemde stad en kwamen er in den
nacht van 9 October L547 aan. Zij staken eeuige schepen ia
brand en outscheepten een deel der uianscnappen aau den kant
der vreemdenwijk, maar deze vonden de poorten goed gesloten
en toen de Portugeezen op het gerucht afkwamen scheepten
zij zich reeds weder in en voeren nu de kust langs naar Perak
en Kedah om prijzen te maken.

Siirao de Mello zond hen een scheepje achterna om hen te
bespieden, en gehoor gevende aan den raad vau den wakkeren
Xavier die zich destijds, zoo als wij later zien zullen, te Malaka
ophield, trad hij in onderhandeling met eeuige kooplieden om
hunne schepen tot het vervolgen der Atjehsche vloot te ge-
bruiken. Gelukkig kwam uu ook Diogo Sourez met zijne beide
galjooteu van Pahang de scheepsmachl versterken, die thans
•uit een tiental vaartuigen bestond onder bevel van Simao's zwager
Francisco Deca. Zij voeren de kust langs, werden lang door
tegenwind opgehouden eu vernamen eiudelijk aan het eilandje
Butou 2 boveu Kedah dat de Atjehsche vloot voor de laatste
stad voor anker lag. Hier gekomen werden zij onderricht, dat
de radja van Kedah over land naar Patam gevlucht was en dat
de Atjehers eenige mijlen verder in de rivier van Parlis een
fort aanlegden om uit dezen schuilhoek de Portugeesche schepen
die van Bengale en Pegu naar Malaka giugeu te overvallen.

De Portugeezen aarzelden uiel zich naar de rivier van Parlis
te begeven en haar (6 December) binnen te loopen. De bevel-
hebber der Atjehers, van de komst van eenige schepen onder-
richt, maar waarschijnlijk meeuende dat het haudelsvaartuigeu
waren die hij zonder groote moeite zou kunnen bemachtigen,
zond huii twee galeien en twintig lantsjaren te geinoet. Bij het
omvaren van een iioek ontmoetten dezen d< Poitugeesi he schepen.

' VDIKCIIS Piuto heelte de bevelhebbers Biyayaa Sour» e.» voerde hij den titel
van kuuiug vau l'edir.

bij Cu
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Van wee.rszijdeu werd dapper gevochten, maar de, Atjohers
dolven liet onderspit. De meesten der door hen afgezonden
vaartuigen werden iu den grond geboord en sommigen bemachtigd. 1

Diogo Soarez voer hierop weder naar Pegu en Francisco
Deca keerde met de overige schepen n-vir MalaVa terug, waar
men iutusschen aan een groot gevaar ontsnapt was.

De Sultan van Djohor die zich , zoo als wij boven zagen,
met eene oorlogsvloot naar Pataui had begeven, was daar door
den radja tevreden gesteld en zonder vijandelijkheden te be-
drijven naar de rivier van Djohor teruggekeerd. Toen hij hier
vernam dat de schepen die voor Malaka lag. n met eeu groot
deel der bezetting afwezig waren om de Atjehers te vervolgen,
achtte hij de gelegenheid gunstig om met, de vloot die hij onder
zijne bevelen had eene poging te doen tot herovering van de
stad zijner varieren. Hij liet zijne schepen post vatten in de
rivier vau Muar bezuiden Malaka en zond van hier uit een
bode aan Simao de Mello met eeu brief waarin hij zeide ver-
nomen te hebben dat de schepen der Portugeezen door de
Aijehers vernield waren, en daar er alle uitzicht bestond dat
de laatsten thans Malaka zouden aangrijpen , bood hij zijn dienst
aan om de stad te helpen verdedigen. De Portugeezen waren
niet weinig ontsteld over dit schrijven, maar Simao de Mello
zat' zeer goed in dat men zelfvertrouwen moest toonen. Hij
betuigde deu Sultan zijn dank voor zijn aaubod en verzekerde
hem dat zijne manschappen en krijgsbehoeften voldoende waren
(mi zich tegen den vijand te verdedigen. Wat de tijding van
de overwinning der Atjehers betrof, deze was valsch, want hij
had reeds zekerheid van het tegendeel, en wachtte elk uur zijne
schepen terug, die den Sultan ten dienste zouden staan als hij
hunne hulp behoefde. Mello wist echter evenmin iets af vau
het wedervaren zijner schepen als de Maleier.

Ala-ud-diu bleef met zijne vloot nog verscheidene dagen in
de rivier van Muar liggen //die aan de onzen// zegt Couto
"even veel jaren toeschenen//, maar hetzij dat hem de moed

' Dat de Portugezen deu handel vaü Atjeh met Voor- Indië en Arabié niet
kouden beletten blijkt uit Couto, Dec. I l l parte 2 pag. 82, waar van een
«er rijk schip uit Atjeh gesproken wordt dat in 1648 te Surate, en aid. p.
152 van schepen uit Atjeh die iu 1553 iu de Roode Zee verwacht werden. Xavier
drukt zelf in een brief van 12 Juni 1549 uit Mulaka geschreven, zjjne blijdschap
'ut dat het schip waannc Ie hij uit Kotsjin ««kunicn is peen gevaar liep vau
fa kant der «^groovers» van A j h
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Ontbrak om Malabi aan te tasten , hetzij dat hij zelf of zijne
bondgenooten werkelijk niet met de Portugeezeii wilden breken
met het oog op het gevaar dat zij vau hun gemeenschappelijke»
vijand, den Sultan van Atjeh, te duchten hadden, hij begaf
zich onverrichter zake naar Djohor terug «.

Wij zagen zoo even dat Diogo Soarez de Mello zich na de
overwinning over de Atjrln>rs met zijne galjooten naar Pegu
begaf. De veroveraar Mengtant Swéhtf maakte in dezen tijd
(1548) aanstalten voor een tocht naar Siam. Over de aanlei-
ding tot dien tocht en het verloop daarvan kunnen wij hier
niet in bizonderheden treden" en moeten wij dus verwijzen naar
de uitvoerige verhalen van Couto en Pinto, die men vergelijken
kan met hetgeen Sir Arthur Phayre ons uit Oostersche Schrij-
vers mededeelt 2. Diogo Soarez, die door zijn vroeger hulp-
betoon zeer bij Swéhti iu gunst was gekomen, werd ook thans
uifgenoodigd hem op zijn tocht naar Siam te vergezellen, die
van Martaban over land plaats had. Men xloeg het beleg voor
de hoofdstad Ayuthia of Juthia (Odia bij de Ptg.), die, aan
de Menam gelegen en door kanalen omgeven, niet bij storm
kon worden veroverd. De Siameezen wisten zich eveneens met
behulp der hier aanwezige Portugeezen onder bevel van Diogo
Pereira, wier geschut hun veel dienst bewees, zoo goed Ie
verdedigen, dat Swéhti eindigde met onderhandelingen ami tc
knoopen en nadat hem eene schatting was toegestaan naar
Pegu terugkeerde (April 154;)).

In de Barmaansche kronieken wordt verhaald dat Swétilf
eene bizondere vriendschap had opgevat voor een Portugees
(een Kula Ba reng-gyi d. i. vreemdeling-Feringi), een neef
van Pei's tsa-rit Meng (d. i. waarschijnlijk Heer Soarez), die
de oorzaak werd van zijn dood, want. van hem leerde hij het
gebruik van sterke dranken, waaraan hij zich zoo overgaf dat
hij weldra niet meer in staat was om te regeeren, en een

' Conto Vr 1, p. 345—f>0. Vgl. Pinto, cap. 203—207. Lucena, Vida do p.
S. Francisco de Xavier, Livro V cap. 7—18. Zij verhalen dat Xavier op den
dag en het uur dat de overwinning o]) de Atjehers behaald werd, huar iu geest-
verriikking iu de kerk tc Malaka bekeud maakte.

» Couto VI, 2 , p. 115—133, 271; Pititu. cap. 185—188. P. heeft de ge-
beurtenissen iets vervroegd en plaatst ze in April—Oct. 1548. Hij maakt vau
de verdediging vau Ayuthia door Pereira (teen gewag. Zie voorts: Phayre in
Jourual of the Asiatic Society of Bengal 1869 I p. 67, fi8; 1873 I p. 133—35;
Palleguis, |)i;scr,_ <l» royauine Thai on Siam, II p. 80, die den iuviil in 13+7
plaatst.
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andere Barmaansche prins, Bareng Nóung, de teugels vëii liet
bewind in handen nam». In dezen tijd (eind van 15*9) kwamen
ile Peguauen in opstand tegen 't B;irmaansclie bestuur. Twee
pretendenten uit het oude Peguaausche stamhuis (Taking) be-
twistten elkander den troon. Een hunner bracht Swéhtf verra-
derlijk om het leven (1550) en maakte zich meester van de
hoofdstad Pegu, maar werd weldra door zijn mededinger ver-
drougeu, die zich eenigen tijd op den troon wist te hand-
haven, totdat de Barmanen onder Bareng Niiung, die zich
iutusscheu van Tuungu eu Prome had meester gemaakt, in
April 1551 Pegu heroverden *.

Diogo Soarez de Mello zou volgens Pinto met 300 Portu-
geezen Swéhtf tot het laatst hebben bijgestaan en, na 80
manschappen verloren te hebben, zich bij verdrag aan zijn
overwinnaar hebben overgegeven, die den Portugees in zijn dienst
nam en in de hooge waardigheden, waarmede hij door Swéhtf
bekleed was, bevestigde. Soarez maakte zich eciiter aan zulk
een schandelijke willekeur schuldig dat hij door het volk om
het leven werd gebracht.

Bij de herovering van Pegu door Bareng Nauug in 1551
bevonden zich ook in zijn leger (zoo als Pinto verhaalt)
Poitugeesche avonturiers, wier hoofdman met andere bevel-
hebbers den eisch deed dat de soldaten de stad mochten plun-
deren. Door bemiddeling van de Portugeesche en andere koop-
lieden, die zich te Pegu ophielden, werd die eisch' echter
afgekocht s.

Sedert de Portugeezen van Patani uit de vaart op China
hervat hadden schijnen zij ook in de havens van Suuda (West-
Java), van waar de peper die het land voortbracht, zoo als
ons vroeger bleek, naar China werd uitgevoerd * , weder
handel gedreveu te hebben. Bij Pinto vinden wij (cap. 46) op
liet jaar 1540 reeds melding gemaaki van een jonk met Por-

' Journal ut 8. 1869 1 [i. 68; 1873 1 p. 135.
' By Pinto (cap. 194) is deze gebeurtenis iu April 1552 geplaatst.
' Vergelijk over 't vuorgaaude Ue verhalen by Pinto (cap. 190—199) en

Couto (Dec. VII parte 1. pag 136—155) met Journal ut s , 1869 I p. 69—72,
'873 I p 136—155. Phayre keut de Ptg. berichten slechts uit de tweede of
derde hand.

* Zie ragu TweuJe gedeelte bl. 27.
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tugeezen van Smida komende, die door een vrijbuiter {e
Chinclieo veroverd werd, en (cip. 54) van Portugeezen van
Sundii komende, die te Ningpo overwinterden, — en wij
hebben thans te spreken van eene reis die hij zelf in 1545
daarheen deed van Malaka uit, bij welke gelegenheid hij zou
hebben deelgenomen aan eene expeditie naar Oost-.Tava. Tk
heb er reeds op gewezen > dat deze gebeurtenis in denzelfden
tijd zou vallen, waarin hij elders verhaalt eene rris naar Japan
gedaan te hebben. Het is dus zeer wel mogelijk dat hij aan 't
verhaal van zijn bezoek aan Sunda vastgeknoopt heeft, het
relaas van een zijner landgenooten die werkelijk aan dien tocht
deelnam, want in de bizonderheden van dit relaas komen,
hoewel het blijkbaar op feiten berust, zooveel onwaarschijnlijk-
heden voor, dat wij moeielijk kunnen aannemen een ooggetuigo
te hooren spreken , maar veeleer aan een verhaal denken, dat
ons zoo als verscheidene andere bij Pinto, uit de tweede of
derde hand wordt opgedischt.

De herleving van den handel op Sunda wordt ons overigens
bevestigd door een document van 1554, namelijk eene opgave
van de gewichten, maten en miniten die in de verschillende
handelsplaatsen, waar de Portugeezen kwamen, gebruikt werden 2.
Daarin vinden wij op het hoofd Cum da , na eene opgave van
het gebruikelijke gewicht:

//En ons wordt bericht van deze haven van Calapa, dat is
die van Quindu, en een andere genaamd Bocaa, die 15 mijlen
van Calapa af ligt maar aan denzelfden koning behoort, dat er
het eene jaar door het andere 30,000 centenaars (quintaes) peper
aan de markt komen, namelijk het eene jaar 20,000 eu het
andere 10,000 *, eu dat de peper zeer goed is zoo als die van
Malabar, en geruild wordt tegen kleediugstotfen (roupas) van
Kambaja, Bengale en Korotnandel, eu dat men voor eene
waarde van 7 of 8 pardaos * kan koopeu een bahar peper, dat
ia de centenaar voer 580 reis min of meer.

//En de moesson voor deze peper is van December tot April.
'/ De cruzados van Malaka geldeu hier even als te Malaka,

' Hiervoor bl. 288.
' Lyvro dos peso9 da Ymdia, e assy medidas e mohedas, escripto ein 1554

por Amtonio Nnnez (ia: Subaidios para a liiatoria da India l'ortng.
1863) p. 42.

3 Zoo staat er duidelyk.
* Eeu pardao had de waarde van 360 reis of ongeveer f 1.
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5 zilveren tangas per cruzado; en de caizas (cash) die rtietl
hier vindt gelden 120 e,9n zilveren tanga; deze cams zijn een
koperen munt grooter dan de ceilis, met een gat in liet midden,
en men zegt dat ze sinds vele jnren van China komen en daar
overal geldig zijn.»

De haven van Kalapa, waarvan hier gesproken wordt, was
zoo als wij vroeger zagen die van Djakarta, het Jacatra ouzer
eerste reizigers naar Java.

Keeren wij nu tot Pinlo terug, die van Malaka komende
na 17 dagen de haven van Banta (Banten) aandeed, waar, zegt
hij, de Portugeezen gewoonlijk handel drijven. ' «Daar er in
dezen tijd geen voorraad was van de peper die wij kwamen
zoeken waren wij genoodzaakt dit jaar hier te overwinteren met
het plan om in het volgende naar China te reizen. Terwijl wij
OUJ nu omstreeks twee maanden in deze haven bevonden en
vreedzaam handel dreven kwam hier uit naam van den koning
van Demaa (Demak), keizer van het geheele eiland Java,
Augenia (Kangean) *, Bale (Bali) en Madura met a! de verdere
eilanden van dezen archipel, eene weduwe van omstreeks 60
jaren, genaamd Nhay (Njai) Pouibaya, met een boodschap aan
den Tagaril, koning van Cunda, die zijn vazal was* even als
de meeste koningen dezer monarchie, om persoonlijk binnen
anderhalve maand voor hem te verschijnen in de stad Japara,
waar hij zich gereed maakte een inval te doen in het rijk van
Passeruüo (P-isaruan).//

De vorst van Sunda geeft gevolg aan deze oproeping en ver-
trekt den 5 Januari 1546 met 7000 soldaten, die zich op 40
vaartuigen inschepen, naar Djapara. Onder hen bevinden zich
40 van de 46 Portugeezen die zich destijds te Banten op-
hielden, tot deelneming uitgelokt door de belofte van groote
liandelsvoordeelen.

Den 19 Januari kwam men voor Djapara en vond hier den
«Pangueyrüo (Pangéran) Emperador» * in persoon, die den vorst
van Sunda door den '/koning van Panaruca (Panarukan) * ad-

' Misschien is met het bovengenoemde Bocaa de moud (boca) der rivier van
Banten bedoeld.

* Kangean komt onder den naam Aujano voor by Galvao en onder dicu van
Aujane bij Barros.

' In het volgende hoofdstuk noemt P. hem zijn «cunhado » (zwager).
•* Hjj wordt verderop genoemd: • Paugueyrao de Patu- (Pangéran Dipati.)
' H\j heet cap. 178 bovendien: •principe de Balambiiüo.»Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
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mimi der vloot, laat ontvangen. Deze haalde hem af metl6Ö
roei vaartuigen en 9U lantsjaren van "Lusoneezen (Lusoës) van
iiei eiland Borneo» eu bracht hem naar de plaats waar de
Paugéran zich bevond, die hem eer bewees boven alle andere
vorsten. ^Veertien dagen later scheepte het geheele leger, dat
800.000 man telde, zich in op 2700 schepen (1000 jonken
en 1700 roeivaartuigen) en voer naar Panarukan. Den 11 Fe-
bruari kwam men ten anker voor de rivier Hicauduree ' , liet
daar de groote vaartuigen outschepen, terwijl de kleinere de
rivier opvoeren tot voor de stud, om de vijandelijke schepen
diè hier voor anker lagen te verbranden, hetgeen zij met goed
gevolg ten uitvoer brachten. Men sloeg hierop het beleg voor
de stad; twee dagen later deden de belegerden een uitval en
vochten met zulk eeu woede dut 30.000 vijanden het leven
verloren en zoowel de Pangéran als de vorst van Sunda gewond
werden. Het beleg werd niettemin met kracht doorgezet, muur
hoeveel schade het geschut ook in de stad aanrichtte eu hue
dikwijls men ook storm liep op de muren, de belegerden wisten
alle aanvallen af te slaan, zoodat men na drie maanden nog
niet veel verder was gekomen. De Paugéran had echter ver-
nomen dat de vijand zeer verzwakt en zijne ammunitie bedorven
wassen wilde nu nog een krachtiger aanval beproeven, maar,
terwijl men hierover beraadslaagde, werd hij het slachtoffer der
wraakzucht van eeu zijner eigene onderhoorigen. Zijn beteldrager,
een zoon van den regent van Surabaja *, ingespannen luiste-
rende naar de beraadslagingen, had niet gehoord dat de vorst
hem driemaal om betel vroeg, waarop deze hem op het hoofd
tikte, vragende of hij doof' was. üe knaap gevoelde zich hier-
door zoo beleedigd dat hij in zijn woede den vorst een mes in
de borst stiet eu het hart trof, zoodat hij onmiddellijk den
geest gaf. De moordenaar werd met al zijn verwanten om het
leven gebracht.

De vorst van Sunda, generaal van liet leger, liet nu in
allerijl het geschut, de ammunitie en al wat er van waarde iu
het kamp aanwezig was inschepen, maar dit kon zoo stil uiet
geschieden of de belegerden bespeurden wat er gaande was en
deden een uitval, waarbij 12.000 vijanden in de pan gehakt

• Het schgut, zegt prof. Veth ("Java, II 243) dat in diep naam de Mal. .
woorden ikan d o e r i , gedoomde visch, schuilen.

' •tilho do Pate Pandor senhor de Surobayaa, •

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
via free access



3Ö9

eh twee koningen, 5 pati's en zelfs de // caziz moulana //, liet
hoofd der mohammedaansche geestelijken die den Pangéran
tot dezen krijgstocht tegen den heidenschen vorst had aange-
maand, gevangen genomen werden. Ook verbrandde men 400
schepen die op het drooge lagen en waarin de gewonden ge-
borgen waren. De overigen konden zich zonder beletsel den
9 Maart inschepen en brachten nu het lijk van den Pangéran
jiaar Demak over. Men bevond hier dat in dezen krijgstocht
130.000 man het leven hadden verloren.

Terwijl de hier verzamelde vorsten beraadslaagden over Je
verkiezing van een nieuwen Pangéran, daar de overledene geen
wettigen opvolger naliet, sloeg het krijgsvolk aan het plun-
deren en maakte zich meester van honderd haudelsjonkeu.

De vorst van Pannrukan, admiraal der vloot, kwam de koop-
lieden te hulp en liet tachtig der belhamels op het strand op-
haugen. De gouverneur va?i Deinak, door Pinto genoemd //o
quiay Ansedaa pate de Cherbom // (Cheribon), ac'itte zich
wio beleedigd door deze inbreuk op zijn gezag, dat hij met
een groot, gevolg tegen den vorst van Panarukan uittoog. De
laatste had echler het leger op zijn hand, zoodat '/Quiay
Ansedanw met al de zijnen, ten getale van 10.000 man, van
kant gemaakt en de stad geplunderd en in brand gestoken
werd, waarbij meer dan 100.000 huizen vernield werden, meer
dan 300.000 man om het leven kwamen, bijna evenveel ge-
vangen genomen en als slaven verkocht werden (!!) en aau
zilver en goud alleen eene wsuirde van 40 millioen, en iu
het geheel 100 millioen dukaten verloren gingen (!!)

Hierop scheepten de legerhoofden hunne troepen weder in,
uit vrees dat, zoodra een nieuwe Pangéran verkozen zou zijn,
deze zich op hen zou wreken. De overgebleven hoofden begaven
zich niiar Djapara en verkozen den «Pate Sidayo, principe de
Surubayaa//, die niet tot de pretendenten behoorde, tot hun opper-
heer. De vorst vau Panarukan liet hem afhalen van eene plaats
geuaamd // Pisaramanes // op 12 mijlen afstinds van Djapara,
waar hij zich ophield. Hij bracht niet minder dan 200.000 man
m 1500 vaartuigen mede (!) en werd onder groote toejuiching
van het volk plechtig gehuldigd. De nieuwe Pangéran begaf
zien hierop naar Demak met het plan om de stad te herbouwen,
maar liet eerst de plunderaars die zich nog aan land bevonden
opsporen en 5000 hunner te recht stellen. Pinto en de overige
iVlugeezen hadden nu genoeg vau al het moorden en ver-

*« Vulgr. IV, ' 2D
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zochten den vorst van Sunda om naar Ban ten terug te keeren,
te meer daar de moesson voor de vaart naar China was ingfi.
treden. De vorst schonk hun ieder 100, en voor de erfgenamen
van elk der 14 gesneuvelden 300 dukaten en liet hen hierop
vertrekken. Van Banten voeren zij met nog 4 andere seheppn
die op de reede lagen, naar Chincheo.

Toen Pinto van China terugkwam leed de jonk waarop hij
zich bevond schipbreuk aan de Javaansche kust, in de nabijheid
van eene »aldea (dorp) genaamd Cherbom (Cheribon) «. Daar
werd hij met eenige zijner landslieden als slaven verkocht aan ee»
heidenschen koopman van het «eiland der Selebes//, die hom
weder aan den «Koning van Calapa// overdeed, welke vorst
hem in vrijheid stelde en naar de haven van Sunda (Banten?)
zond, waar drie Porttigeesche schepen voor anker lagen. »

Op al het zonderlinge en onwaarschijnlijke in deze verhalen
van Pinto behoef ik wel niet te wijzen. Zeer bevreemdeud is
het b. v. dat de //koning van Panarukan, prins van Balam-
buan'/, dat is de vorst van Java's Oosthoek, waar de Tslam
nog niet was doorgedrongen, den pangérau van Demak tegen
den heidenschen vorst van Pasaruan zou hebben bijgestaan.
Wij zouden hem veeleer onder de boudgenooten van den laatsten
gezocht hebben, en werkelijk noemt Pinto ook (cap. 174) den
zwager van den vorst van Pasnruan: » Quiay Panaricao », en
zijne veldheeren (cap. 175) /'Panaricoens.// Waarschijnlijk zal
h i e r wel de werkelijke beheerscher van Panarukan bedoeld
zijn, die zijne geloofsgenooten met zijne legermacht bijstond,
en hebben wij in den ander, die de volgers van den Islam
zijne hulp verleende, slechts een kroonpretendent te zien. Daar
evenwel de Javaansche kronieken , zoover ons tot nu toe bekend
is ^, van deze gebeurtenissen zwijgen, is het niet mogelijk ua
Ie gaan, wat in de verhalen van den Portugees aan misver-
stand moet worden toegeschreven. Met dat al blijft het een
niet te versmaden document voor de zoo weinig bekende ge-
schiedenis van Java in dit tijdvak.

' Zie over de gebeurtenissen op Java: Pinto cap. 172—180.
« Zie Veth, Java II 248, 249.
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Hairun als sultan vao Ternate hersteld. JurdSo de Freitas als bevel-
liebber vervangen door Bsrnaldim de Sousa. Voorvallen aan de kust van
Moro. Beleg eu verovering van Djilolo. Onderwerping van Tidore. Beleg
van Malaka door den Sultan vau Djohor ouder 't bestuur van Pedro da
Silva da Gama. Wanbestuur van zijn opvolger Alvaro d'Ataide da Gama.
Verdere lotwisselingen van Pernaldim de Sousa.

In Februari 1546 zagen wij de laatste Spanjaarden uit de
Molukken vertrekken. De troon van Ternate stond toen ledig,
want Hairun 1 was in afwachting van de komst van Tabaridji
(die te Malaka overleed) opgelicht en naar Indië gezonden 2.
Het viel hem niet. moeielijk zich te Goa over de beschuldiging
tegen hem ingebracht, namelijk dat hij met de. Spanjaarden
geheuld zou hebben, te verantwoorden, want de Gouverneur,
D. Joao de Castro, wist wel dat die beschuldiging slechts
voorgewend was om den tot het Christendom bekeerden Taba-
ridji weder op den troon te kunnen plaatsen; nu deze over-
leden was bestond er geene zwarigheid om Hairun in zijne eer
en waardigheid te heistellen, hetgeen dan ook met de meeste
plechtigheid geschiedde. Den 15 April 1546 scheepte hij zich
m om naar de Molukken terug te keeren, tegelijk met Ber-
naldim de Sousa, die tot bevelhebber van Ternate was aange-
steld. Te Malaka vonden zij Fernao de Sousa de Tavora, die
met het overschot der Spanjaarden op weg was naar Indië. In
October bereikten zij de Molukken. Men werd door tegenwind
j?euoodzaakt te Gamukonora op Halmaheira voor anker te gaan,
waar de radja, bij Rebello Liliato genoemd, een vazal van
Ternate s met zijne korakoras behulpzaam was om het schip naar
de haven te sleepen.

Voor den bevelhebber, Jordao de Freitas, die Hairun ge-
genomen en weggezonden had, was het geene aange-

' In de Teruataansche kroniek van Naidah, onlangs in dit tijdschrift door
<eu heer van der Crab uitgegeven, heet hij Hajur en ook Hairul 'djamil.

* Zie hiervoor bl. 277.
' Vgl. hiervoor bl. 209. aaut. 1. .
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name verrassing dien vorst te zien terugkeeren, te meer daar
Bernaldim de Sousa in last had om hem het vonnis der Recht-
bank te Goa over te brengen, waarbij hij van zijn ambt (dat
nog een jaar moest duren) ontzet en veroordeeld werd geboeid
naar Tndië terug te keeren, terwijl hij aan Ilairun de kosten
zijner reis moest vergoeden en zijne goederen in beslag werden
genomen. Üit vonnis steunde op allerlei beschuldigingen die
men tegen hem inbracht — wie een hond wil slaan kan altijd
een stok vinden — maar was blijkbaar alleen uitgevaardigd
om het te doen voorkomen alsof niet de Hooge Regeering
maar Ereitas alleen schuld droeg aan Hairuns oplichting. Kwam
d e z e onstaatkundige handeling slechts voor een deel op de
rekening van dien kapitein, eene andere had hem misschien
met meer recht verweten kunnen worden, maar daarvan droeg
men te Goa nog geen kennis. Het was de moord van den
ouden Samarau, Hairuns vroegereu voogd en rijksbestierder,
dien hij zoo niet in 't geheim bevolen, althans ongestraft ge-
laten had. Samarau namelijk was het hoofd van een aanzien-
lijk Ternataausch geslacht ' en zijn moord had ten gevolge
dat zijne zonen en eeuigen zijner aanverwanten Termite verlieten
en zich bij de tegenstanders der Portugeezeu aansloten 2.

Ereitas keerde op het lnstschip naar Indiii terug. Ouder
Bernaldim de Sousa's driejarig bestuur werd de vrede in de
Molukken niet verstoord , tot drie of vier maanden voordat zijn
diensttijd ten einde liep, toen hij het noodig vond den Sultan
van Djilolo eene bestraffing toe te dienen, omdat hij de Chris-
tenen aan de kust van Moro (NO. Halmahera) voortdurend
vervolgde, en aan de voortvluchtige slaven der Portugeezen
toevlucht verleende. Sousa zond twee zijner kapiteins op roof
uit , en toen deze eenige Djilolee/.en hadden opgelicht, liet hij
door het dorpshoofd van Toloko 3 aan hun Sultan weten dat
hij de gevangenen zou uitleveren als hij de slaven en het Por-
tugeesche geschut, dat de Sultan bezat, terugontving. De
Djilolees gaf ten antwoord dat hij niet het geringste stuk ge-

' Zie Valuntiju I 2, pag. 204, die echter met de chronologie vau dit tijdvak
iu de war is.

» Rebello p. 236—42; Correa IV 450—51; Conto Dec. VI parte l p .
22—24, 40, 343—45.

' Kebello p. 245, waar men meer bizondcrheden vindt. Couto (a. w. p. 19')
verwart Tolo op llnlinaliera met Toloko (woonplaats der lieden van Tolo) op
ï'eruate.
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schut, gaf voor al liet volk dat men hem ontroofde. Thans
verklaarde Sonsa, in overleg met Hairun., hem openlijk den
oorlog. De laatste stak met zijne oorlogsvaartuigen, waarop
zich ook een dertigtal Portugeezen inscheepten, naar Halma-
liera over, waar hij eene versterkte plaats aan Djilolo behoo-
renrle ' veroverde en verwoestte. Eene tijding, die hem zeer
onwelkom was, drong hem echter naar Ternate terug te,
koeren. Het was de terugkomst van Jordan de Freitas.
(October 1549.)

Het vonnis, zoo als wij straks zagen, in Tndië over Freitas
gewezen, was na den dood van den gouverneur D. Joao de
Castro (1548) door zijn opvolger Garcia de Sa vernietigd. Hij
kreeg zijne in beslag genomen goederen terug en tevens verlof
om het laatste jaar van zijn kapiteinschap op Ternate te
mogen uitdienen, Daar de gouverneur echter oneeuigheden
wilde voorkomen gelastte hij zijn broeder Christovao de Sa
om Freitas te vergezellen en bij zijne aankomst Sultan Hairun
te polsen. Nam deze er genoegen mede dat Freitas het bevel
weder op zich nam, dan moest hij Bernaldim de Sousa ver-
vangen; zoo niet dan zou De Sa dien post blijven waarnemen
tot de komst van Sousa's opvolger.

Toen Hairun van Djilolo terugkwam en van De Sa vernam
dat zonder zijn goedvinden Freitas het bewind uiet weder zou
aanvaarden was hij gerust gebeld, en De Sa, die zag dat geen
van beiden een stap tot verzoening wilde doen, nam toen het
bevel zelf op zich. Bernnlriiin de Sousa maakte zich gereed naar
Indië terug te keeren doch terwijl zijn schip te Talangame,
de, haven der Portugeezen op Ternate, gekalefaat werd", was hij
ijverig behulpzaam om de Djiloleezeu af te weren, die thans
nit weerwraak over de hun toegebrachte schade de Ternataan-
sclie kusten onveilig maakten *.

Hairun zocht intusschen met behulp van eenige Portugeezeu
folo aan de kust van Moro te bemachtigen , volgens Rebello
de aanzienlijkste plaats in de Molukken, die door de Djilo-
leezcn bezet en versterkt was. Over dezen tocht wordt ons
door Rebello en door den zeudeling Joao de Beha een en

»chamado doguno", zegt Kebello, waarschijnlijk: do Gimo; bij Conto
is liet Geima. Ik vermoed dat het dezelfde sterkte is die elders Gane heet en ook
'n 1524 door de Ternatanen en Portugeezen verwoest werd. Zie mijn Ie ge-
Wte bl. 391.

• lUjello p. 243—47; Conto VI 2 JI. 107—8, 195—201,
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ander medegedeeld dat niet geheel oubelangrijk is 1. Hij
had daar na t vertrek van Xavier 2 met goed gevolg het Chris-
tendom gepredikt, maar door listen en bedreigingen van de
vorsten van Ternate 3, Djilolo, Tidore en Batjau, vooral van
de beide eersten, werden de bekeerlingen weder van hun geloof
afgebracht. De ijverige man had zich hierop, in weerwil van
de bezwaren waaraan hij zich blootstelde, weder naar die kust
begeven, veel ontberingen en vermoeienissen doorgestaan en
negen maanden in gevangenschap doorgebracht. De inwoners
waren echter voor hun verhardheid gestraft want hun land,
dat het vruchtbaarste was in deze streken, bracht geen vrucht
meer voort, de padi bedierf en het water werd zout, zoodat
velen van gebrek en ziekte omkwamen *. Deze inededeeling
verdient opmerking in verband met het natuurverschijnsel dat
aanstonds verhaald zal worden. In dezen tijd had de aanslag
op Tolo plaats waarvan wij zoo even spraken. De plaats werd
eerst opgeeischt, maar de Djiloleezen wilden van de overgave
niets weten. Een geweldige uitbarsting van een naburigen vul-
kaan , (die naar het landschap de Tolo genoemd is), door eeue
aardbeving vergezeld, deed hierop de vijandelijkheden staken.
Drie dagen hield dit natuurverschijnsel aan; het meer van
Galela steeg, zoo men zeide, meer dan twee vaam, en de
omtrek werd zoodanig met asch en steenen bedekt dat de aan-
vallers voor geene hinderlagen te vreezen hadden, gemakkelijk
de vesting bereikten en den vijand daaruit verjoegen, die
zich in 't gebergte terugtrok ».

Intusschen had men te Goa uit Lissabon bericht ontvangen
dat wederom een Spaansch eskader iu de Molukken was aan-
gekomen 6 en hoewel dit eskader slechts in het brein der Por-

' Brief uit Kotsjin vau 8 Februari 1553 in «Diversi Avisi particolari ilall*
Indie di Portogallo, riceuuti dall' a. 1551 sino al 1558 dalli Rev. padri della
comp. di Giesn. Trad. dalla lingua Spagnuola • (Venezia, Tramezzino, 1565)
p. 134 v° en volg.

* Zie over hem het volgende hoofdstuk.
* "II re di Malncco." Met dezen kan niet anders dan de sultan van Ternate bedoeld

ziju. Op deze beschuldiging van Hairim kom ik in 't volgende hoofdstuk terug.
* Ook de nageloogst mislukte in dezen tijd.
* Zie: Rebello p. 197—99; Lucena iu ziju leven van Xavier (Ed. II Lisboa

1788, Tomo II p. 88 vv.) geeft ook van deze gebeurtenis een uitgerekt verhaal,
maar hij verwart haar blijkbaar tuet het beleg vau Djilolu. Zoo ook Valeutijn
en anderen.

« Rebello nueint <|>. 247) personen np van Yjlltilobas' eskader als deelnemers
uaa de/cn nicuwcii tut-lit
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tugeesche regeering bestond, kou de gouverneur van Indië,
Jorge Cabral ' dit niet inet zekerheid weten. Hij zond dus in
April 1550 eene kleine vloot met 300 koppen bemand, waar-
over ü. Rodrigo de Menezes het bevel voerde, naar Malaka.
Hier vernam men dat er geen Spanjaarden in de Molukken
waren aaugekomen, zoodat Menezes met een schip en twee
wileien de reis naar de Molukken voortzette en hier in October
1550 aankwam. Cabral had aan den bevelhebber van het last-
scliip een geheimen lastbrief voor Bernaldim de Sousa mede-
gegeven , waarbij dezen, als met de plaatselijke aangelegenheden
bekend, met het oog op de veronderstelde komst der Span-
jaarden , het bevel over de vesting van Ternate op nieuw werd
opgedragen. Deze last was Sousa zeer welkom, vooreerst omdat
"edurende zijn bewind de nageloogst weinig of niets had op-
geleverd en er nu uitzicht bestond dal hij daarmede zijn voor-
deel zou kunnen doen, en bovendien omdat zij hem in staat
stelde den oorlog tegen Djilolo met kracht door te zetten, waar-
voor hij nu een genoegzame macht bijeen had. Christovïlo de Sa
maakte eerst eenig bezwaar hem het gezag over te dragen, omdat
de lastbrief op de aanwezigheid der Spanjaarden steunde, maar
hij eindigde toch met toe te geven. D. Rodrigo de Meuczes
evenwel, die van den lastbrief niets afwist, was er zeer gebelgd
over dat iemand van hoogen adel als hij was voorbijgegaan.
Cabral had echter een verstandige keuze gedaan; althans Gabriel
Rebcllo, die onder Bernaldim de Sousa diende en hem van nabij
leerde kennen, getuigt dat hij een man was die door zijn zelf-
vertrouwen, zijn ernst en bedachtzaamheid, zijn beleid in
krijgszaken en zijne vriendelijkheid in den omgang vertrouwen
en genegenheid inboezemde:"

Hoewel Meuezes en de kapiteins die zich thans hier bevonden
liever hun voordeel met den nagelhandel wilden doen en dus
bezwaar maakten om deel te nemen aan eene moeielijke onder-
neming, konden zij dit niet weigeren, toen Sousa hun zijn
voornemen te kennen gaf om het middelpunt van 's vijauds
macht, Djilolo zelf, het verblijf van den Sultan, aan te tasten.
Alle weerbare manschappen, 180 in getal, werden dus uitgerust,
en daar men den Sultan van Ternate vertrouwde, slechts eenige
invüliden en ouden van dagen in de vesting achtergelaten. Op
kersavond staken de Portugeezen naar Djilolo over, terwijl

' Hij wus (iarciii du Sa opgevolgd djc ju Junj 154'J uverleed,Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
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Hairun met züne Ternatanen eu zijn zwager, de radja van
Batjan, met de zijnen zich eenige dagen later bij hen aansloten.
Hairun liet aan Sou*a een brief zien dien hij van den Sultan
van Pjilolo ontvangen had; deze wees hem op huu gelijkheid
van godsdienst, hun verwantschap en vroegere vriendschap en
waarschuwde hem dat hij veel geschut en ammunitie bezat en
dat hem tweehonderd Tubaroea • ten dienste stonden. Hij ver-
zocht hem daarom de zijde van den vijand te verlaten en bood
hem op nieuw zijne vriendschap aan, Hairuu antwoordde dat
dit verzoek te laat kwam en dat hij wel zou doen met de Por-
tugeezen vrede te. sluiten.

De Sultan van Djilolo, Katara Bumi 2 had op eenigen af-
stand van het, strand zijn verblijf gevestigd in een steemm fort
door bolwerken geflankeerd, die de stad bestreken, en omringd
door een breede gracht, die aan de binnen en buitenzijde hoo^e
schuttingen van scherpgepunte bamboes had, zoodat zijn verblijf
door de Molukkniien voor ouwinbaar gehouden werd. De bezetting
zou uit 1200 man bestaan hebben, waarbij 100 bekwame bus-
schieters. De Portugeezen en hunne bondgenooten moesten door
dicht struikgewas heendringen om aan de vesting te komen,
maar de laatsten baanden zonder groote moeite den weg, zoorlat
men 's avonds een heuvel bereikte, die tegenover de vesting lag.
De Djiloleezen begonnen nog denzelfden nacht het kamp te
beschieten en weerden zich zoo dapper dat men genoodzaakt
was het belegeriugsgescliut van het strand naar de legerplaats te
sleepen. Hierop liet Sousa verschansingen maken, in weerwil
van de tegenspraak van Hairun die het een ijdel pogen vond
en hierin gesteund werd door Christovao de Sa en andere kapi-
teins. Zij achtten de maatregelen van den bevelhebber niets dan
krachtsverspilliug, en Hairun bood hem aan op zi jne wijze
oorlog te voeren, door beuden uit te zenden om den toevoer vau

1 Er staat Tabaros bij Rebello en Andrada, bij Couto foutief Tarabos.
Ook Castanherla (VIII 266. Vgl. ons Tweede Gedeelte blz. 41) spreekt vso
«povos chamados Tauaros.» Blijkbaar zijn de bewoners van Tobarn of Tubaru
in het NW. van Halmahera bedoeld. Zij schijnen zich, blgkens de mededeelinircn
der Ptg. schrijvers in de Molnkken bizonder gevreesd te hebben gemaakt door
hunne bedrevenheid om door het bosch te sluipen en iemand onverhoods te
overvallen, zoodat het heette dat zij zich onzichtbaar konden maken, eene
eigenschap die de Molukkanen aan de raicfl«^t (booze geesten) toeschreven (vgl.
Rebello, bl. 160). Zie ook Xavier's brief van 21 Jan. 1548, waar de naam
in -Janaros'/ verbasterd is, even als bij zijn biograaf Lucena.

* Vgl. ons Tweede ged. bl. 9. Bij Uebello: Qnatrebnino,
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Weiismidd'?Vn naar de vesting af te sn'iden. Sousa we'gerde,
daar hij de Ternataueu voor het belegeringswerk noodig had.
Het geschut deed echter weinig uitwerking, want men kon de
vesting niet genoeg naderen daar men zich dan te veel bloot
stelde aan het geschut der belegerden. Nu besloot Sousa de
stad te omsingelen eu aldus deu toevoer te beletten. Des nachts
werden bedekte wegen gegraven en van afstand tot afstand
kleine verschansingen opgericht.

T)e sultan v;m Tidore, bloedverwant en zwager van dien vau
Djilolo, vernam met ontsteltenis het gevaar waarin deze zich
bevond, en wel inziende dat ook hij grooter afhankelijkheid
te duchten had indien men den Djilolees ten onder bracht,
begaf hij zich met zijne korakora's naar Djilolo en zond zijn
broeder naar de legerplaats om Hairun en Sousa een bezoek te
brengen Zijue geheime poging om den Sultan van Teruate tot
üfval vau zijne bondgenooten te bewegen mislukte en ook de
geruchten die hij onder de Ternatanen liet uitstrooien dat hij
voor had op hun eiland alles in brand te steken en te ver-
woesten lieten Sousa koud. Hij was echter zoo voorzichtig om
aan Menezes op te dragen de korakora's van Tidore in 't oog
te houden. Ook de üjilolees zocht onder de Molukkanen, die
hem hielpen insluiten, oneenigheid te verwekken, door het
gerucht te verspreiden alsof hij zijne dochter aan den radja van
Batjan wilde uithuwelijken, hetgeen llairun verontrustte daar
hij zelf zijne dochter voor dien jongeling bestemde, en diens
moeder meer voor aansluiting aan Djilolo gezind scheen. Sousa
slaagde er evenwel in hem te beduiden dnt het slechts een
krijpslist was van den geslepen tegenstander.

Hairun werd kort daarop door ziekte genoodzaakt naar Ternate
te vertrekken en liet zijn halven broeder, deu Kaitsjil Guzerate
(die aldus zal genoemd zijn naar het vaderland zijner moeder)
:>ls bevelhebber achter. Ook Berualdim de Sousn werd bed-
legerig maar zijne geestkracht begaf hem niet. en gelukkig bleef
men, hoewel morrende, zijne bevelen opvolgen. De stad, die
aan den voet der vesting lag, werd door de belegeraars in
brand gestoken en bij die gelegenheid ontdekte men de bronnen
waaruit de belegerden zich van drinkwater voorzagen. Op bevel
van Sousa werden deze door de Portugeezen bezet en ver-
schanst. Nu was de Sultan wel genoodzaakt te bukken en om
vrerle te vragen. De Ternatanen drongen er op aan dat deze.
met gesloten werd /.onder 'iet bij-iijn van hun vorst, die dan
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ook, hoewel lijdende, overkwam, en den 26 Maart 1551 de
voorwaarden hielp vaststellen. Katara Bumi zou den titel van
Kolano i verliezen en voortaan den minderen van Sengadji 2
voeren, aan Ternate onderdanig zijn en zonder have en goed,
die de buit der overwinnaars bleven, de vesting moeten ver-
laten. De Sultan stond die voorwaarden zonder aarzelen toe eu
geen wonder, want toen de soldaten, Ternatanen en Portu-
geezen, in de vesting kwamen was er geen spoor van levens-
middelen te vinden, en de ellende zoo groot dat de straten
vol dooden lagen en de overgeblevenen bijna zonder tegenstand
het rooven en plunderen toezagen , terwijl vrouwen eu kinderen
zich lijdelijk lieten wegvoeren. Sousa kon door zijn ziekte de
wanordelijkheden niet beletten en vertrok den volgenden dag
naar Ternate om rust te nemen. De buit dien men maakte
was niet gering, maar het leeuwendeel zou aan de Ternatanen
ten deel gevallen zijn omdat deze beter den weg wisten om
liet te vinden. Ook hun sultan zorgde wel dat hij er niet bij
te kort kwam, want volgens zijne gewoonte, verhaalt Rebello,
gelastte hij dat ieder die hem zijn aandeel niet gaf zijn
hand in een kom met kokende olie moest steken. Ouder het
geschut, dat de Portugeezen zich toeëigeuden, bevonden zich
18 kleine stukken (bercos) die de sultan op hen had buitge-
maakt; liet overige was van javaanschen oorsprong; ook vond
men een honderdtal geweren (bussen) waarmede de Djiloleezeu
hun het meeste kwaad hadden gedaan.

Na Sousa's vertrek werd de vesting gesloopt. De Sengadji
trok, om niet genoodzaakt te zijn aan Hairun als zijn ge-
bieder hulde te bewijzen, met zijn gezin het bosch in, eu
slechts enkele grooten met hunne onderhoorigen bleven in de
oude hoofdplaats wonen. Sousa, die den Seugadji nog wan-
trouwde, liet hem nu door Gabriel Rebello aanzeggen dat hij
hem als zijn vijand moest beschouwen zoo lang hij hem niet
als vazal van den koning van Portugal kwam begroeten. Toen
Rebello den h'eren vorst van voorheen, vervallen naar lichaam
en geest, in grove kleederen gehuld in een armelijke woning
vond, had hij moeite zijn last volbrengen, en toen de oude
man bleef weigeren, zeide hij hem uit 'sKonings naam den

' Kolauo was de oude titel der vooruaainste vorsten iu de Molukkeü, die
zich, sedert zij tot deu Islam overgingen, ook wel Sultan noemden. De Ptg,
schrijvers spreken alleen van «kouing» (rey).

* iJij de l'tg. schrijvers; (Janguugc, Sausage,
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vrede op. Op verzoek van H ai run deed Sousa echter nogmaals
een poging om den Sengadji te overreden, maar toen het
tweede gezantschap ter plaatse kwam waar men hem vroeger
had aangetroffen vonden zij de hutten verlaten. Zijne meeste
volgelingen erkenden het gezag van Ternate, maar de oude
vorst wilde niet buigen en daar hij geen ander middel wist om
zich op Hairun te wreken liet hij aan Sousa den vrede ver-
zoeken en tevens een pater om hem tot christen te doopen.
Hierop werd de jezuieten-pater Joao da Beira naar hem afge-
zonden , maar een der voorwaarden die deze hem stelde was
het wegzenden zijner vrouwen, waartoe de man niet kon be-
sluiten, zoodat de onderhandelingen hierop afstuitten. De dood
maakte echter weldra een einde aan de ellende van den diep
gezonken vorst. Rebello getuigt dat hij in den Molukschen
archipel zoo gezien was als een tweede Mohammed en de
schoonste en grootste moskee bezat die men daar vond. Ook
zou hij de eerste geweest zijn die de taal van het land met
Arabische karakters liet schrijven ' . Hij liet drie zonen en drie
dochters na; de oudste, Kaitsjil Guzerate geheeten, waar-
schijnlijk even als de ïernataansche prins naar het geboorteland
zijner moeder, werd door Sousa als sengadji erkend onder
voorwaarde dat hij jaarlijks eeue hoeveelheid atap » en vijf-
honderd k ï t sago zou opbrengen 3.

Hernaldim de Sousa was de man niet om iets ten halve te
doen. Nu de gevaarlijkste tegenstander der Portugeezen on-
schadelijk was gemaakt wilde hij ook voorkomen dat Tidorc
de rol van Djilolo ging spelen. In 15A5 toen ïernao de Sousa
de Spanjaarden dwong Tidore te verlaten was zijn macht te
gering om den Sultan tot het slechten zijner verdedigingswerken
te nopen. Thans achtte zijn opvolger den tijd daartoe gekomen,
te meer daar hij wist dat de Sultan afwezig was om op Celebes
of elders prijzen te inakeu *. Men had echter de hulp der

' Althans ik vermoed dat dit de zin is der wourden van Rebello (p. 276):
•Dizem que inuentou letra de sna liugoage com character es que os.seus facil-
mente podessem entender, por terem a mais ruim lingua e menos entendida
que ha naquelles partes: a qual inuenciïo terou do arabio, que se laura."

* "Tres mil das de braca cadahum pera se cobrir a fortaleza» (Rebello p. 277.)
' Zie over het verhaalde: Rebello p. 247—77; Couto III 2 p. 161, 290—

324; Andrada IV 92—97. De laatste komt bijua woordelijk met Couto overeen.
' Kr staat dat hij was gegaan «as presas aos Celebes" (Rebello p. 278).

"ij Kebcllo zijn under »de Celebes» ook de eilnnden teil Noorden der Moluk-
ktn begrepen.
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Ternatanen noodi? en Hairun weigerde die zoolang zijn /wagor
afwezig was en bood Sousa zijne tusschenkomst aan om dezen
langs vreedzamen weg tot het sloopen zijner vestingwerken te
bewegen, 't geen de kapitein moeielijk kon afslaan. Hij stak
dus, na des Sultans terugkeer met Hairun en eenisen der
zijnen in korakora's naar Tidore over terwijl de overigen
zich in de booten begaven om rabij te zijn als men hen
noodig had. De heide Sultans onderhandelden eerst, maar
kwamen tot geen resultaat, daar twee Tidoreesche prinsen , zoons
van den dapperen Kaitsjil Rade, hunne toestemming niet wilden
geven tot het sloopen eener sterkte die hun vader had in stand
gehouden, zonder haar even als de Djiloleezen als mannen ie
verdedigen. Terwijl dit nog liangpnde was werden zoo het
schijnt door eenige Portugeezen ongeregeldheden bedreven,
zoodat Sousa streng verbood dat zij aan land zouden komen
en ook den Sultan verzocht dat hij de zijnen verbieden zon
naar het strand te gaan; danr zich hier de waterputten bevonden
wilde hij daardoor teven* den Tidorees noodzaken een besluit
te nemen. Het verbod aan de Portugeezen werd door Menezes
niet in acht genomen hetgeen een hevig (ooneel tusschen hem
en Souza ten gevolge had. Dien/elfden dag had eene ontmoe-
ting plaats tusschen den bevelhebber en de beide Sultans, die
de noodzakelijkheid om toe te geven hadden ingezien. Aanstonds
wilde nu Sousa de versterkingswerkeu in oogenschouw nemen;
hij beklom met de beide vorsten en slechts een paar zijner
volgelingen den steilen berg waarop ze waren aangebracht en
bezag ze van alle kanten, eene*stoutmoedigheid waarover de
Tidoreezen die haar bezet hielden, zich niet weinig verwon-
derden. Zij werden nu op bevel van den Sultan verlaten en
het kostte weinig moeite om ze te slechten daar ze met weinig
zorg waren opgeworpen. Dit zal dan ook wel de reden geweest
zijn dat de Sultan er van af zag ze te verdedigen.

•Menezes werd tot straf voor zijne ongehoorzaamheid van zij71
rang ontzet en keerde in Februari 1552 .te gelijk met de List-
schepen , die thans een overvloedigen voorraad nagelen mede-
namen, naar Malaka terug. Aan Sousa werd kort daarop van
Ambon bericht gezonden dat de Vicekoning hem tot bevel-
hebber van Horrauz in de Perzische golf benoemd had — eeu
gewichtig en aanzienlijk ambt — eu dat Francisco Lopez tie
Sousa, die hem in de Molukken moest opvolgen, te Malaka
was aa7ig<!koniei!, Hij droeg nu het bevel over de vesting op
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aan Balthazar Veloso, een krachtig grijsaard die eene halve
-/uster van Ilairnn tot vrouw had genomen en iu wien hij
vertrouwen kon stellen, en vertrok uaar Arabon, waar de
schepen die hem voorgegaan waren nog wachtten op den moes-
sou, die hen nu gezamenlijk naar Malaka bracht '.

Hier heerschten destijds gevaarlijke koortsen, die ook D.
Rodrigo de Menezes aantasten met het gevo'g dat hij daaraan
in weinige dagen bezweek. Zijne vrienden beschuldigden Ber-
iialdim de Sousa dat hij den apotheker had omgekocht om aan
Meuezes vergif te zenden, 't geen bij onderzoek niets dan laster
bleek, maar de beschuldiging alleen bewijst dat zulke dingen
onder de Portugeesche officieren niet vreemd waren. Vau Sousa
zullen wij later meer vernemen.

Te Malaka was in 1548 Simao de Mello door Pedro da
Silva da Gaina, een kleinzoon van den ontdekker van Indië,
vervangen. Tijdens zijn bestuur deed de Sultan van Djohor 2
een nieuwe poging om de stad zijner vaderen, Malaka, te her-
overen. Onder het voorwendsel dat hij het op Atjeli gemunt
had, of misschien evenzeer met het doel zijne bezittingen op
Sumatra tegen den Sultan van dat rijk te beschermen, verbond
hij zich met de vorsten van Perak, Pahang en anderen »,
noodigde ook de vorstin van Djapara * op het eiland Java uit
om aan den tocht dien hij voor had deel te nemen, en maakte
de Javaneu den overtocht gemakkelijk, dien de Portugeezen, die
er niet op bedacht waren, waarschijnlijk toch op dit oogenblik,
bij gebrek aan schepen, niet hadden kunnen beletten. De oude
vlootvoogd (laksamana) van Djohor, wien de vergeefsche pogingen
van vroeger nog in het geheugen lagen, zou de onderneming
hebben afgeraden maar de Sultan sloeg zijn rand in den wind.
In 't begin van Juni 1551 was zijne vloot, waarop zich vol-
gens de Ptg. schrijvers 5000 man bevonden — men weet echter
dat men op die cijfers geen onbepaald vertrouwen kan stellen —

' Rebello, p. 278—285; Conto I I I 2 p. 3G1, 3G6-79, 449; AndradalV
103 V—105 V. '

* Bij de Ptg. schrijvers nog altijd: »el rey de Ujantana" (Udjoug tauah). Vol-
gens de lijst bij Netscher (Tijdschr. v. Ind. t. 1. en vkk. IJ. 1854, bl. 145),
heette hij Muzafur (II).

Couto en Andrada noemen ook: -cl rey de Marrüas.. Ik vermoed dat dit
hetzelfde is als Baruas, dat op oude kaarten aau de kust tnsschen Perak en
Kedah geplaatst is.

•* Zie over haar: Vetli, Java II 255 vv.
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zeïlree en verpemgdr- zich met die ziiner bondgenoo'en. fiet
geheele aantal vaartuigen zou meer dan 200 bedragen hebben,
waarb'j meer dan 40 jonken van Djapara, bemand met 4 of
5000 koppen, onder bevel van een aanzienlijkeu Javaan wien
de vorstelijke titel gegeven wordt van Sang Adipati. '

De. vloot begaf zich naar de punt van Bnngkalis nan de oost-
kust van Sumatra, en van hier werd de zoon van den laksamana,
daar de vader dit weigerde, naar Malnka afgevaardigd om den
Portugeeschen bevelhebber uit te noodigen den Sultan met een
paar schepen tegen Atjeh bij te staan. De gezant zou tevens
een geheimen brief van zijn vader aan D. Pedro medegebracht
hebben om hem te. waarschuwen dat het niet op Atjeh maar op
Malaka gemunt was en dat zijne zending geen ander doel had
dan om zich van de sterkte der vesting en der bezetting te
vergewissen, en het verzoek om schepen alleen diende om
Malaka te verzwakken. D. Pedro hield dit bericht echter vonr
zich, antwoordde den gezant in ontwijkende en algemeene termen
en gaf hem, ook voor zijn vader, de gebruikelijke geschenken.

Toen de bondgenoofen vernamen dat meu te Malaka niet
voorbereid was op een beleg, dat de bezetting 400 man bedroeg
en er slechts twee groote schepen in de haven lagen, besloot
men de wapenen tegen de Portugeezen te keeren. Den 11 Juni
verscheen de vloot voor de stad; de beide schepen werdeu -in
brand gestoken en te gelijker tijd eene landing gedaan, zoowel
aan de noord- als aan de zuidzijde van de vesting. Aan de
noordzijde, waar zich de wijk der Klings (handelaars van de
kust van Koromandel) bevond kon men zich niet lang tegen
de overmacht verdedigen. De bewoners, hoewel door een honderdtal
Portugeezen gesteund, waren genoodzaakt voor de Javanen,
die hier den aanval deden, te wijken en zich met hetgeen zij
redden konden in de vesting te begeven. Het grootste deel der
levensmiddelen, die daar bewaard werden , ging hierbij verloren,
hetgeen niet pleit voor het beleid van den bevelhebber, althans
als het waar is dat hij door den laksamana gewaarschuwd was.
De zuidzijde der stad waar de visschers woonden, werd door
de troepen van Djohor bezet, en aan beide kanten had de
vijand weldra staketsels opgericht waaruit hij de stad begon te
beschieten.

D. Pedro deed nu al wat hij kon om de vestingwerken in

«Sangue de Pate.»
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sas
woeden staat te brengen, en zond onmiddellijk een klein
vaartuig uit om de kapiteins die zich te Kedah, Tenasserim ,
Pegu en Bengals bevonden te waarschuwen, en een ander naar
Paiani, waar de schepen die van Sinm en oostelijker gewesten
kwamen , zich ophielden vóór zij de reis naar Malaka voortzetten.

De stad werd intusschen zonder ophouden door den vijand
bestookt, de belegerden leden groote verliezen, en weldra
moesten zij zich door de sehaarschte van levensmiddelen met
een klein rantsoen behelpen. Gelukkig kon de toegang aan den
zeekant, niet. worden afgesloten, zoodat de Portugeezen nu en
dan hulp ontvingen, want hoewel de schepen die van elders
kwamen door de lantsjaren van den vijand omsingeld werden,
wisten zij er zich meestal door, te slaan. Veel dien-t bewees
hierbij de zeekapitein (capilüo do mar) Gemez Barreto op een
karveel dat naar de Molukken bestemd maar thans te Malaka
achtergebleven was. Onder de schepen die hij hielp zich door
door den vijand heen te slaan wordt van een galjoen melding
gemaakt dat op Timor sandelhout had geladen.

Den 12 Augustus werd door het geheele vijandelijke leger
storm geloopen op de vesting, doch de Portugeezen waren door
spionnen gewaarschuwd en deden hen met groot verlies afdeinzen.
De bondgenooten lieten zich echter niet afschrikken en besloten
k t beleg te rekken tot aan de moesson waarin de jonken met
levensmiddelen van Java kwamen, ten einde deze te onder-
scheppen en aldus zich zelven te voorzien, terwijl de belegerden,
die alleen mondkost van Java konden verwachten, door den
honger genoodzaakt zouden worden zich over te geven. Dit
plan werd echter door D. Pedro verijdeld. Hij zond namelijk
de schepen uit die voor de stad lagen, met het bevel om
overal waar zij kwamen, in de havens van Djohor, Perak,
Pahang enz., de woningen in brand te steken en de bewoners
die zij aantroffen te doodeu; tevens zorgde hij dat de vijand
van dit plan verwittigd werd. Te gelijker tijd zond hij een
paar schepen naar de zeestraten van Sabang en Singapura om
de jonken van Java op te wachten en daar de goederen tegen
levensmiddelen in te ruilen.

De list gelukte volkomen. Zoodra de Maleische vorsten ver-
namen dat hunne eigene havens gevaar liepen, scheepten zij
zich in om den vijand af te weren en lieten alleen de Javanen
voor Malaka achter. Deze verdeelden zich nu en bezetten ook
de verschansingen aan de zuidzijde der stad.
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Ijaags daarna kwam Gil Fernandes de Carvalho, die van Goa
naar Ked;ih gegaan was om handel te drijven en hier vernomen
had dat men te Malaka hulp behoefde, met een galjoot waarop
zich 40 wakkere Portugeezen bevonden voor de reede, en
overreedde den bevelhebber, daar hij zich hier niet lang kon
ophouden, oin aanstonds een uitval te doen in het Javaansche
kamp. Met 200 uitgezochte manschappen bestormde hij onver-
wachts de schansen van den vijand, die hierop in 't minst niet
bedacht, met groot verlies terugweek. Met moeite bracht de
Javaansche veldheer de zijueu tot staan, zonder evenwel de
Portugeezen van de schansen die zij beklommen hadden te
kunnen verdrijven. In het strijdgewoel werd een Javaansche
prins door Carvalho gedood; zijne troepen sloegen nu op de
vlucht eu trachtten hunne jonken te bereiken, maar de Por-
tugeezen vervolgden hen zoo hardnekkig dat het gevecht tot in
het water werd voortgezet. In 't geheel zouden de Javanen
bij dezen uitval 2000 man (!) verloren hebben, terwijl de
schansen met al het geschut, ammunitie, levensmiddelen , enz. in
het bezit der Portugeezen bleven, die ze leegplunderden en in
brand staken. Het was de 16e September 1551 waarop deze
overwinning plaats had ' , die aan het beleg, dat meer dan drie
maanden geduurd had, een einde maakte. Een storm die op de
nederlaag der Javanen volgde vernielde nog een groot deel
hunner jonken, en toen zij op de overigen den terugtocht aan-
namen , zette Carvalho hen met twee galeien na en boorde er
nog eenigen in den grond.

Weldra kwamen ook de schepen terug die in de zeestraten
de jonken van Java ontmoet en levensmiddelen van hen in-
geruild hadden, zoodat ook in dit opzicht aan den nood een
einde kwam. De Javanen hadden echter vóór hun vertrek een
kwaad stuk bedreven dat bijkans tegen hun nederlaag opwoog;
een bron, waaruit de vesting van water voorzien werd, was
door hen vergiftigd, zonder dat de Portugeezen hierop beducht
waren, hetgeen len gevolge had dat meer dan 200 hunner
het leven verloren *.

De Mohammedanen lieten Malaka uu weder eenige jaren
met rust. In 1551 kwam D. Alvaro d'Ataide da Garaa als

' Liicenu, Vida do S. Franc. Xavier, livro IX cap. 1G (ed. 1787. IV 120).

» Cuulu, Dec \ l |iurlu 2 , p. ;S9, ;US, döl)—'JO; AnJrada IV j). 87—92'
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vlootvoogd in de Maleische wateren (capitao mor clo mar) zijü
broeder D. Pedro bijstaan, om hem na afloop van zijn regee-
ringstijd te vervangen. Daar men dit vooraf wist en D. Pedro
zoo het schijnt niet zeer bemind was i , aanbaden de meesten
de opgaande zon, hetgeen hem niet weinig verdroot en van
zijn broeder verwijderde. In 1552 werd volgens eene nieuwe
verordening, door de Regeering van Portugal aan ü . Affonso
de Noronha als vicekoning van Tudië medegegeven » en waar-
van wij in 't volgende hoofdstuk meer zullen vernemen, de
rechter .Francisco Alvares van Goa naar Malaka gezonden om
van den bevelhebber rekening en verantwoording te eischeu.
Met hem had Xavier zich ingescheept om van Malaka de reis
naar China voort te zetten. De moeielijkheden die hij hierbij
vuii Ataïde's kant ondervond vernemen wij later. Ataïde schijnt
voortdurend bevreesd te zijn geweest voor een vijandelijken
aanval, vooral van de Atjehers, en verhinderde daarom, en zoo
't schijnt ook uit jaloezie op de kapiteins die uitzicht hadden op
hnndelsvoordeelen, de schepen in het uitloopen. Een kapitein die
naar Sunda wilde en Berualdim de Sousa, die uit de Molukken
gekomen was om de reis naar Tndië voort te zetten, wisten echter
te ontsnappen. De laatste moest dit met verbeurdverklaring der
goederen die hij had achtergelaten boeten. Hij bracht editer
zijne lading, bestaande uit 416 quintalen » nagelen veilig naar
Goa, waar hij die ongezuiverd aan de factorij voor 13 sjerah'juen
het quintaal verkocht. Ook wachtten hem hier eervolle brieven
van den Koning en zijne aanstelling als kapitein van Horniuz.
Hoeveel echter te Lissabon van persoonlijken invloed en ver-
keerde inlichtingen afhing blijkt hieruit dat nog in ' t zelfde jaar
(1553) een bevelschrift naar Tndië gezonden werd om Bernaldim
de Sousa gevaugen en zijne goederen in beslag te nemen omdat
hij Sultan Hairun op Ternate in zijne waardigheid hersteld had!
Jordao de ïreitas, jaloersch o:»dat hem destijds de post. van
kapitein in de Molukken ontgaan was *, had de Regeering tot
dien maatregel aangezet, door te betoogeu dat indien Hairuu's

' Hy wordt echter iu tegeuatelliug met zijn broeder door Xavier in zijne
brieven ten hoogste geroemd en scheut veel voor de Paters Jezuïeten over gtthad
te hebbeu.

• Zie Andrada IV 77.

' Ue quintal had 128 Ptg. ponden of 132 Venet. gewicht. l)e sjerafijn sold
wen omstr. f 3.50.

* Zie hiervóór bl. 818.

*-• Volgr. IV, gi
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herstelling niet had plaats gehad, de Moliikken nu het eigen-
dom zouden zijn van de Kroon van Portugal, daar Sultan
Tabaridji zijne waardigheid aan den Koning vermaakt had! De
vicekoning wist echter zeer goed dat Sousa op last van zijn
voorganger Jotïo de Castro gehandeld hnd. Hij liet evenwel
voor den vorm den kapitein gevangen nemen en zijne zaak onder-
zoeken ; het gevolg was dat hij werd vrijgesproken en zijn postte
Hormuz kon aanvaarden.

D. Alvaro d'Atnide evenwel, al was hij een kleinzoon van
Vasco da Gama, kwam er slechter af. In 1554 werd een
rechter naar Malaka gezonden om hem voor zijn willekeurig
bestuur dat zeer noodlottig was geweest voor den handel , ge-
vangen te nemen en zijn ambt over te dragen aan Antom'o de
Noronha. Als wij Xavier's biografen gelooven mogen, bleef
Ataide niet alleen tot zijn dood in den kerker, maar zou hij
ook tot straf voor het onrecht aan dien heilige gepleegd bezweken
zijn aan een zoo kwaadaardige ziekte dat zelfs zijne verwanten
en vrienden hem niet meer durfden bezoeken. *

i Vgl. over 't voorgaande Couto VI 2 p. 3G4, 437, 443—55, 497-99,
522—23; Andrada IV 113 vv., 122 vv., Mendez Pinto, Peregrioa9am, cap.
219; Lucena a. w. IV 310.
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ZESDE HOOFDSTUK.

Prediking van het Christendom door Francisco Xavier op Ambon en in
de Molukken. Nieuwe verordeningen omtrent den handel aldaar. Gunstige
gezindheid van sultan Hairuu jegens Portugezen en zendelingen. Komst
van D. Duarte d'Eca.

Wij hebben reeds meer dan eens den beroemden zendeling
Francisco Xavier en sommigen zijner medgezellen op onzen weg
ontmoet. Laat ons zien wat ons van hun eerste optreden in
den Maleischen archipel verhaald wordt.

Op uitnoodiging van den vromen koning van Portugal Joao I I I
begaven zich in 1541 drie paters Jezuieten naar Indie om het
Christendom te brengen aan de ongeloovigen. 1 Een hunner was
de edele Francisco Xavier. Geruimen tijd was deze in Voor-lndië
werkzaam. Hier vernam hij in 1544 2 dat in het * Koningrijk
Makassar// drie hoofden en vele andere inwoners Christenen
waren geworden en eenigen uit hun midden naar Malaka ge-
zonden hadden om geschikte mannen te verzoeken die hun in
deu christelijken godsdienst onderwijs kouden geven. De bevel-
hebber van Malaka zou hierop eenige geestelijken daarheen
hebben gezonden, s

Wij hebben vroeger gezien dat reeds in 1538 door eenige
Makassaren, die in de Molukken het Christendom hadden
leeren kennen, aan Antonio Galvao, den kapitein van Ternate,
hetzelfde verzoek was gericht 4. Waarschijnlijk zal daarmede wel
111 verband staan wat Xavier vermeldt en door zijn levensbe-
schrijver Joao de Lucena « op de volgende wijze wordt toe-
gelicht. Ten tijde dat Martim Aflbnso de Sousa gouverneur was

' Couto, Dec. V parte 2 p. 171.

' -Acht maanden geleden, schrijft hij in een brief van 27 Jan. 154,5.

' In een brief van 7 April 1645 geeft Xavier echter zyn vrees te 'keuneu
d«t men uit gebrek aau geBchikte personen om daar het evangelie te vorkondigen
" geen zou kunnen bekomen.

* Zie oas Tweede Gedeelte, bl. 66.

* Vida do l>. S. Franc, du Xavier, Livro III, cap. I,Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:26AM
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Van tndië [1542—45] , verhaalt hij , be/ochl Antonio de Payva
de handelsplaats Supa ' om sandelhout te laden. De radja, die
heiden was maar door Mohammedanen van Java zeer geprest
werd om tot den Islam over te gaan, vroeg aan Pay va waarom
de Portugeezen de Mohammedanen zoo vijandig waren. De
kapitein vond daarin aanleiding om het christendom aan den
vorst in zeer schoone kleuren en het Mohammedanisme natuurlijk
in zeer zwarte af te schilderen. Van Supa voer Payva naar de
haveuplaats «Siam », op 50 mijlen afstands van Supa waar men
(het land) laag Macassar heet» (o Macicar de baixo). Hij was
hier reeds vroeger geweest en toen ook door den radja die hier
heerschte over het Christendom ondervraagd. Deze wilde er thans
meer van weten en toonde zich zeer geneigd om het te om-
ïielzen, maar de Mohammedaansche kooplieden en de heidensclie
priesters werkten zijne bekeeriug tegen. Op eens echter kwam
de radja van Supa met eene. vloot van prauwen voor Siam en
liet zich met velen zijner onderdanen doopen. Hierop volgde
de radja van Siam, en velen der zijnen het voorbeeld van hun
landgenoot. Deze vorsten nu waren het die aan den bevelhebber
van Malaka de toezending van geestelijken verzocht hadden.

Xavier werd daardoor opgewekt om gevolg te geven aan zijn
voornemen om ook aan de volken van het verre Oosten het
Christendom te brengen. Hij kwam in September 1545 te
Malaka. De bevelhebber (Garcia de Sa) deelde hem mede dat
hij een geestelijke met een geleide van soldaten naar Makassar
gezonden had en ried hem te wachten tot men iets naders van
daar vernam. Xavier volgde dien raad op, te meer daar hij
zich eerst de Maleische taal eigen wilde maken, waarin hij nu
eeuige elementaire godsdienstige geschriften liet vertalen '.
Hetgeen men intusscheu van Makassar vernam was niet bemoe-
digend. Het juiste wordt ons niet gemeld; alleen spreekt Xavier
in een zijner brieven van de voortdurende vijandelijkheid der
//stammen» oiiderliug. Hij besloot hierom niet naar Macassar

' Up Je westkust van Celebes, in het rijk Adja Tamparang.
* Dit «Siarn» (bij Du Jnrric eu anderen: Siun) moet blijkens de aangewezen

ligging onderscheiden worden van een andere plaats van denzelfdeu naam, waar
wij later zendelingen zullen nantrelTun en waarin wij het eiland Siau vau de
Sangirgroep zullen herkennen. De kaart bij Liuschoten heeft «Cioin» aau Je
kust bezuiden Supa.

* Ze worden genoemd in zijn brief aan de Paters te Rome, van Ambon 1U
>iei 1546,
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maar iia;ir Ambon te g;ian waar, zoo als wij vroeger zagen,
liet Christendom reeds gepredikt eu door een aantal bewoners
omhelsd was. Den 14 Februari 1546 zette hij daar voet aan
land. In zes of zeven dorpen vond hij christen-bewoners, en
velen werden nog door hem gedoopt. In dezen tijd deed Fernao
de Sousu met de terugkeerende Spanjaarden van Villalobos'
eskader Ambou aan '. Van hem ontving hij inlichtingen omtrent
de Molukken, de prediking van het christendom op Moro en
de behoefte die daar aun godsdienstonderwijs bestond, omd.it
zich na het treurig lot der geestelijken die daar den dood
liaddeu gevonden geen hunner meer daarheen wilde begeven.
Dit schrikte echter den moedigen Xavier niet af. Op Ambon
kon hij zoo het schijnt zijn arbeidsveld niet verder uitbreiden;
ook maakten de bewoners een ongunstigen indruk op hem.
Hij schildert hen af als zeer onbeschaafd, trouweloos eu on-
dankbaar. De Mohiimmedaansche bewoners wareu bij de heiden-
sciie zeer gehaat omdat zij hen dwongen tot hun geloof over
te gnan of hunne slaven te worden. Xavier hoopte dat als
eenmaal Jordao de F rei tas, wien Sultan Tabaridji met Ambon
had beschonken, zich daar zou vestigen, het Christendom op
liet eiland grootere uitbreiding zou erlangen, daar Freitas zich
daaraan zeer liet gelegen liggen. Later zullen wij daarvan meer
vernemen 2.

Wat de berichten omtrent zijne prediking op naburige
eilanden betreft, deze zijn zoo vaag en met wonderverhalen
doorweven dat ze nauwelijks vermelding verdienen. Hij zou o. a.
•'Raianuraw (elders Veranula, waarmede lluamohel of Klein
Ceram bedoeld wordt), Rosalao (Nusa Laut, een der Uliassers)
en Ulate (op Saparuu) bezocht hebben s.

Na een verblijf van drie maanden op Ambon voer Xavier
in eeu korakora naar Ternate. Ook hier bracht hij drie maanden
door en maakte zoo als ons zijne ordebroeders berichten, vele
bekeeringen, zelfs ouder Mohammedanen. Zoo werden de oude
koningin-moeder, die met haar zoon Tabaridji te Goa geweest
«as, en een zwager van den Sultan door hem tot het Chris-
tendom gebracht *. Hoe zeer ook de Poitugeezen hem van zijn

' Zie hiervóór bl. 283.

* Vgl. Xaviers brieven van 10 Mei 1546. *

' Zie: Kil. de Vos, l,eben und Briefeu des 11 Xavcrius (Kcgcnsb. 1877) S.

315—17, uit de Acleo vau heiligverklaring enz.

* Dit blijkt uit zijn brief aan zijne ordebroeders te Goa van I J . Jun i
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plan om naar Moro te gaan zochten af Ie brengen, hij bleef
bij zijn besluit en als wij de verhalen van zijn wedervaren,
van andereu afkomstig, vertrouwen mogeu , werd zijne stand-
vastigheid schitterend beloond, daar hij te Tolo, Momnja en
op andere plaatsen duizenden tot het Christeudoin zou ge-
bracht hebben.

Naar Teruate teruggekeerd, poogde hij ook Sultan Hairun
te bekeeren. Maar hoewel deze den grooteu apostel hooge ach-
ting toedroeg eu zelfs zijne vriendschap zocht, liet hij zich
niet overreden. '/Mohammedanen en Christenen'/, zeide hij —
en het is merk wan rdig dat Xavier zelf die woorden voor ons
heeft opgeteekend > — //vereeren immers denzelfden God, en
de tijd zou eens komen waarin beiden zich tot één godsdienst
vereenigden. w Geen wonder dat de Jezuiet Bartoli van hem
getuigt: «de Sultan was veeleer atheïst dan Mohammedaan » 2.

Van Ternate kwam Xavier in Juli 1547 te Malaka terug
waar hij verscheidene ordebroeders vond, die hier en in de
Molukken zijn voetspoor kwamen volgen. Hij woonde hier do
gebeurtenissen bij in ons Vierde Hoofdstuk beschreven en
maakte kennis met den Japunner Hansiro die op een Portu-
geesch handelsschip uit zijn land gevlucht was. Deze keunis-
making zou groote gevolgen hebben. Door hem en door de
Portugeesche handelaars, die Japan bezocht hadden, werd
Xavier met dit land bekend gemaakt en met de goede uit-
zichten die bestonden om zijne bewoners, naar den geest zoo
veel meer ontwikkeld dan de Maleiers, voor het Christendom
te winnen. Toen Hansiro met zijne beide Japausche bedienden
gedoopt en in de broederschap opgenomen was, kwam bij Xavier
het plan tot rijpheid, na een kort verblijf te Goa, om hem
inet twee aadere ordebroeders naar Japan te vergezellen. Deu
81 Mei 1549 was hij te Malaka terug. De bevelhebber, Dom
Pero da Silva da Gama, besprak een jonk voor zijne reis,
zorgde voor zijne uitrusting en gaf hem geschenken mede voor
den Keizer van Japan. Deu 24 Juni onder zeil gegaan, be-
reikte men, na een der eilanden bij Canton en Chincheu te
hebben aangedaan, den 15 Augustus de haven van Kagosima.
Het ligt buiten ons bestek om Xavier en de zijnen op hunne
tochten door Japan te volgen. Genoeg dat zijne prediking te Kagu-

' In den brief nan zijne ordebroeders te Goa vau 21 Januari 1548.

» i>cir Asia, lib. VI ^ol. uitg. bl. 5ü6).
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tegenstand vond, maar beter slaagde op het eiland Firando
(Hirado), destijds reeds een handelsstation der Portugeezen,
en op andere plaatsen, o. a. in de provincie Bungo op Kiusiu
waar in 1551 in de haven van «Finge», bij andereu Eigen ' ,
een Portugeesch schip was aangekomen. Op dit schip bevond
zich onze oude bekende ïernao Meudes Pinto, die de ver-
richtingen van den heidenapostel aan het hof van den vorst
van Bungo uitvoerig geschilderd heeft. * De wonderverhalen,
die bij hem en vele andere schrijvers voorkomen, zouden ons
echter licht een verkeerd denkbeeld geven van Xavier's op-
treden. Gelukkig zijn velen zijner brieven bewaard gebleven,
die ons dezen waren vrome in al zijn eenvoud en zelfopofi'erenden
ijver leeren kennen. Dat hij en zijne volgelingen bij zoo velen
in Japan een gunstig gehoor vonden hadden zij wel in de eerste
plaats aan hunne geloofsovertuiging maar zeker ook voor een
deel aan het zedenbederf te dankeu dat bij de Siuto-priesters
of zoogenaamde bonzen heerschte. «Een stand van menschen>/,
zoo drukt Xavier zich naief uit, «die den duivel goddelijke
eer bewijzen, moet zich noodzakelijk aan schandelijke on-
deugden overgeven.//

In November 1551 verliet Xavier Japan en keerde over
Santshwan (bij Canton) en Malaka naar Voor lndië terug. In
Januari 1552 bevond hij zich weder te Kotsjin oin de belangen
der zending in die gewesten te behartigen. Maar reeds was hij
van een ander plan vervuld, stouter nog en gewaagder dan de
vroegere. Hij wilde aan de bewoners van het grootste rijk der
wereld, de Chineezen, de blijde boodschap brengen. Op zijn
Japansche reis had bij hen van eene goede zijde ieeren kennen,
hunne schranderheid, hun kennisdorst, hunne vredelievendheid
en welwillendheid opgemerkt, en ingezien dat de Japanners,
wanneer zij van de verbreiding der nieuwe leer in het naburige
rijk vernamen, gemakkelijker tot het aannemen daarvan te be-
wegen zouden zijn. * Toen hij uit Japan naar ludië terugkeerde
had hij zijn plan reeds met zijn medereizigers besproken. Men
maakte hein op de groote moeielijkhedeu opmerkzaam die daaraan
verbonden waren, op de omstandigheid dat het slechts aan
vreemdelingen die een gezantschap bekleedden geoorloofd was

' Denkelijk Funai.
' Pt'regriua9ain cap. 208 — 214.
* Zie ziiu bi'ivl uau Lvvula 0.1
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net '/Hemelsche Rijk" (e betreden, en op de groote kos'en
van zulk een gezantschap die de Regeeiïng uiet zou willen dragen.
Diogo Pereira evenwel, een welgesteld koopman, die hem op
zijn schip van China naar Malaka bracht en groote vriendschap
voor hem had opgevat, be loot hem met al 7,ijn vermogen te
steunen , en zond eene groote waarde aan handelswaren van Malaka
naar zijne zaakgelastigden inlndië , waarvan de opbrengst moest
dienen voor de uitrusting van Xavier en zijne medgezellen en
voor de geschenken die men moest medebrengen, zoodat zij
van de Regeering niet anders te viageu hadden dan een ge-
loofsbrief voor Pereira als gezant van den koning van Portugal.
De vice-koning, J). Aftbnso de Norouha maakte geen zwarig-
he'd om hem die te verkenen en gaf hem in last om den Keizer
de bevrijding te verzoeken van de Portugeezen die nog in China
gevangen zaten.

In April 1552 scheepte Xavier zich weder met eenige vol-
gelingen , die. ten deele voor de zending in Japan bestemd
waren, te Malaka in. Diogo Pereira had intusschen een haudels-
tocht gemaakt naar Sunda om peper en andere artikelen te
laden voor de reis naar China, en was op zijn terugkeer naar
Malaka toen Xivier daar aankwam. Tot beider ongeluk trad in
deze dagen D Pedro da Silva da Gama, die zich vroeger voor
Xavier zoo welwillend betoond had, als bevelhebber van Malaka
af i en ging het gezag kort daarna over in handen van zijn
broeder D. Alvaro d'Ataide da Gama. Deze had oude grieven
tegen Pereira en schijnt hem de onderscheidiug en het voordeel,
die van zijn tocht naar China te wachten waren, misgund te
hebben. Toen hij nu van Sunda terugkeerde liet Ataide hel
roer van zijn schip wegnemen, ouder voorwendsel dat er kwade
geruchten liepen van de komst eener Javaansche vloot eu dat
daarom geen schepen uit de haveu mochten vertrekken. Die
geruchten bleken echter ijdel te zijn toen een schip dat van
Solor terugkwam en verscheidene havens op Java had aange-
daan , de tijding medebracht dat de Javanen onderling oorlog
voerden en niet aan een aanval op Malaka dachten. Ataide
bleef echter, in weerwil van de vertoogen van Xavier en van
de beambten die hem de onbillijkheid van zijn gedrag voor-
hielden, onverzettelijk, zoodat Xavier ten laatste besloot om
zouder zijn vriend de reis te doen, want Ataide was wel ge-

ie hiervóór bl. 345 Vg). Xsvisr's brief «a» Gaspar l'erse van 16 Julij 1552,
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negen zelf He voordeden daarvan te genieten en het schip met
een anderen kapitein voor zijn eigen rekening uit te zenden.

Het zou den grooten apostel niet vergund zijn het beloofde
land binnen te trekken. Te Sau-tshwan aangekomen, het eiland
bij Canton waar de Portngeezen hun handelsstation hadden ,
werden hem de groote bezwaren duidelijker, die zijn plan in
deu weg stonden. Sedert de Portugeezen de vrijheid, die men
hun vroeger vergund had, zoo misbruikt hadden dat de groote
havens voor hen gesloten waren ' , werd er streng op gelet dat
zij niet weder het Chineesche vaste land betraden. Xavier dacht
er reeds over zich naar Siam te begeven van waar hij vernam
dat eerlang een gezantschap naar China zou vertrekken in
welks gevolg hij misschien zou kunnen medegaau, toen hij
eindelijk een chiueesch koopman vond die genegen scheen om
hem met zijne volgelingen te Canton binnen te smokkelen.
Maar de tijd dat hij hem zou komen afhalen ging voorbij,
de Portugeesche schepen vertrokken naar Malaka, en door
zware koortsen aangetast, die gebrek en teleurstelling zonder
twijfel verergerden, werd hij deu 2 December 1552 uit het
leven weggerukt. Anderen zouden zijn pkn weder opvatten en
er zou eeu tijd komen dat de Jezuïeten een grooten invloed
in China uitoefenden, maar voor het oogenblik had de dood
den grooten man misschien bittere teleurstellingen bespaard 2.

Dat de vulgers van Xavier liet arbeidsveld door hem in den
Archipel ontgonnen niet braak lieten liggen zal ons uit het
vervolg blijken. De geringe blijvende uitkomsten van hun werk
zullen wel voor een deel hieraan toe te schrijven zijn dat de
Islam, die meer met de religieuse behoeften der Maleiers
schijnt te strooken, liet Christendom was vóórgeweest en de
machtigste hoofden voor zich had gewonnen. Ook was het gezag
vau de Portugeezen in den Archipel te geriug om, gesteld al
dat zij dit gewild hadden, even als de Spanjaarden in de
Filippijnen, een nieuwen godsdienst in te voeren, wat toch
altijd met dwang gepaard had moeten gaan,

In de Molukken had Xavier Joao de Beira achtergelaten,
bij wien zich later andere ordebroeders voegden, Uit eeu brief

' Zie hiervóór bl. 290.

* Voor Xaviers lotgevallen heb ik zijne brieven gevolgd, zyn leven door
Ucena beschreven en de Ptg. schrijvers die daarvan eeuige bijzonderheden
Bededeclen (Couto, Mendcz Tinto) geraadpleegd,
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Van hem, den 5 Februari 1549 uit Teruate geschreven ' , ver-
nemen wij dat Sultan Elairun aan hem eu aau den kapitein
der vesting (Berualdim de Sousa) beloofd had een zijner zonen
christen te laten worden en naar het collegie der Paters te Goa
te zenden. Sousa, in wien de Sultan groot vertrouwen stelde,
zou hem bij zijn vertrek medeneineu tegelijk met eenige zonen
van aanzienlijke Ternataueu. Het vertrek van Sousa had zoo
als wij zagen drie jaren later plaats dan men toen kou voor-
zien, en van liet plan van Hairun schijnt niets gekoineu
te zijn ».

Wij hebben reeds van een anderen brief van Beira van 8
Februari 1553 melding gemaakt 3; waarin hij een verhaal doet
van den afval der Christenen aan de kust van Moro en van de
daarop gevolgde gebeurtenissen, die litj als een straf des hemels
voor hunne hardnekkigheid aanzag. Later keerde de pater, zoo
als hij in denzelfden brief mededeelt, zonder geleide naar de
bewoners van die landstreek terug en werd er met open armen
ontvangen. Vele duizenden, zoowel vroeger gedoopten als nieuw
bekeerden gicgeu tot het Christendom over, somtijds 5000 on
een dag en 15000 in ééu week (!!) *. Ook van andere eilanden
stroomden bewoners toe, die verschillende talen spraken eu
Christenen wilden worden, zoodat Beira genoodzaakt was zijne
vier medgezellen van Ternate te laten komen om hem in zijn
zendingswerk bij te staan en zich toen zelf naar Iudië terug
begaf om hulp te vragen. Een gevolg van huu terugkeer tot
het ware geloof zag de Pater hierin, dat het land weder vrucht-
baar en het water drinkbaar werd als te voren. Zijn verblijf op
Hahnahera zou ook de Portugeezen ten goede gekomen zijn;
althans hij zegt tot vijfmaal toe den bevelhebber van Teruate
voor aanslagen der Mohammedanen gewaarschuwd te hebbeu.
Dit alles moet vóór het beleg van Djilolo hebben plaats gehad,
waarvan hij aan het slot van zijn brief melding maakt.

Het schijnt vreemd, vergeleken met vroegere en Jatere be-
richten omtrent Sultan Hairun, dat Beira hem in dezen brief
in de eerste plaats opnoemt onder de Molukkaau»che vorsten
die het Christendom vijandig waren, üok Xavier, wien Beira

• Diversi Avisi etc. (Venezia 1565) j>. 113 Vo.
» Vgl. Lncena I I , 111.
» Hiervóór bl. 318.

* Uit staat duidelijk in den gedrukten brief, maar of de pater zelf wel voor

dit ^ctullcu YïJftutwiwidïlijk gesteld kitu wwJeu betwijfel ik.
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ou zijn terugreis naar Goa te Malaka ontmoette, s lmjft
hem ' : "Zorg dat gij niet zonder instructie van den Vice-
koning terugkeert, waarin de privilegiën door D. Joao de
Castro aan den sultan verleend herroepen worden, omdat
hij zoo slecht ten uitvoer brengt wat hij beloofd had ten
guuste van het Christendom en de Poitugeezen te verrichten,
ja veeleer het tegendeel doet.// De zendelingen schijnen dus
dikwijls eer tegen- dan medewerking van hem ondervonden
hebben; de Portugeezen hadden zich evenwel, zoo als wij ook
aanstonds zullen zien, niet over hem te beklagen. In zijn hart
zal Hairun beiden zeker weinig zijn toegedaan geweest, maar
liet was zijn belang hen te vriend te houden zoo laug hij kans
liep om anders het lot te ondergaan dat hem reeds eenmaal
getroffen had, namelijk in gevangenschap naar ludië te worden
gezonden.

Wij hebben in het vorige hoofdstuk de Molukken verlaten
bij het vertrek van Bernaldiin de Sousa, die het bevel tijdelijk
aan Balthazar Veloso opdroeg. Hij liet slechts een veertigtal
Portugeezeu in de Molukken achter en de vesting in een ont-
redderden staat. Maar gelukkig bleek de Sultan van Termite
eeu lovaal bondgenoot, want toen zijne oudste dochter met den
radja van Batjan zou huwen zorgde hij om de weinige Portu-
getzeu niet te beangstigen dat er geen toeloop van volk bij
plaats had. Ook bewees hij hun de hooge eer om hunne vrouwen,
hoewel kleurlingeu, boven zijne dochters te laten aanzitten.
Itebello, die ons dit mededeelt *, getuigt van Hairun dat hij
zijue bondgenooten meer gerechtigheid bewees dan zij aan hem,
eu staaft dit met voorbeelden die wij om niet te veel in bizon-
derhedeu te treden onvermeld laten.

In December 1*552 kwam Francisco Lopes de Sousa het bewind
op Ternate aanvaarden en be^on niet eene nieuwe verordening
op den nagelhandel, die de vice-koning Attbnso de Noronha hem
medegegeven had, af te kondigen. In de Instructie, die Noronha
zelf bij zijne benoeming ontfangen had, was hem met het oog
op het specerij-monopolie voorgeschreven dat hij geene personen
van eene andere natie dan de Portugeesche naar de Molukken
mocht zenden en goed moest zorgen voor het onderhoud der

' Brief van 21 Julij 1552.
^ luforma<;ao etc. p. 291.
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vesting o]) Ternate. Ook mochten zonder zijne vergunning de
kapiteins der vestingen geen eigen schepen houden, en in 't
bizonder was aan de bevelhebbers van Malaka verboden om
vrijbrieven af te geven voor den handel op Banda, de Molukken
en China. • Maar deze bepalingen waren niet voldoende om de
Regeering bij dien handel voordeel te verschaffen, want de
kosten van uitrusting en onderhoud der schepen en manschappen
werden haar niet eens vergoed, üe oorzaak daarvan was de
gebrekkige regeling van 15,'J5, waarbij de particuliere handel
op zekere voorwaardeu vrijgelaten werd. * Deze had ten gevolge
gehad dat de beste nageien door de kapiteins en particulieren
werden opgekocht en de Regeering (die trouwens naar een vast
tarief bet .aide dat dikwijls lager was dan de prijs waarvoor meu
kon inkoopen) slechts het uit-chot verkreeg en de nagelen die van
den votigen oogst aan de booraen waren gebleven, hetgeen £
minder waard was dan de goede nagelen. Om dit in 't vervolg
te voorkomen werd nu besloten dat slechts zuivere nagelen voor
de Regeering mochten ingekocht en ingescheept worden en dat
de factor aan de verkoopers vijf pardao's (ongeveer / 5) por
bahar zou betalen voor de schade die men leed bij het zuiveren.
Ook ui och t het lastschip voortaan niet meer dan $50 bahar van
particulieren medebrengen (behalve het tantum dat de beambten
voor zich mochteu laden) tegen 450 bahar voor de Regeeriug. *

Sultau Hairun was aanstonds bereid, hoeveel nadeel en moeite
(wegens het zuiveren der nagelen) zijue onderdanen ook door
deze verordening mochten ondervinden, haar overal te doen
afkondigen, zoodat de overige vorsten wel genoodzaakt waren
zijn voorbeeld te volgen. Ook betoonde hij zich in dezen tijd
bizonder dienstvaardig in het ondersteunen der zendelingen. Pater
Joao da Beira, die weder uit Goa was teruggekeerd (155J5) liet
hij met zijne volgelingen naar de kust v;ui Moro overbrengen; etm
der hunnen begaf'zich naar Morotai, een ander naar Kau , verderop
aau Halmahera's oostkust, om zielen te winnen *. De Paters

' Andrada, parte IV cap. 70 (pag. 77 v°).
* Zie ons Tweede gedeelte, bl. 47.
* Conto, Dec. I l l parte 2 p. 360—64. Vgl. Rebello p. 292 en Cartas de

Sim. Botelho p. 28 in • Subsidios para a historia da India Portngueza (Lisboa 1868).
* «Passo da nn' altrn terra che è molto discosta, rhiamata Seqnita , Nkola

in altra detta Cao.' Brief van P. Affonso de Castro aan den Rector van het
Collegie te Goa, van Ternate 18 Januari 1554 in -Divcrsi Avisi etc. (Venezia
151)5) png. J ' 9 YY -- Sc(j»jtn Ing volgens J?i:bcllo Q>. 295) o» MurotiU,
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liaddeii or tn'j den Portugeeschen bevelhebber op naiigedrongeil
dat te Samafo, eene plaats aan de ku?t van Moro die aan
Tklore behoorde en waar Christenen, Mohammedanen eu Heide-
nen onder elkander leefden, de schapen vau de bokken moesten
gescheiden worden. Het sirred tegen de Wet van God, meenden
zij, dat Christen mannen met Mohammedarmsche en heideusche
vrouwen, of omgekeerd, samen woonde i, en daaraan moest
ee;i einde worden gemaakt. De kapitein raadpleegde hierover
den Sultan. Hairun gaf te kennen dat dit niet weiuig moeite
zou kosten en dat zonder hun beider tegenwoordigheid de zen-
delingen het niet ver zouden brengen; hij was echter bereid
om mede te gaan. Beiden begaven zich nu met eeu goed ge-
volg naar Tolo in de nabijheid van Sainnfo '. Het kostte veel
moeite om de scheiding door te zetten, maar Hairun gaf er
zich zelf veel moeite voor, want hij moest het als Mohamme-
daan evenzeer af keuren dat zijne geloofsgenooten met Christenen
leefden, en liet zijne zusters die Christin geworden waren onder
de Portugeezen wonen, ja hij zou zelfs van eene zijner vrouwen
aan wie hij zeer gehecht was afstand hebben gedaan toen hij
bemerkte dat zij eveneens tot het Christendom was overgegaan.

Men zal zich herinneren dat in een vorigen brief van P.
Beira vau vele duizenden gesproken wordt die aan deze kust
tot het Christendom overgingen. De zendeling aan wien wij
bovenstaande mededeelingen verschuldigd zijn, is matiger in
zijn opgaven; hij zegt dat het getal Christenen dat op eene
enkele plaats (denkelijk Sa:nafo) van de anderen gescheiden
werd, wel 200 bedroeg ».

De Sultan van Tidore, verhaalt Rebello, zond aan Hairuu,
terwijl hij zich te Tolo bevond, een afgezant om hem op te
stoken dat hij de gelegeuheid zou waarnemen, terwijl de kapi-
tein en eeuigen zijner manschappen zich buiten de vesting
bevonden, om hen van kant te maken en de vesting te over-
rompelen. Hairuu had echter doorzicht en misschien ook recht-
schapenheid genoeg om dien raad niet op te volgen. Het kan ook
zijn dat het geheele verhaal, dat men van zijne omgeving vernam,
een list was om de Portugeezen tegen den Tidorres in te nemen.

Kort na zijn terugkomst op Ternate werd Francisco Lopez

('unto en Andrada maken nu «Toloeo» van Tolo even als vroeger Tolo ?an
Toloko (uy Teruate).

* Brief vau P. Aff. de Castro als boven.
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cle Sousa door zware koortsen aangefast die iiem in weinige
dagen ten grave sleepten. Hij had Christovao de Sa, onzen ouden
bekende, die als kapitein van het lastschip met hem van Malaka
gekomen was, tot zijn tijdelijkeu opvolger benoemd, daar hij
geen vertrouwen stelde in Felipe de Aguiar, zijn substituut
(alcaide mor) wien dit van rechtswege toekwam. Aguiar wilde
zich nu, terwijl Lopes stervende was, van de sleutels der
vesting meester maken, maar Hairun, die met De Sa bevriend
was, belette dit, doch liet de uitspraak aan de Porfugeezen
zelven over, die zich eveneens voor De Sa verklaarden.

In November 1555 kwam D. Duarte d'Ec.a te Teruate om het
bevel te aanvaarden. Wat onder zijn bestuur voorviel vernemen
wij later '.

> Zie over 't voorgaande: Rebello p. 2 9 2 - 9 4 ; Couto III 2 p. 471—77;
Andrada IV 117 vv.

P. A. TlELE.

AANVULLING VAN HET EERSTE EN TWEEDE STUK.

ifa/app«. (Bijdr. Tnst. 4e R. dl. I , bl. 898, aant. *).
Tk had verzuimd hierbij Jan TTuygen van Linsehoten's Ttine-
rarium te raadplegen, waar wij bl. 25 vinden '/Die princi-
paelste Haven vant Eylandt (Java) is Sunda Calapa.>/ Ook op
de kaart in Dudley's Arcano del mare (Asia, carta XTV) lezen
wij: «Jacatra, porto d'Olandesi, gia Sunda Calappa». Craw-
furd vermeldt (History TTl 168, aant.) dat de naam Kalappa
voor Batavia nog bij de Chineezen is overgebleven.

La?<e (Bijdr. Inst. 4e R. dl. I I I , bl. 13 , aant. »). Hieronder
zal eene plaats of een rijkje aan den mond der livier Kapuas
verstaan moeten worden die bij Bloemaert (Begin en voortgang
der O. I. Comp. nchter 't journaal van Verhoeven) en bij
Valentijn onder den naam van Lauwe voorkomt, bij van Dijk
(Neerlands vroegste betrekking met Borneo enz. blz. bl. 135)
o?' der dien van Lawei.

(.ild. bl. 12). Aan den heer Robidé van der Aa heb
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jk de opmerking te danken, dat doze naam eene lelteromzet-
ting is voor Morudo d. i. Maiudu aan Borneo's noordkust.

Ga/» (aid. bl. 26 aant. 3). Dezelfde Heer maakte mij op-
merkzaam dat Gapi bij Valentijn en anderen de naam is vau
Peling, liet grootste der Bangaai-eilanden.

Eerste res%mgr <fer Portagreerew op ^mfam (aid. bl. 53).
Diogo de Couto geeft hiervan in zijne "VlTIe Decada (Lisboa
1786, p. 192 vv.) het. volgende verhaal:

De Hitueezen (waaronder hij de Amboneezen in 't algemeen
verstaat, daar "Itov volgens hem de werkelijke naam van Ambon
is) waren de eersten die de Portugeezen in den Maleischen
archipel opnamen eu zich aan hen onderwierpen. Zij stonden

'foe dat in hun kampong ('/povoacao//, welke wordt niet ge-
meld) een steenen pijler met het koninklijk wapen werd opge-
richt; en daar de schepen, die van Ternate kwamen, genood-
zaakt waren tot den aanvang van deu moesson op Ambon te over-
winteren en de (noord-) kust van Hitoe geen veilige ankerplaats
bood, wezen zij hun een veilige haven aan in de binnenbaai
van het eiland genaamd de "cova// (Ptg. woord voor diepe
opeuiug, 't Lat. cava). Want de handel met de Ptg. bracht
hun voordeel aan en zij zagen hen dus gaarne komen. In die
binneubaai hadden de Mohammedaansche Hitueezen of Uliliuia's
eenige plaatsen in bezit, die zij aan de Ptg. afstonden en
velen der laatsten woonden hier met hen in vrede en eendracht
en namen zich Hitueesche meisjes tot vrouw. Tn dezen tijd
landden aan de kust van Hitu twee korakora's van » Ceiröes w
(Ceramtners), die plundering bedreven en eenige bewoners
doodden, waarop de Hitueezen de roovers overvielen , hen allen
doodden en hunne korakora's buit maakten. Toen de Ceram-
mers dit vernamen rustten zij een groote vloot uit om wraak
te nemen op de Hitueezeu. Deze, hiervan onderricht en de
Oerammers vreezende, die menscheneters waren, riepen de hulp
in van Antonio de Brito, den tweeden bevelhebber van Ter-
nate. Dit geschiedde zoowat omstreeks 1526, zegt Couto, maar
daar Brito in 't begin vau dat jaar werd afgelost, zal het iets
vroeger gebeurd zijn. Brito dan zond hun in een korakora
twintig man ter hulp. Nu rustten ook de Hiiueezen eeue vloot
uit en gingen die van den vijand te gecnoet, maar toen deze
de komst der Portugeezeu vernam, bood bij den vrede aan.
üe Hitueezeu stonden dien toe, maar de Portugeezen wildeu
pr niet van weten voor zij //203Ü caixas de ouro/' (gouden
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tasli) betaald hadden. Ten laatste werden zij liet eeus voor
1000 caixas (omstreeks 500 pardaos, de pardao = / 1 . — on-
geveer) en daarop keerden de Ce rammers naar liuu eiland terug.

Toen nu ook de Portugeesche soldaten zouden vertrekken
gaven de Hitueezeu hun een feest, waarop omstreeks 300 der
voornaamsteu tegenwoordig waren en daaronder "Ginulio, Co-
racone en Babachar. >/ Op dit feest werd eene dochter van
Ginulio, de schoonste der aanwezige vrouwen, door eeu der
Portugeezen, die te veel gedronken had, op onbeschaamde
wijze aangegrepen, en toen de vader hein verzocht haar met
vrede te laten gaf hij den man een harden slag. Hierop rezeu
alle Hitueezen op om zich op de vreemdelingen te wreken,
maar Ginulio hield hen tegen, zeggende dat liet niet recht-
vaardig was de schuld van een enkele door allen te laten be-
talen. Men zond nu echter alle Portugeezen die zich op Ambon
bevonden in een korakora naar Ternate met de boodschap dat
de Hitueezeu hen voortaan als vijanden zoudeu behandelen.
Ook werd de heerschappij over hun eiland door hen aau de
vorstin van Djapara aangeboden, opdat zij hen tegen de
Portugeezen zou bijstaan. Deze werden sedert zoo vijandelijk
door de Hitueezeu ontvangen dat zij hun toevlucht moesten
zoeken bij de Ulisiva's, die christenen geworden waren, van
Hative (op de noordkust van Leytiuior) eu Tawiri (op de zuid-
kust van Hitu).

Over de Ulilimas en Ulisivas zie men Valeutijn II b p. 31.
Vgl. ook hetgeen hij uit Ridjali mededeelt, aid. p. 7 v. Couto
noemt behalve Hative en Tawiri nog wflosetelo// (Nusa Telo
of Assalulu) en «Bagoela// (Baguala) als dorpen der laatsteu.
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