
TWEEDE HOOFDSTUK.

Malaka iu 1555—63. Plannen tegen Atjeh die niet tot uitvoering komen.
Avontuurlijke tocht langs de zuidkust van Sumatra (1561). Berichten om-
trent den handel in den archipel in dezen tijd.

Malaka werd na de vergeefsche aanslagen in 1551 geruimen
tijd door Djohor en Atjeh met rust gelaten. Maar als er geen
vijand van buiten te bestrijden viol, haspelden de Portugeezen
onderling. Wij hebben gezien hoe in 1554 de bevelhebber
Alvaro d'Ataide om wangedrag teruggeroepen moest worden.
Blijkens het .verhaal van Pinto » was zijn opvolger Antonio de
Noronha niet veel beter, daar hij den ouvidor, die van Goa
gekomen was om de zaken te regelen en het recht te hand-
haven, op de verregaandste wijze liet mishandelen. Noronhu
stierf voordat de, tijd vaii zijn bestuur om was (1556). Van
dat zijner opvolgers: Joan Pereira (tijdelijk), Joao de Mendoca,
Francisco d'Eca (1561) worden ons geeue bizonderheden mede-
gedeeld. In 1559 werd Malaka door Paus Paul IV tot een
bisdom verheven, dat zich over den geheelen Archipel uit-
strekte 2.

Atjeh was, zooals wij vroeger zagen 3 in 't midden der zes
tiende eeuw het hoofdstation geworden voor den tusschenhandel
der Mohammedanen van Westelijk Azië en Voor-Indië met den
Archipel, hetgeen de Portugeezen met leede oogeu aanzagen en
lieu het plan deed opvatten eeuer groote uitrusting tegen Atjeh.
Francisco Barreto, in 1555—58 gouverneur van Indie, had
bij zijn aftreden eene vloot voor dat doel gereed, zoo machtig
als men er nog geen iu Indië gezien had, want zijn voornemen
was om Atjeh aan Portugal te onderwerpen en in de hoofdplaats
een fort te bouwen «. Barreto's opvolger, D. Constantino de

' Peregrinacam, cap. 219.
* Couto, Dec. VII parte 2 , pag. 180—183.
• Zie ook Couto, aid. pag. 450, 453.
« Couto, aid. pag. 377, 395—397.
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Braganca (1568—61) gebruikte echter de vloot voor andere
doeleinden. Toen in 1561 Francisco Coutinho graaf van Redoudo
aan 't bewind kwam, werd het plan tegen Atjeh weder opgevat,
eu Francisco d'Eca, de bevelhebber van Malaka, aangeschreven
dat hij hem in October 1562 met de schepen die hij bijeen
kon krijgen aan de kust van Sumatra moest wachten. Misschien
was dit uitgelekt en wilden de Atjehers toonen dat zij op hunne
hoede waren; althans wij vernemen uit een brief van den jezuiet
Baltasar Gago, die op 't eind van 1561 van China naar Malaka
voer, dat hij in de Straat van Singapura een Atjehsche vloot
van 30 zeilen ontmoette waaronder 10 groote fusten, die te
Malaka in 't gezicht geweest was en groote ontsteltenis had
veroorzaakt. De vlootvoogd der Atjehers liet echter het schip
waarop Gago zich bevond niet alleen ongemoeid, maar de Atjehers
verzekerden zelfs aan den Portugeeschen kapitein dat zij sympathie
koesterden voor zijne landgenooten omdat deze edellieden (caval-
leros) en krijgslieden waren als zij '.

Francisco d'Eca vertrok op den bepaalden tijd met 11 goed
bemande schepen naar de kust van Sumatra en wachtte daar
tot het eind van den oostmoesson in December, maar de vloot
uit Indië kwam niet opdagen. De graaf van Redondo had mis-
schien andere bevelen uit Portugal ontvangen, of achtte zijne
scheepsmacht te gering om het plan ten uitvoer te brengen.
Door zijn dood in 't volgende jaar kwam er ook ditmaal
niets van 2.

Een avontuurlijke tocht langs de westkust, van Sumatra , die
in 1561 plaats had, wordt ons door Couto verhaald s. Het schip
S. Paulo, kapitein Ruy de Mello, in April 1560 van Lissabon
uitgezeild, zou in Brazilië overwinteren, maar hier aangekomen
en ziende dat liet schip van den paalworm schade leed, besloot
de kapitein in overleg met de stuurliedeu de reis te vervolgen
en koers te zetten naar Sumatra om, stra.it Sunda door, met
den oostmoesson Malaka te bereiken en van daar naar Indië
te varen. Den 15 September van Brazilië vertrokken voeren
zij met gunstigen wind op 't eind van November de. Kaap om,

' Brief van P. Balt. Gago uit Goa, 10 Dec. 1B62, ID «Cartas que los padres
y benuaues de la Comp. de Jesus» etc. (Alcala 1575) p. 117.

* Couto, Dec. VII parte 2 , pag. 519, 520, 5G0, 501.
» Aid. psg. 422—28.
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namen een zuidelijker breedte oin een frisschen bries op te doen,
zeilden meer dan eene maand op omstreeks 40° ZBr. en namen
toen een noordelijke richting. Den 20 Januari 1561 kregen zij
even bezuiden den Evenaar de kust van Sumatra in 't gezicht;
in weerwil van groote inspanning om zee te houden wierp de
stroom het schip op een bank en wareu zij genoodzaakt het te
verlaten eu zich in de boot naar het strand te begeven. De
kustbewot ers waren arme lieden, die hun een en ander te koop
aanboden, en voor een overval behoefde men, zoolang de orde
gehandhaafd bleef, niet bevreesd te zijn daar men niet minder
dan 700 man sterk was. Men sloeg dus aan het strand hutten
op, haalde al wat vervoerbaar was uit het schip en bouwde met
de afbraak daarvan in korten tijd twee barkassen, waarop het
kleine geschut geborgen werd. Toen werden | van de manschap-
pen in de boot en de barkassen verdeeld, en terwijl deze de
kust langs voeren moesten de overigen het strand volgen in 't
gezicht van de booten, die eiken avond aan land kwamen,
waar allen te samen overnachtten. Na eeuige dagen ontmoette
men vier inlandsche vaartuigen die op 't gezicht der vreemde-
lingen de vlucht namen, en toen men een schot op hen loste,
sprong de geheele bemanning der vaartuigen over boord en liet
deze, met sago beladen, in de handen der Portugeezen achter.
Nu behoefde geen deel der bemanning meer aan land te blijveu,
maar gingen deze iu de inlandsche vaartuigen over, en zoo
zette men te samen de reis voort. Op 3" ZBr. kwamen zij
aan een groote rivier, waarvan de monding zoo ondiep was dat
zij twaalf dagen moesten wachten voor zij weder zee konden
kiezen. Het land waar zij zich bevonden behoorde aan den vorst
van Menangkabau, die jaarlijks goud en andere waren naar
Malaka zond om tegen kleedingstoft'en in te ruien. De Por-
tugeezen , die verscheidene vrouwen bij zich hadden, leidden
aan 't strand zulk een weelderig en onbezorgd leven dat de
inlanders, door hun rijken tooi aangelokt, hun bij een plotselingen
overval eeue der schoonste vrouwen konden ontrooveu, en bij
de 60 man doodden of gevangen namen. De overigen scheepten
zich ijlings weder in, bereikten gelukkig de zeestraat van Suuda
en de stad Bauten • waar vier Portugeesche schepen lagen om peper
te laden voor China. Zij werden uu op die schepen verdeeld, soui-

l Deze zal waarschijulijk wel met bet < Pati» van Cüuto bedoeld zijn.
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migen voeren naar China mede en anderen naar Malaka en van
daar naar Indië.

Eenige niet geheel onbelangrijke bizonderheden omtrent den
handel, die in dezen tijd door de Portugeezen in den Archipel
gedreven werd, vinden wij bij dezen en genen opgeteekend.

Wij weten dat voor rekening der Regeering jaarlijks een
schip naar de Molukken en een naar de Banda-eiiaaden werd
uitgerust, doch de voordeelen, aan den handel in nagelen en
muskaatnoten verbonden, kwamen grootendeels in handen der
kapiteins en beambten, en er moesten telkens maatregelen ge-
nomen worden dat de Regeeriug er althans geen schade bij leed.
Bij het overladen van de specerijen in de factorij te Malaka
b. v. werd zoodanig geknoeid dat de Regeering in 1562 ver-
bood die voortaan te Malaka te ontschepen, en eveneens het
deel dat de Regeering van de lading der particulieren toekwam
(tercos e chaques de El Rey) te verkoopen >. Zoo werd ook het
jaar te voren in de vaart op Banda eene verandering gebracht.
Tot nu toe werd daarvoor het grootste lastschip der Regeering
gebruikt, omdat de lading van meer omvang was dan die der
nagelen, maar dit maakte de uitrusting zeer kostbaar. Nu zou
de Regeering daarbij toch geen nadeel geleden hebben, want
*• van de lading was haar eigendom en werd te Malaka in de
factorij geborgen, maar door vrijstellingen van rechten aan
particulieren en geschenken uit den voorraad gebeurde het dikwijls
dat de kosten der uitrusting niet eens gedekt werden. De vice-
koning nu, D. Constantino de Braganca, trachtte door eene
soort van verpachting het kwaad te herstellen. Aan den kapitein
wien de Regeering de vaart op Banda gunde, werd tot voor-
waarde gesteld dat een deel der lading, namelijk 300 bahar
noten en 50 foelie — de geheele lading bedroeg gewoonlijk
omstreeks 1200 bahar — , voor eene bepaalde som ten bate
der Regeering zou aangekocht en vrij van lasten zou overge-
bracht worden. Maar het schijnt dat ook deze verandering
weinig vrucht droeg. Later zag de Regeeriug dan ook van de
vaart op de Bandaeilanden af, en werd deze aan de Javanen
overgelaten die de noten naar Malaka en Atjeh brachten *.

Ook voor de vaart op de Molukken en Sunda werden door

' Couto, aid. p. 519.
' Couto, aid. p. 880—83. Vgl. Dec. IV parte 2 , p. 289.
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de Regeering eenigen tijd later contracten gesloten. Voor de
Molukken werd bepaald dat de kapitein het galjoen zeilklaar
van den vice-koning zou ontvangen, verder alle onkosten voor
zijne rekening nemen en te Goa 1100 quintalen nagelen afle-
veren, die eene waarde vertegenwoordigden vau 50.000 pardaos i,

De teelt der nagelen schijnt, sedert de Portugeezeu die
kwamen opkoopen, te zijn toegenomen, tenzij de vroeger opge-
geven cijfers te laag waren »; althans Rebello * en de Spanjaard
Carrion *, die beiden geruimen tijd in de Molukken door-
brachten, schatten die hooger. In een goed jaar zegt Rebello,
leverde de nageloogst 6000 bahar (de bahar van 4 -̂ quintalpii
ongeveer) s. I)e opbrengst van Ambon stond ongeveer gelijk
met die van Batjan, namelijk omstreeks 300 bahar, doch de
Ambonsche nagelen waren minder groot, eu smakelijk dan die
van de Molukken , 't geen hij aan het vroege plukken toeschrijft.

Carrion geeft als gemiddelde opbrengst op:
Ternate . . . . 1100—1200 bahar.
Tidore . . . . 900—1100
Motir . . . . 350—500 «
Makiau . . . . 700—800 //
Batjan . . . . 1000—1200

De waarde van de bahar bedroeg volgens hem 2 dukaten in
goederen, wat met de vroegere opgave overeenkomt. Elders
vinden wij dat in 1554 de bahar aan de Regeering kostte
//300O caixasv (de 1000 = 800 reis of een pardao) 't geen
aanmerkelijk minder is *.

Voor de opbrengst der noten op de Banda-eilanden geeft

' Couto, Dec. VIII p. 103, 206, 243; Dec. IX p. 101.
* Zie oils Tweede gedeelte bl. 22.
» a. w. bl. 174, 190.
•* Carta del capitan Juan Pablo de Carrion al Presidente del Coosejo Keal

de lus Indias sobre lus riquezas . . . . en las islas Malucas etc. in Boletin de la
Soc. geogr. de Madrid, tomo IV (1878) p. 23 vv. Carriou kwam met Villalobus
in de Molukken en keerde eerst in 1558 in Spanje terug. Hij vergezelde Legaspi
naar de Philippjjnen ia 1564.

* In het «LivTO dos pesos da Yindia» van 1554 (Subsidios etc. p. 40) wuritt
het gewicht van de nagelen eu noten aldus opgegeven:

De bahar van Banda houdt 100 cates, gelijkstaande met 314 cates van
Malaka, of met een gewicht van 5 quintalen, 2 arrobas, 15 arrateis, 7£
oitavas. [Volgens Valentijn (III 2 p. 12) was de catti van Fianda =z 5J Holl.
ponden]. De bahar van de Molukken houdt 200 cates en staat gelijk met eeu
gewicht van 4 quintalen, 2 arrobas, 19 arrateis.

* Livro dos pesos p. 41.
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Carrion een veel lager cijfer dan het vroegere, nl. 2000 ii
2500 quintalen noten en 300 foelie jaarlijks, maar 't kan zijn
dat het onderscheid in gewicht van de bahar op Banda en in
de Molukken bij de herleiding in quintalen door hem niet is
in acht genomen.

Omtrent het sandelhout dat men van Timor haalde, deelt
Carrion ons het volgende mede: «Het wordt bij ons door de
apothekers voor medicijnen gebezigd, maar het groote verbruik
is in geheel Azië. Perzië. Indi" enz. tol aan Malaka toe, voor
zalven en reukwerken, en voor het verbranden der lijken van
aanzienlijken, lu den tijd dat ik in Indië was werd liet daar
verkocht voor 50—70 pardaos het quintal; de pardao heeft
eene waarde van 12 realen. Jaarlijks werden 2 of 8 schepen
van Tndië uitgezonden oui lading van dit kostbare hout op
Timor op te doen. //

Elders vinden wij opgeteckend dat men dat hout op zeer
j;oedkoope wijze verkreeg. De kapitein van het schip liet liet
door zijn volk hakken, en verdeelde het dan in drie deeleu,
twee waren voor hem en een voor den vorst vau het eiland,
die verder geene rechten eischte. Ik moet er bijvoegen dat de
berichtgever dit wel niet uit de eerste hand zal vernomen hebben.«

Ue Venetiaansche reiziger Gesare de i Eederici vermeldt dat
het goede sandelhout alleen van Timor kwam; dat van Solur
(bij hem Celor) was van eene mindere kwaliteit. In zijn tijd
(omstreeks 1560—70) zond de bevelhebber van Maiaka jaarlijks
een schip naar Timor, zoo ook een naar Cochinchina om aioe-
hout en een naar Siam om brasilhout (vcrzino) te laden. »

Ue vaart op China en Japan, die aau particulieren vrijstond
indien zij te Malaka de gevorderde rechten betaalden, was in
dezen tijd zeer levendig. Op het eilandje Macao bij Cauton
verrees langzamerhand een Portugeesche slad. 3 Het llemelschc
rijk zeif mochten zij echter niet betredeu; in 1562 werd nog
eenmaal een gezant van Goa naar Peking afgevaardigd, maar

' Relazione dell' imperio Ottomanno del cl. Dan. Rarbarigo tornato bailo da
Constautinopoli nsl 1564 (Rclazioni degli ambasciatori Veneti edite da Eug.
Albèri. Serie I I I vol. I I ) , p. 13.

* Viaggio ïiell' India Orieütale et oltra l'India (Vetietia 1587) p. 83. Met
»verzino" bedoelt hij de Caesalpinia Sapan L. die als verfstof gebruikt werd.

' Vau een afstand van Maeao door den keizer van China aan de Portugeezcn
in 1557, waarvan nieuwere schrijvers spreken, maken de ouderen geen melding.
Ook is die hoogst onwaarschijnlijk. Ygl. echter ons Derde Gedeelte bl. 290,91.
Een brief van den Jezuïet NT. Nunez van, 1665 ia reeds uit Macao geschreven.

4e Volgr. IV. 28
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de Overheid van Canton achtte zijn gevolg voor een gezant te
gering en liet hem niet vertrekken. > Wat het handelsverkeer
met Japan betreft, zonder twijfel oefende de prediking der
Jezuieten die het Christendom daar meer en meer aanhangera
verschaften, daarop een gunstigen invloed uit.

' Barbosa Machado, II 374; vgl. 689 v. Brief van den bisschop Mich. Car-
nero uit Macao 20 Nov. 1576, in Lettere dell' India Oriëntale (Vinegia
1580) p. 215.
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DERDE HOOFDSTUK.

Berichteu der Jezuïeten-zendelingen omtrent de Molukken, de Papoe-
eilanden, Solor en Timor, Pauarukan op Java, de rijken aan de noordkust
van Celebes, de Saugi-eilanden, Bangaja, Gorontalo, de rijken in Zuidelijk
Celebes.

Bij het verhaal der gebeurtenissen op Ambon zijn de brieven
der Jezuïeten ons reeds van dienst geweest. Zien wij thans wat
daarin over andere gewesten van den archipel wordt ineJege •
deeld. Fee/ belangrijks zullen wij er niet in aantreffen, want
de hoofdzaak was natuurlijk hun arbeid, de bekeering der
Heidenen, in een helder licht te stellen. Dat sommigen hunner
zich van de beteekenis dier bekeeringen geene illusieën maakten
hebben wij reeds gezien. Meerendeels waren het echter mannen
vol geloofsovertuiging en die in het bewustzijn van het grootsche
hunner roeping vermoeienissen noch ontberingen telden.

Te Malaka bevond zich een Jezuieten-Collegie, door den
Koning bekostigd, waar kinderen onderwezen werden, en ook
op Ternate was een Collegie gevestigd van waar de zendelingen
naar de omliggende eilanden werden afgevaardigd. Op Moro, de
noordoostkust van Halmahera en het daar tegenover gelegen
Morotai had het Christendom sedert Xavier's prediking vele
aanhangers gewonnen ' , maar de Mohammedanen schijnen hier
toch nog altijd de overmacht gehad en vele Christenen tot afval
gedwongen te hebben. Henrique de Sa, die in 1561 het bewind
op Ternate aanvaardde, begaf zich naar Moro om hierop orde
te stellen. De sengadji van Galela, een Mohammedaan met nauie
Tioliza, zou hierop met velen der zijnen tot het Christendom
zijn overgegaan. Ï In 1563 bevonden zioh volgens Acosta» op
Moro 36 kampongs waarvan de bewoners Christenen waren en
omstreeks 800 woningen vau Molukkaueu, die de Sociëteit vau
Jezus als hare onderhoorigeu beschouwde. * Verscheidene paters

' Vgl. ous Derde Gedeelte, bl. 386, 337.
^ Bartoli, 8. w. p. 584, 585.
* Relation in • Cartas» etc. (Alcala 1575) p. 24 v°.
* «son los de la Companii".
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waren hier werkzaam ; een hunner predikte op Morotai en woonde
in de kampong Sekita, een ander op Rau. '

Op Batjan heerschte eeTi zusterszoon van den Sultan van Ter-
nate, een jongman van 25 jaren. Deze had, zoo verhalen ons
de Paters, bij eene dochter van zijn oom den Sultan een kind
verwekt en haar toen geschaakt. "Vreezende dat Hairun zich
daarover wreken zou, zocht hij de vriendschap der Portageezen
en liet aan D. Duarte d'Eca een Pater verzoeken om hem in
de Christelijke leer te onderrichten. Hierop zou d'Eca, die voor
verzet van den kant van Hairun vreesde, dezen met zijne ver-
wanten in de vesting gevangen gehouden hebben totdat P. Nicoiao
Nunez veilig en wel naar Batjan onder zeil was. Nunez vond
in den radja een willig leerling, die zich weldra met zijn gezin
liet doopen waarop velen zijner bloedverwanten en onderdanen
zijn voorbeeld volgden. De radja toonde sedert zooveel ijver voor
de nieuwe leer dat hij den Pater op zijne bekeeringstochten naar
de omliggende eilanden vergezelde en zelf de bewoners aanmoe-
digde om zich te laten doopen. * Wij zagen vroeger dat hij
ook in den oorlog van de Ternatanen tegen de Portugeezen de
zijde der laatsten koos.

Nuïiez roemt zelf de bewoners van Batjan als lieden van
meer verstand en oordeel dan die van Moro en daardoor ont-
vankelijker voor de mysterieën van het Christelijke geloof, waar-
voor zij den Islam hadden afgezworen. Voorts verhaalt hij bij
deu vorst van Batjau sommige radja's van het volk der Papua's
ontmoet te hebben die dezen vriendschappelijk kwamen bezoeken.
Zij woonden in een groot land dat reeds bijna 200 mijlen ver
ontdekt was en vele vorsten bezat, en wenschten gedoopt te
worden, maar Nuïiez weigerde dit, omdat hij het noodig vond
dat zij vooraf onderwezen werden en daaitoe op 't oogenblik

' Brief van L. Froes uit Malaka, 1 Dec. 1555, in Diversi Avisi p. 275 v°;
Brief van Nic. Nuiïes van Ternate, 10 Fcbr. 1569 in «Lettere dell' Iudia
Oriëntale scritte da' Rev. Padri della cotnp. di Giesu» (Venegia 1580) p. 85.—
üc vermelding van Kau in dezen brief doet mij vermoeden dat wij ook in den
brief van Alf. de Castro van 1554 (zie ons Derde Ged. bl. 336) voor Cao «Rao*
moeten lezen.

* Brief van Ant. de Qnadros uit Goa, 13 Cal. Decemb. 1559, in Epistolae
Indicae (Lovan. 1566) p. 321—28 Quadros had dit verhaal van Nunez zelven.
Vgl. Acosta'» Relacion p. 23 (jaartallen niet te vertrouwen); Du Jarric p
681—82; Bartoli p. 576—78, die de bekeering aan P. Fern. Osorio toeschrijft,
waarschjjulyk uit misverstand van deu brief van Quadros.
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niemand beschikbaar was. ' Deze Papua's, schrijft een ander
Pater, woonden op het vaste land dat zich zoover naar 't
Zuiden uitstrekte dat de Spanjaarden, die de kust langs voeren,
er het einde niet van konden vinden. 2 Ook elders wordt het-
zelfde opgeteekend, met bijvoeging dat het land der Papua's
ju vier rijken verdeeld was, namelijk Miam, Missol, Ogueo
en Noton, waar ééne taal gesproken werd. In de drie laatste
namen zijn de eilanden Misool, Waigeoe en misschien de kust
van Nottnn (westkust van N.-Guinea) te herkennen. *

Uit een brief van 1559 * vernemen wij een en ander omtrent
Solor en omliggende eilanden, waar het Christendom aanhangers
won. Men voer naar Solor tweemaal in 't jaar, op 't eind van
September en in 't begin van Januari, en kon van daar de reis
naar de Muiukken en China voortzetten. Het was een zeer ge-
zond land, maar men vond er weinig levensmiddelen. Het volk
was zeer onbeschaafd en het domste in deze streken; zij hadden
geeue afgoden en aanbaden niets. Er woonden eenige Portu-
geezeu op het eiland die sommige bewoners tot het Christendom
gebracht hadden, maar de '/secte van Mahoma// breidde er zich
zeer uit. Op omstreeks 20 mijlen van Solor lag het eiland
Timor en 3 mijlen van daar een ander groot eiland s, waar
zekere Joao Soares meer dan 300 inwoners voor het Christendom
gewonnen had, waarouder een radja met alle voorname personen ,
die er zeer op aandrongen dat men hun onderwijs kwam geven.
Zij woonden in het binnenland daar de zeeroovers de kust on-
veilig maakten. Er bevonden zich op dit en de omliggende
eilanden, die zeer bevolkt waren en een zeer zacht klimaat
hadden , wel «toovenaary/ maur dit, belette niet dat de bewoners
zeer gezind waren om het Christendom aan te nemen; indien

' Brief van Nic. Nunez, van Ternate 10 Fcbr. 1569, in «Lettere dell'
Iudia Oriëntale» (Vinegia 1580) p. 86, 87.

" Brief van Christof. d'AeoBta, uit Malaka, 2 Dec. 1B69, aldaar p. 70.
' Lucena, Vida de Xavier, II 116, zoo 't schynt °P gezag van P. Marcos

Prancudo die in 1561 met Henrique de Sa in de Molukken kwam. Ook bij
Du Jarric p. 692.

* Brief van Baltasar JJiaz, uit Malaka, 3 Dec. 1559 in «Copia de algunas
cartas que los padres y hermanes de la Compania de Jesus, que andan en la
India... escriuieron alos dela misma comp. de Portugal, dcsde el a. 1557 hasta
cl de 61. Traslad. de Portugues en Caetellano» (Barcelona 1562) p. 59.

* Acosta (Relacion p. 26) noemt dit eiland evenmin maar zegt dat het 100
mijlen van Solor af lag en dat de stad waar de radja en de zijnen gedoopt
werden Labonania heette. Dit doet aan Amanubang op Timor denken. Aan de
afstanden bij .Vcosta is geen waarde te hechten.
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men echter daarvan niet spoedig werk maakte zouden zij weldra
besmet worden met de verderfelijke leer van Mohammed.

De schepen die van Malaka op Solor en Timor voeren deden
gewoonlijk «het rijk Panalucar« (Panarukan op Java) aan,
waar de meeste levensmiddelen in deu geheeleu archipel te
vinden waren. De bewoners van dit rijk waren heideneu , hadden
de wet van Mohammed nooit willen aannemen en daardoor veel
oorlogen moeten voeren. Zij waren groote vrienden van de
Portugeezen en zeiden geeue wet te zullen aannemen dan de
hunne. >

Acosla * voegt aan de berichten van Diaz omtrent Solor
uog een en ander toe. In 1552 zegt hij, maar op jaartallen
kan men bij hem niet aan, werden ook hier de radja, zijne
gemalin en de voomaumsten van ziju rijk, door eeu Portu-
geeschen handelaar gedoopt. De radja deed hierop meermalen
bij het Jezuieten-Collegie te Malaka aanzoek om eeu leeraar,
maar vernemende dat er geen gemist kon worden zond hij
zijn zoon naar dat Collegie om onderwijs te ontvangen. Drie
of vier hadji's, uit Indië 3 overgekomen, hadden zich in
dezen tijd op Solor gevestigd en vele bewoners tot den Islam
bekeerd; door toedoen van de Jezuieten was echter de voor-
naamste hunner van het eiland verwijderd eu naar Indië terug-
gezonden.

Drie brieven van P. Pero Ma.-carenhas uit Ternate * maken
ons met de eerste prediking van het Christendom op Celebes
en de Sangi-eilanden bekend. In 1563 zond Sultan Hairuu van
Ternate zijn zoon Baab uit om (de noordkust van) Celebes aan
ziju gezag te ouderwerpeu. De Paters op Teiuate begrepen wel
dat daarmede de uitbreidiug vau den Islam gepaard zou gaan
en verkregen van den Portugeeschen bevelhebber, Henrique de
Sa, die een schip op kruistocht naar die kust wilde uitzenden,
dat een hunner zou medegaau, te meer omdat de bewoners kort

' Het Amacuaca waarvan in den brief van P. Diaz (die ook in de 3e uitgave
der Epistolac Japonicae, Lovan. 1570, p. 172 staat) gesproken wordt is blijk-
baar Amacusi in Japan,

» ReUciou p. 25, v°.
•1 «de los lugares Caluicu (Calicut?) y Bengala.'
* De eerste is gedagt. Idib. Novemb. 1564 en behelst in haar geheel eon

brief van P. Diogo MagalhaSa uit Meuado, 5 Cal. ,Vug. 1563. De twee vol
genden worden slechts bij uittreksel en zonder dagt. medegedeeld. Ik heb alleeu
de Latijnsche vertaling in 'Epistolae Japanicae», pars I I (Lovan. 1569), p-.
1»8—176, kuunen raadplegen.
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te voren door een afgevaardigde hun wensch hadden te kennen
gegeven om onderwezen te worden in de Christelijke leer. De
Sultan poogde door het verspreiden vaii oorlogsgeruchten te voor-
komen dat het Portugeesche schip uitliep, maar toen deze logen-
achtig bleken begaf men zich op weg met P. Diogo Magalhaens
eii 100 man aan boord. Men deed eerst Menado aan en lioewel
het niet in het plan lag zich hier op te houden was het op
aandrang van den radja dat de Pater er veertien dagen door-
bracht om hem en velen die daartoe begeerig waren de geloofs-
artikelen te verklaren, waarop de vorst met 1500 zijner onder-
danen gedoopt werd. De Menadeezen hadden den naam van een
oorlogzuchtig volk en de schrik van den geheelen omtrek te zijn.

üe reis werd voortgezet naar het eiland Siau van de Sangi-
groep (Sichaonia in de Lat. vertaling, Sion bij Du Jarric en
anderen), waar de radja, die als een zeer rechtvaardig man be-
kend stond, eveneens groot verlaugen toonde om gedoopt te
worden. Hij zou 6000 strijders onder zijne bevelen gehad en
liet eiland (met de omliggenden ?) 25.000 bewoners geteld hebben.
Van hier voer men naar wBola» (Bolaang Mogondo) aan de
noordkust van Celebes. De radja, een zoon van dien van Menado,
had 7 of 8 plaatsen met ongeveer 15.000 inwoners, die nog
heidenen waren, onder zijn gezag. Hij was kort te voren door
Kaitjil Guzerate van Ternate gedwongen den Tslaui te omhelzen,
en weigerde uit vrees voor de Ternatanen, hoewel met tranen
in de oogen, tot het Christendom over te gaan.

De kust verder langs varende, kwamen zij te #Canripa'/
(Kardipan), waar dicht bijeen zes kampongs lagen met ongeveer
3000 inwoners, üe voornaamsten werden op hun verlangen ge-
doopt. Toen voeren zij in vijf dagen naar //Totole'/ (Tontoli),
waar de kapitein zoo het schijnt verwacht had de knjgsvloot
van Ternate te vinden. De bewoners aan deze kust hadden vol-
gens P. Magalhaens een grooten afkeer van den Islam, wat
wel met hun tegenzin in de overheersching der Ternatanen in
verband gestaan zal hebben.

Op den terugtocht bleef de Pater acht dagen te Kardipan
en doopte in dien tijd 2000 menschen. Daarop vestigde bij zijn
verblijf te Menado. De bemanning vuu het schip die door den
westiuoessou genoodzaakt was hier twee maanden te vertoeven,
werd door den radja met de meeste gastvrijheid behandeld.

In zijn tweeden brief aan den Rector van 't Collegie te Ma-
hka dringt P. Mascarenhas zeer aan op medewerkers omdat het
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arbeidsveld zoo groot is en onder andere volken ook de Papoes
("plebes Papuarum '/) nog op bekeering wachten. Hij beklaagt
zich over de tegenwerking van den Sultan vau Temate. De
radja van Bangaja («Rex Bemgaij //) aan Celebes' oostkust had
zijn zoon voor zijne opvoeding uaar Ternate gezonden en daar
deze jongeling geneigdheid tooiide om het christendom te om-
helzen zocht Hairun hem daarvan af te houden, en vroeg den
radja eeue dochter voor zijn zoon ten huwelijk. Daar evenwel
de radja had te kennen gegeven dat hij daarover den radja van
Batjan wilde raadplegen, die een ijverig Christen was, hoopte
de Pater dat er van dat huwelijk niets zou komen. Intussclien
verlangden de Bangajers > gedoopt te worden, maar door het
geringe aantal zendelingen kon daar niets vau komen, hetgeen
te meer te betreuren was omdat het te vreezen stond dat de
sultan van Temate hen tegen de Christenen zou opzetten.

Weinige dagen vóór Masca.'cnbas zijn brief afzond was er.n
neef van den Sultan van Tidore gedoopt, een man van geest-
kracht en beleid, die vioeger tegen de Portugeezen oorlog had
gevoerd en het hoofd was van zeven of ncht kampongs Thans
was hij een gevangene van den Sultan van Ternate die zijn
best had gedaan om te bewerken dat hij naar Indië werd ge-
zonden en beweerde dat hij een zeer gevaarlijk persoon en on-
ruststoker was, maar de Pater had dit weten te verhuedeu. De
overgang van den Tidoreeschen prins tot het Christendom zal
wel evenzeer een politieke reden gehad hebben als het feit door
P. Mascarenlias ten slotte vermeld, dat Kaitjil Guzurate vau
Ternate zijn eenigeu zoon door de Jezuieteu liet opvoeden en
uaar Malaka zendt om zijne opvoeding te voltooien.

In den derden brief van den Pater wordt de doop van zes
aanzienlijke Tidoreezen verhaald, waaraan kort te voren die van
twee broeders van den Sultan was vooraf gegaan, terwijl ook
de Sultan zelf, een jongeling van 17 jaar, tot het Christendom
scheen te neigen. Het doopfeest der Tidoreesche hoofden was
op Teruate met muziek en ouder 't losbrauden van 't geschut
gevierd. Toen eenige dagen later de Sultan van Ternate als
naar gewoonte anu den Pater audieutie gaf, had hij hem on-
gewoon eerbiedig en vriendelijk bejegend, en toen de Pater
verzocht het evaugelie aau zijne onderdanen te mogeu verkou-

' Er staat bier 'Appicari populi-, daar dit dadelijk op het voorgaande volgt
kuuucii wel uiet anders dan de Bangajers bedoeld zijn.
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digen, antwoordde de Sultan dat hij daartoe vrijheid bezat en dat
lui en zijne zonen trouwe hoorders zouden zijn van de predikatiën
der zendelingen. De Pater schreef deze welwillendheid aau de
vrees toe dat indien de Sultan van Tidore het christendom
aannam hij zelf de gunst der Portugeezen zou verliezen.

De eerstvolgende brief, dien wij van P. Mascarenhas be-
zitten is den 6 Maart 1569 uit Ternate geschreven '. Hij had
eenige maanden te voren // de Celebes <- bezocht en geeft nu
verslag van zijne reis. De radja van Siau had zich door P.
Mngnlhaens laten doopen, maar ten gevolge daarvan waren,
;mder!ialf jaar geleden, alle zijne onderdanen tegen hem opge-
staan op eeu kleine landstreek (eilaud?) na, waar hij met zijn
vader en zijne broeders de wijk had genomen. Van daar was hij
op Ternate gekomen om hulp te vragen bij de Portugeezen. Intus-
scheu was een deel der opstandelingen tot inkeer gekomen en had
afgevaardigden naar Ternate gezonden om den radja tot terugkeer te
bewegen De Portugeesche bevelhebber leende den radja een fust. en
P. Mascarenhas besloot hem te vergezelleu. Te Menado vernam men
dat de helft zijner onderdanen hem nog vijandig waren. Van
daar voer men naar Siau. De radja werd //met veel geween//
door zijne aanhangers ontvangen, maar de vijandelijke partij
had de versterkte hoofdplaats nog in haar macht en wilde die
niet overgeven. Toen de Portugeezen van de fust zich echter
aan land begaven om den radja tegen de oproerigen bij te staan
namen deze de wijk in 't gebergte. Nu liet de radja zich door
de fust naar een plaats brengen van omstreeks 300 woningen
die aan zijn broederszoou behoorde en bleef daar met den pater
en twee Portugeezen achter. Men richtte eene woning tot kerk
iu en doopte hier den vader van den radja, die op die plaats
woonde.

Daar P. Mascarenhas van hier uit de christenen te Menado
wilde bezoeken besloot de radja hem met zijne vloot te verge-
zellen (eind September 1568). Doch terwijl de vaartuigen werden
gereed gemankt kwamen eenige aanzienlijken van het eiland
Saugi namens hun radja den Pater uitnoodigen om bij hen te
komen en gaven hem door verschillende teekenen, o. a. door
het lange hoofdhaar dat zij droegen af te snijden, te kennen
dat zij gaarne christenen wilden worden. De Pater beloofde dal
hij bij hen zou komen en weinige dagen later kwam een neef

' Lettere dell' India Oriëntale (Vinegia 1580) pag. 88vv.
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vau den radja hem afhalen, maar de radja van Siau stond et
op om hem met zijne vloot, die nu gereed was, te begeleiden.
Te Sangi aangekomen werd hij door den radja en de aanzien-
lijken met veel blijdschap ontvangen. De residentie heette //Ca-
lauga// (Kalongan). Hier werden drie dagen later de radja,
zijne gemalin en de voornaainsten zijner onderdanen, zoowel
mannen als vrouwen gedoopt, en hoewel de beide radja's met
den *adel// bij deze gelegenheid braaf feest vierden, verzuimden
zij toch niet den pater over het geloof te ondervragen, zoodat
de woning waar hij zijn intrek had genomen, hoewel eene der
grootsten, altijd vol volk was. Er werd ook een kruis geplant
van het schoonste hout dat op het eiland te vindeu was, waarbij
de beide radja's in persoon behulpzaam wareu, eu eene plaats
uitgezocht om een kerk te bouweu, waartoe onmiddellijk de
grond werd gelijk gemaakt.

Het was nu echter hoog tijd geworden voor den Pater om
naar Celebes af te varen. De radja vau Sangi liet hem naar
Siau terug geleiden en gaf aan elk der beide Portugeezen die
bij hem waren een slaaf ten geschenke. Van Siau geleidde hen
de radja vau dat eiland (1 November 1568) naar Meuado. Hier
kwamen, schrijft Mascarenhas, de //Battachini// hem zeggen dat
wel 100.000 zielen bij hen al lang naar het Christendom smachtten,
eu verzochten den radja van Siau dat hij den pater zou bewegen
om hen te bezoeken. Maar deze kon hun alleen hoop geven
dat zij door de paters die op Celebes « kwamen wonen gedoopt
zouden worden; hij zelf was slechts gekomen om de reeds ge-
doopten "te bezoeken. Met deze //Battachini* zijn blijkbaar de
bewoners van de Minahasa bedoeld *.

P . Mascarenhas zette van Menado de reis voort naar Kar-
dipan. Onderweg deed hij Bolaaug aan, om een jongman dien
P. Magalhaeus daar had achtergelaten mede te nemen; de
moeder van deu radja, die thans afwezig was, Jiet hem ver-
verschmgen brengen en zond hein op zijn verlangen den jong-
mau aan boord. Te Kardipan werd de Pater zeer feestelijk

' Er staat »con i Selebi».

* Waarom Valentijn er alleen »Datahans» (Datahan is een dorp by Menado)
ouder verstaat weet ik niet. P. Magalhaeus spreekt reeds in zijn brief van 1563
(zie boveu) van «Batachiua-, dat zeer bevolkt is en nog niet door de «Malio-
raedaansche pest» besmet, en waarvan de bewoners zeer naar den doop ver-
langen. Daar deze pater toen te Menado zijn verblijf hield, is hier zonder twijfel
hetzelfde land bedoeld.
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ontvangen en vele heidenen kwamen hetn bezoeken om onder-
wijs te ontvangen; hij wilde hen echter niet doopen om dezelfde
reden waarom hij dit aan zijne bezoekers uit het binnenland te
Menado geweigerd had.

Van Kardipan keerde Mascarenhas met den vorst van Siau
uaar zijn rijk terug. De Portugeesche vlootvoogd Gonzalo Pe-
reira, van wien wij later meer zullen vernemen, had dien radja
beloofd hem tegen zijne oproerige onderdanen bijstand te bieden,
doch in Januari 1569 kwam niet hij maar een ander kapitein,
die in den brief des Paters Mendornelas genoemd wordt, met
twee vaartuigen te Siau opdagen en bood den radja zijne hulp
aan, die dankbaar aanvaard werd. In weinige dagen maakte hij
zich thaus meester van twee der voornaamste en best versterkte
plaatsen op het eiland en bracht hij dit weder onder zijn gezag.

Toen Mascarenhas daarop naar Ternate terugkeerde gaf de
radja hem zijn oudsten zoon, een knaap van 9 jaar- en van
veel aanleg, mede om door hem te worden opgevoed. In 's Paters
afwezigheid had de radja van Gorontalo op Celebes », die reeds
zes jaren lang te vergeefs had aangedrongen op het zenden van
een christenleeraar, weder hetzelfde verzoek laten doen aan den
Portugeeschen kapitein, doch deze kon hem slechts de hoop
geven op een bezoek van P. Mascarenhas die zich toen
aan de noordkust bevond. Aan het rijk van Gorontalo, zegt
P. Nic. Nuïiez, van wieu wij dit vernemen *, grenst dat van
»Botum// (Limbotlo), dat nog meer inwoners telt.

Ook iu zuidelijk Celebes schijnt het Christendom iu dezeu tijd
meer ingang te hebben gevonden. Van de bekeeringen te Supa
en elders verhaalden wij vroeger s. p . Manuel de Acosta, die
aan Zuid-Celebes den naam geeft van //la region Macacar//,
eene landstreek die //overvloedig is aan slaven'/, deelt ons mede
dat de radja van Supa de schoonzoon was van een zeer rijken
vorst, wiens gebied zich ten zuiden van het zijne uitstrekte en
die zijn verblijf hield te //Sedemrey// (Sidenriug), eene groote eu
beroemde stad bij een veel bevaren meer (Tamparang) dat aan
alle zijden door volkrijke plaatsen omringd, 20 mijlen langen

' "incontro alia riviera de' Selebi» heet hel. Met deze riviera wordt de
nourdkust van Celebes bedoeld. Zie denz. brief p. 87.

2 Brief uit Ternate, 10 l'ebr. 1569 in "Lettere dell' India Oriëntale» (Vine-
gia 1580) p. 88.

* Derde gedeelte, bl. 328.
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5 mijlen breed is, en waaruit een visehrijke rivier (de Tjenrana)
30 dagen verder in zee loopt. Niet ver van de riviermond aan
de oostkust • ligt eene stad die Malu heet en waarvan de
radja de vriendschap der Portugeezen grootelijks begeert. Ook
heeft men eene andere landstreek die in 't bizonder den naam
Macacar draagt, zeer klein is, en waarvan de radja het chris-
tendom heeft aangenomen. Als deze sterft volgt zijn broeder,
die nog heiden is , hem op, maar men zegt reeds dat hij en zijne
onderdanen den doop wenschen te ontvangen. Aan dit Makas-
sar grenst een ander rijk beheerscht door een bloedverwant van
dien radja, eveneens christen en verlangend naar predikers van
het evangelie; die begeerte in al de?e gewesten was ontstaan
uit de wonderbare genezing van een Porlugeeschen handelaar,
die hier had plaats gegrepen ».

Het is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat alle deze be-
richten van bekeeringen en aanvragen om christenleeraars tot
stichting der vromen vergroot en opgesierd zijn, en dat men
wel eens het eene kwaad (den Islam) zocht te ontgaan door
zich met het andere te verzoenen en zich daardoor de bescher-
ming der Portugeezen tegeu de dwingelandij van Teruate of een
anderen veroveraar te verzekeren, maar het lijdt geen twijfel
dat de kans voor het christendom in de oostelijke eilanden van
den Maleischen archipel in dezen tijd schoon stond. Aan de
groote verwachtingen die de zendelingen daarvan mochten koes-
teren zou door de zwakheid der Portugeezen echter weldra de
bodem worden ingeslageii.

' Er staat: «junto a line ciudad tie Orientc que se llama Malu."
* Relacion, p. 25. Vgl. Lucena, II 114; Du Jarric p. 691.
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VIERDE HOOFDSTUK.

Malaka in 1664—78. Atjeh door de Porte bijgestaan. Mansur Sjah sultan
van Atjeh. Hij herovert Aru op den sultan van Ujohor, doet een aanslag
op Malaka (1568). Djohor in vriendschap met de Portngeezen. Overwinning
op de Atjeuers (1570). 's Kooings besluit om te Malaka een afzonderlijk
gouvernement te vestigen verijdeld. Aanslagen op Malaka door de Atjehers
en Javanen (1573—75). Overwinning op de Atjehers (1575).

Toen Antao de Noronha, zoo verhaalt. Couto, in September
1564 te Goa het opperbewind in Indië aanvaard had, kwamen
hein geruchten ter ooren hoe de Sultan van Atjeh aan Indische
vorsten gezantschappen had afgevaardigd om een algemeen ver-
bond tegen de Portugeezen, die vijanden van den Islam, tot
stand te brengen, en hoe hij van de Turken (thans meesters van
Egjple en de Arabische havens aan de Roode Zee) 500 man
hulptroepen, bekwame artilleristeu en eene groote hoeveelheid
geschut en ammunitie bekomen had. Ook den vorst van Demak,
den machtigen beheerscher van Java, > had hij getracht over
te halen om aan dat verbod deel te nemen, maar deze, meer
kwaad van zulk een machtigen mededinger dan vau de Portu-
geezen vreezende, had zijn gezanten van kant laten maken. »

De zending van artilleristen en geschut uit Egypte naar
Atjeh wordt bevestigd in een verslag van den Venetiaanschen
gezant bij de Porte van 't jaar 1564. s £en ander verhaal dat
hiermede in verband staat, van de Jezuieten afkomstig, is aan
bedenking onderhevig. * Volgens hen zou de Sultan van Turkije
geweigerd hebben den gezant van Atjeh te ontvangen zoolang
Atjeh de Portugeezen niet getuchtigd had. Hierop werden van
de 24 Portugeezen die zich te Atjeh bevonden 18 gespiest.
Leouiz Pereira, de bevelhebber van Malaka liet toen hij dit

' »o Rey di Dama, Imperador de Jaoa.»
2 Couto, Dec VIII p. 130—32.
* Relazione di Dan. Barbarigo, vroeger aangehaald, p. 12.
• tiarbosa Machado, Memorias II 584, op gezag van Franc, de Sousa's

Oriente conquistado pelos Padres da Comp. de Jesus.
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vernam verzoeken dat de overigen hem mochten uitgeleverd
worden, maar de Sultan, die te vergeefs getracht had hen tot
den Islam te bekeeren, deed hen den marteldood ondergaan.
Dit zou in 1565 hebben plaats gehad, maar Pereira kwam
eerst in 1567 te Malaka. Ook zijn vele dier martelaarsgeschie-
denissen uit den aard der zaak legendair. De vijandschap van
den Sultan tegen de Portugeezen sproot niet voort uit geloofs-
haat maar hun monopoliezucht was er de ooraak van. Menig
handelsschip dat van Atjeh naar Indië en de Roode Zee voer
werd door hen buitgemaakt of in den grond geschoten, ' en
't is niet te verwonderen dat de Sultan hierover wraak wilde
nemen, maar 't vermoorden van eenige manschappen zou hem
al zeer weinig gebaat hebben en zeker niet in de bedoeling van
den Sultan van Turkije gelegen hebbeu.

Om tot Noronha terug te keeren, deze zorgde dat Diogo
de Menezes die destijds als bevelhebber naar Malaka vertrok,
in staat werd gesteld de vesting behoorlijk te versterken om
een onverhoedschen aanval van de Atjehers te kunnen afslaan.
Maar gedurende zijn bestuur kwamen de Atjehers niet opdagen,
't geen waarschijnlijk aan den dood des Sultans in 1565 lag
en aan de onlusten die daaruit over de troonsopvolging ont-
stonden. In 1567 had echter Ala-ud-din van Perak, meer bekend
onder den naam van Mansur Sjah, 2 een man van geestkracht,
•den troon van Atjeh beklommen en toonde al aanstonds wat
men v;m hem te verwachten had.

Wij hebben vroeger gezien 3 dat in of omstreeks het jaar
1540 de Sultan van Djohor de Atjehers uit het rijk vau Aru
dat reeds door hen bezet was, verjoeg en dit rijk, dat aan
zijne eigene vazalstaten op de oostkust van Sumatra, grensde,
daarbij inlijfde. Om aan Djohor die provincie weder te kunneu
ontweldigen wilde de Atjeher eerst zijn mededinger onschadelijk
maken. Hij rustte eeue vloot van 200 zeilen uit en veinzende
eeu scheepstocht tegen Patani te ondernemen, overviel hij plot-
seling den Sultan van Djohor * iu zijue eigene hoofdplaats,

' Zie o. a. Couto, Dec. VIII p GO, 69, 102.
» -Alaharadi» lij Couto. Vgl. Veth, Atchin p. 67.
3 Zie mijn Tweede Gedeelte, bl. 66.

* Hy wordt door Couto «Sultao Salaudi de Vianta» genoemd. Vianta staat
voor Viantana (Udjong tanan). De voTstenliJ9len van Djohor zijn zeer verschil-
leed en wij weten dus niet of hier nog dezelfde Ala-ud-dfn bedoeld is die iu
1540 regeerde. Zijn opvolger heette Abd-ul-Djaltl.
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veroverde die en voerde den vorst met zijn gezin naar Atjeh
mede, waar zij (zoo luidt het verhaal) allen wreedaardig ver-
moord werden. Daarop verjoeg hij de Maleiers uit Aru en
vestigde daar zijne heerschappij. '

Nu lagen de Portugeezen aan de beurt. Menezes was als
bevelhebber van Malaka opgevolgd door Leoniz Pereira. Den
20sten Januari 1568, terwijl men hier het geboortefeestvierde
van den Koning van Portugal, zag men 's avonds op eens eene
menigte vaartuigen opdagen, die de zee als 't ware bedekten.
Het was de vloot van Atjeh, door den Sultan in persoon aan-
gevoerd. Zij bestond uit drie groote galjooten met Malabaren
(als zeesoldaten beroemd), vier gewone galeien, zestig fusten
en galjooten, meer dan 200 lantsjaren , 80 andere roeivaartuigen
(baloens) en twee groote barken (champanes) met ammunitie,
en er bevonden zich op 15,000 soldaten en 400 Turken, be-
halve de slaven, en meer dan 200 stukken bronzen geschut,
groot en klein.

De Sultan gaf eerst voor dat hij slechts kwam om de vriend-
schap met de Portugeezen te hernieuwen en dat de expeditie
bestemd was om den vorst van Java te straffen voor het om-
brengen zijner gezanten. Intusschen trachtte hij door een spion
den toestand der vesting te weten te komen, maar deze werd
ontmaskerd en bekende op de pijnbank dat hem opgedragen
was den kapitein te dooden en den brand in bet kruid te
steken. Men hieuw hem de voeten, de handen en het hoofd af
en liet die in een boot naar de Atjehsche vloot afdrijven. De
Sultan deed alsof hij dit niet bemerkte en liet den kapitein
verzoeken in de stad rijst te mogen aankoopen. Dit werd hem
geweigerd. Nu ontscheepten de Atjehers hun geschut en begonnen
rondom de stad belegeringswerken te maken, zoodat zij weldra
geheel was ingesloten en alleen de zeezijde overbleef. Pereira
zorgde dat de schepen die uit den Archipel kwamen in de
zeestraat van Singapura gewaarschuwd werden dat de Atjehers
voor Malaka lagen en liet dit ook den Sultan van Djohor aan-
zeggen, op hoop dat deze den gezameulijken vijand zou be-
stoken , en aan den Sultan van Kedah, wiens haven de schepen
plachten aan te doen die van Bengale en Pegu kwamen.

' Couto, Dec. VIII p. 130. Bij Pinto (cap. 32) wordt deze gebeurtenis iu
1574 geplaatst maar dat dit onjuist is blijkt uit. zijne eigene mededeeling dat
Mansnr zijn oudsten zoon tot vorst van Aru aanstelde en dat dit dezelfde was
& bij 't beleg van Malaka tijdens Leoniz Pereira (das in 1568) om't leven kwam.
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Intusschen werd voor de verdediging der stad door den be
velhebber gedaan wat hij kon. üe Portngeezen, hoewel gering
in aantal — er waren er niet meer dan 200 — deden nu en
dau uitvallen met gunstigen uitslag. Het geschut der Atjehers
deed weinig kwaad en de listen die zij verzonnen om de Klings
en Javanen, die zich in de stad bevonden, bij de Portugeezen
verdacht te maken, werden verijdeld door de scherpzinnigheid
van Pereira. Den 16den Februari liet de Sultan een algemeenen
storm op de inur?n doen maar «au alle kanten werden zijne troepeu
afgeslagen. Door de groote verliezen, die hij daarbij geleden
had, ontmoedigd, liet hij den 25 Februari in alle stilte zijne
troepen weder inschepen en keerde onverrichter zake naar Atjeli
terug.

Den dag na zijn vertrek kwam de sultan van Djohor met
zestig zeilen tot hulp der Portugeezen opdagen. Vernemende
dat de Atjehers vertrokken waren , achtervolgde hij hunne vloot,
maar kon hen nieï meer inhalen, f lij begaf zich toen naar
Malaka teiug en werd door Pereira zeer feestelijk en vriend-
schappelijk ontvangen. Het was voor de eerste maal dat een
nazaat vau de oude Sultans van Malaka de stad zijner vadereu
bezocht, een daad van groote vrijzinnigheid in een Oostersch
despoot; ook r.chtteu zijne onderlioorigen die geheel in strijd
met zijne waardigheid; hij stelde I;et echter te zeer op prijs
dat de Europeëra den man, die naar de onbeperkte heerschappij
in deze gewesten streefde, een gevoelige Ie3 gegeven hadden,
om hun bevelhebber niet een blijk te geveu van zijne sympathie.
Hetzelfde deden de overige Maleische vorsten in den omtrek
schriftelijk en zij boden tevens aan Pereira hun bijstond a:in,
indien hij een scheepstocht tegrn Atjeh wilde ondernemen.

De Gouverneur van Indië had, zoodra hij van de insluiting
van Malaka onderricht was, een eskader daarheen gezonden om
hulp te bieden. Toen dit in Mei 1568 aankwam was alle ge-
vaar geweken. Een der schepen van dit eskader, door Pereira
uitgezonden om de vaartuigen met levensmiddelen, die uit dtn
archipel kwamen, door de zeestraat van Sabang naar Malaka
te geleiden j bemachtigde een jonk waarop zich een Atjehsch
gezantschap aan de vorstin van üjapara bevond. <.

In dit of 't volgende jaar zou Sultan Mansur het voornemen

' Zie over 't voorgaande: C o u t o , Dec. V I U p. 1 0 3 , 1?.O, 1 3 3 — 1 7 2 , 255.
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gehad hebben om den aanval op Malaka te hervatten. Wat
hiervan zij, niet waarschijnlijk is het dat een Portugeesch schip,
naar Sunda bestemd en door tegenwind naar de reede van Atjeh
afgedreven, waar het den vijand wist te trotseeren ' hem vau
dat plan zou hebben afgehouden. Ook komt mij het verhaal
van dit voorval niet weinig opgeschroefd voor.

Natuurlijk bleef men in Tndië den Atjeher wantrouwen. De
wakkere vicekoning Luiz de Ataide zond in Augustus 1570
met Francisco da Costa die Pereira als bevelhebber moest ver-
vangen , een aanzienlijk eskader naar Malaka onder bevel van
Luiz de Mello da Silva. Daar aankomende vernam men dat
Sultan Mansur met zijne vloot onderweg was. Hij had het
eehter ditmaal op den Sultan van Djohor voorzien, wien hij
waarschijnlijk wilde straffen voor zijne verstandhouding met de
Christenen, en was tijdens de komst van Mello de //rio Per-
raoso // bezuiden Malaka, opgevaren waar hij de kampongs (tot
het gebied van Djohor hehooreude) die aan die rivier lagen
verbrandde. Mello besloot hierop de Atjehers te gaan bestoken.
Hij had een goed aantal rqeivaartuigen ter zijner beschikking
en voer daarmede de kust lang?, terwijl twee galjoenen in open
zee bleven. Deze kwamen het eerst in ' t gezicht van de Atjehsche
schepen die aan den mond der rivier lagen. Meeneude dat het
handelsvaartuigen waren, die men gemakkelijk kon buitmaken,
zond de vlootvoogd der Atjehers er twee galeien op af,
maar in dien tijd waren ook de roeivaartuigen de rivier genaderd,
en nu ontspon zich tusschen de beide vloten een moorddadig
gevecht dat volgens 't Portugeesche verhaal met een geduchte
nederlaag der Atjehers eindigde. De laatsten zouden 3 galeien
en 6 fusten met 300 gevangeuen in handen van den vijand
gelaten hebben, terwijl een groot deel hunner vloot in den grond
werd geboord en niet minder dan 1200 man waarbij hun aan-
voerder, de troonsopvolger van Atjeh, het leven lieten. De Por-
tugeezen daarentegen verloren geen enkel man en slechts 50
hunner werden gewond!! In de eerste dagen van 1571 keerde
Luiz de Mello naar Indië terug. *

Ook te Lissabon had het gevaar, dat Malaka van Atjeh
dreigde, bezorgdheid gewekt en was men tot het besluit gekomen
dat het geraden was voor Malaka een afzonderlijken gouverneur

' Couto, Dec. VIII p. 243, 246—B2.
» Cuuto, Dec. VIII p. 280—81, 316—20.

4e Volgr. IV.
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te benoemen, die zelfstandig handelen kon en even als die te Goa
uit het moederland van het noodige voorzien werd; de rechten
die te Malaka geheven werden zouden de kosten kunnen be-
strijden. Toen nu in 1571 Antonio de Noronha ' als vice-koning
naar Indië vertrok vergezelde hem Antonio Moniz Barreto als
gouverneur van Malaka. Noronha had in last om in Indië eene
vloot en 2000 manschappen voor hem uit te rusten. De vice-
koning nu was wel met 4000 man van Lissabon uitgezeild,
maar verloor onderweg de helft, meerendeels aan besmettelijke
ziekten; bovendien vond hij vele Indische Staten in oorlog met
de Portugeezen. Hij kon dus zijne belofte ten opzichte van
Moniz niet vervullen. Toen evenwel met sommige staten vrede
was gesloten herinnerde deze hem aan het bevel der Regeeriug.
Noronha bracht het geval in den Raad van kapiteins en edel-
lieden en men was eenstemmig van oordeel dat de Regeering,
toen zij het besluit betreffende Malaka nam, niet genoegzaam
op de hoogte was van de strijdkrachten die in Indië vereischt
werden en dat men dus aan Moniz niet meer dan 4 of 500
man kon medegeven. Moniz weigerde en schreef naar Lissabon
dat Noronha, indien hij gewild had, zeer goed het bevel der
Regeering had kunnen opvolgen.

Intusschen vertrok in September 1578 Francisco Henriques
als gewoon kapitein naar Malaka. Maar kort daarna kwamen
eenige schepen uit Portugal te Goa aan en brachten een bevel-
schrift van den Koning mede dat aan den Aartsbisschop van
Goa in handen moest gesteld worden. Daarin werd de vice-koning,
in geval hij Moniz nog niet in staat had gesteld als gouverneur
naar Malaka te vertrekken , van zijne waardigheid vervallen ver-
klaard en Moniz zelf tot gouverneur van Indie benoemd.

Couto noemt dit de schandelijkste nieuwigheid die ooit in
Indië voorviel, daar het volgens hem den vice-koning volstrekt
onmogelijk was geweest te doen wat de Regeering eischte. »
Men was er echter te Goa van overtuigd dat de Aartsbisschop

1 Te onderscheiden van Antao de Noronha die van 1564—68 regeerde.
2 Volgens Mannel dos Santos (Hiitoria Sebastica p. 274) zou de Koning in

zijn toorn over 't verlies van de vesting te Sjali aan de kust van Malabaar.dat
Noronha niet had kunuen verhinderen, tot zijne vervanging laat gegeven hebben.
Een brief van den koning aan Noronha over die gebeurtenis, van 8 Mrt. 1573,
medegedeeld door Barbosa Machado (Meinorias III 532) pleit voor die opvattiog.
Bat het niet zenden van Moniz uaar Malaka als reden of liever voorwendsel
voor Noronha's ontslag werd opgegeven, vermeldt behalve Couto ook Karia y
Sousa in zijne «Asia Portuguesa» (III 578—80).
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toen liij het bevelschrift bekend maakte, een voorbehoud van
de Regeering verzweeg. Noronha zou namelijk alleen dan van
de regeering afstand hebben moeten doen indien het den Aarts-
bisschop bekend was dat hij #eere ĵ/ara Aad om Moniz behoorlijk
uitgerust naar Jndië te zenden. Dat Noronha dit plan had in
het volgende voorjaar, was echter bekend genoeg. Wat nu de
reden was dat de Aartsbisschop dit niet in aanmerking nam wordt
ons niet opgehelderd; misschien was Moniz jegens de geestelijk-
heid beter gezind dan Noronha. Zeker is het dat het Moniz
met dien aandrang om naar Malaka te worden gezonden weinig
ernst was geweest, want toen hij zelf het bewind had aanvaard
weigerde hij Leoniz Pereira, vroeger bevelhebber te Malaka en
thans in zijne plaats tot gouverneur aldaar benoemd, eene vol-
doende uitrusting te geven waartoe hij trouwens even als Norouha
de onmogelijkheid inzag. Pereira nam daarom in 't volgende
jaar de terugreis naar Portugal aan en van het gouvernement
van Malaka was verder geen sprake meer. >

Dat de Regeering te Lissabon reden had gehad om voor
Malaka bezorgd te zijn was inmiddels gebleken. Den 13 October
1573 verscheen weder een Atjehsche vloot voor de stad, die
90 zeilen telde en waarop zich 7000 man zouden bevonden
hebben. Een deel hunner werd aan land gezet en stak de stad
aan de zuidzijde in brand, maar een regenstorm kwam de in-
woners te hulp, doofde het vuur uit en bracht de vloot der
Atjehers in gevaar, zoodat deze uit vrees dat hunue schepen
van de ankers mochten slaan en naar de stad afdrijven, zich
een eind bezuiden Malaka aan de rivier van Muar terugtrokken,
waar zij de vaart uit den Archipel stremden Weinige dagen
later kwam de nieuwbenoemde bevelhebber Francisco Henriques
te Malaka en het schip van Tristao Vaz da Veiga dat naar
Sunda, bestemd was. Daar men te Malaka met de vloot van
Atjeh in de nabijheid hongersnood te duchten had, want ook
de visschers durfden zich niet in zee begeven uit vrees van
opgelicht te worden, besloot men, in weerwil van den slechten
staat der kustvloot, van het gebrek aan soldaten en ammunitie,
eeu stoute poging te doen om de Atjehers te verdrijven. Tristao
Vaz nam het beleid der onderneming op zicli en vol ijver sloten
de bewoners van Malaka, waaronder de oude beproefde zee-
kapitein ïernao Perez d'Andrade, dezelfde die in der tijd China

' Couto, Dec. IX p. I , 49—54, 101, 104—116, 145—48, 222—24.
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voor de Portugeezen had ontsloten, zich bij hetn aan. Met dat
al kon men slechti 300 man, .slecht gewapend, bijeenkrijgen;
de slaven der kooplieden moesten dienst doen als roeiers. Men
voer de kust langs en vond de Atjehers weder even als
in 1570 aan de rio Permoso. Waarschijnlijk was het slechts
een deel hunner vloot; anders zou het ougeloofelijk kliuken dat
de Portugeezen met hun geringe macht den vijand versloegen.
Tristao Vaz enterde en veroverde het adiniraalschip, waarop de
overigen zich terugtrokken en het vaarwater vrij lieten.

Tristao Vaz deed hierop de reis naarSunda, maar daar geeu
voorraad peper vindende keerde hij naar Malaka terug; dit was
een groot geluk want Malaka zou weldra eeu bekwaam bevel-
hebber behoeven. Francisco Heuriques lag zwaar ziek en kwam
iu November 1574 te sterven, waarop Vaz zijne plaats innam.'

De hulp die men dit jaar uit Indië had ontvangen bestond
slechts uit een enkel schip ». Het was dus met groote ontstel-
tenis dat Vaz, nauwelijks aan het bewind gekomen, eene vloot
van 300 vaartuigen de stad zag naderen, waarbij zich 80 groote
jonken bevonden, elk gelijk staande met een schip van om-
streeks 400 ton. Zij kwam ditmaal niet van Atjeli maar van
Java, en was uitgerust door de vorstin van Djapara, die het bevel
had opgedragen, zoo verhaalt Couto, //aan Quilidainao, deu
voornaamsten regent van haar rijk.// Volgens dien schrijver zuu
de vorstin zich met Atjeh verbonden hebben om de Portugeezen
uit Malaka te verdrijven, wat ons niet verwonderen kan daar
de handelsvaart van Java naar andere deeleu van den Archipel
door de Portugeezen zeer werd belemmerd. Maar met dat al
bestond er geen groot vertrouwen tusschen de beide Oostersche
mogendheden, en zoo kwam het dat zij, tot groot geluk voor
Malaka, niet gezamenlijk maar ieder op zijn beurt, eene poging
deden om Malaka te bemachtigen.

Tristao Vaz zond dadelijk eea snelzeilend vaartuig naar Indië
af om den Gouverneur te verwittigen van het gevaar waarin hij
verkeerde. De Javanen, wier aantal door Couto op 16.000 ge-
schat wordt, en die goed voorzien waren van levensmiddelen
en oorlogsbehoeften, legerden zich voor de stad en versterkten
hun kamp, doch niet zonder door de Portugeezen bemoeielijkt
te worden, die bij een uitval zeven stukken geschut buit maakten.

• Conto, Dec. IX p. 121-131 .
» Aldaar bl. 149.
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Grooter verlies brachten zij echter den vijand toe door zijne
vloot onverhoeds te overvallen, een groot deel van de levens-
middelen die daarin geborgen waren te bemachtigen en 30 jonken
te verbranden. Het schijnt de toeleg der Javanen geweest te zijn
om Malaka uit te hongeren door allen toevoer, af t i snijden,
maar dit gelukte hun niet en het duurde niet lang of zij be-
gonnen zelven gebrek te lijden daar de Portugeezen den toevoer
van de zeekant moeielijk maakten; daarenboven vielen velen
hunner ten offer aan het ongezonde klimaat. Nu werden er
onderhandelingen van vrede aangeknoopt; wat wij daarvan door
Couto vernemen is niet helder, maar zooveel schijnt zeker dat
de Portugeezen het behoud van Malaka hoofdzakelijk aan den
ouderlingen naijver van de Atjehers, Maleiers (Djohor) en Ja-
vanen te danken hadden, die elkander in den steek lieten,
omdat de een den ander deu buit misgunde. De Javanen moesten
dus onverrichter zake terugkeeren. In de drie maanden die zij
voor Malaka lagen en gedurende hun terugtocht zouden zoo-
velen aan ziekten bezweken zijn, dat slechts een derde hunner
het vaderhand weder zag.

Maar ook te Malaka ondervond men de gevolgen van het
heleg, want ook hier was een groot deel der bevolking van
het land die in de stad zijn toevlucht had gezocht van gebrek
omgekomen, en voor de overgeblevenen zag het er treurig uit,
want de Javanen hadden de velden, vruchtboomen en woningen
in den geheeleu omtrek verwoest. Schraalheid van mondkost en
vermoeienissen hadden ook de Portugeezen verzwakt en het
vooruitzicht dat de Atjehers de gelegenheid om daarvan gebruik
te maken niet zouden laten voorbijgaan, was verre van be-
moedigend. Tntusschen deed Tristao Va-z wat hij kon om de
vestingwerken in goeden staat brengen en zond hij schepen naar
Bengale en Pegu om mondkost op te doen.

De Atjehers lieten zich niet wachten. Den 1 Februari 1575
kwam hun vloot opdagen en den volgenden dag vielpn zij de
weinige schepen aan die op de reede lagen. Deze waren tegen
de overmacht niet bestand en werden in den grond geschoten.
Van de 120 manschappen kwamen er 75 om het leven en
werden er 40 gevangen gemaakt. Er bleven nu slechts 150 weer-
bare manueu iu de vesting over en er was zoo weinig kruid in
voorraad dat Tristao Vaz besloot dit voor den uitersten nood
te bewaren , zoodat de vijand ongehinderd zijne troepen ont-
sclieepte en de stad begon te beschieten. Hoe groot was echter
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de verbazing der Portugeezen, toen de Atjehers zich na 17
dagen weder inscheepten en vertrokken ! Wat hiervan de oorzaak
was vernamen zij niet, maar zij aarzelden niet dit aan een god-
delijk wonder toe te schrijven, want de vijand had de stad,
waarin bijkans aan alles gebrek was, om zoo te spreken in zijne
hand gehad >.

Eerst in April van dit jaar had de gouverneur van Indië
Antonio Moniz Barreto een eskader in gereedheid om Malaka
te hulp te komen. Het bestond uit twee galeien en 9 galjooten,
met ervaren soldaten, door den nieuw benoemden kapitein vau
Malaka, Miguel de Castro aangeworven ». Hier waren intusscheu
de schepen met levensmiddelen uit Bengale en Pegu aange-
komen , en de Portugeezen voelden zich uu sterk genoeg om
de Atjehsche vloot zelven te gaan bestoken. Met 18 schepen
voer de bevelhebber Mathias de Albuquerque hen te gemoet,
tastte de Atjehers wier vloot niet minder dan 150 zeilen zou
geteld hebben aan, en maakte drie galeien buit 3.

Van den geschiedschrijver Manuel de Faria e Sousa * ver-
nemen wij dat Mathias de Albuquerque in 1577 als bevelhebber
naar Malaka werd gezonden. Dit is alles wat ons verder van
hem bericht wordt; het geschiedverhaal van Couto dat met 1575
ophoudt, vangt eerst met 158J8[(weder aan.

> Couto, Dec. IX p. 227—246.
» Aid. p. 250—53.
' Barbosa Machado, Mernorias, IV 94—95.
* Asia Portuguesa II 624.
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Voorvallen in de Molukken en op Ambon, 1566-70 . Gonsalo Pereira
met een vloot uit Indië daarheen gezonden. Hij ontvangt versterking uit
Malaka, onderwerpt de Hitueezen en bouwt een fort op Hitu. Diogo Lopez
de Mesquita, bevelhebber van Ternatc, laat sultan Hairun vermoorden.

Van hetgeen onder 't bestuur van Henrique de Sa (1561—
64) in de Molukken voorviel hebben wij in het Derde Hoofd-
stuk een en ander vernomen. De naam vau zijn opvolger was
Alvaro de Mendoca '.

In April 1566 kwamen twee christen-inboorlingen van Ambon,
door een Jezuieten-pater vergezeld, den vice-koning .Antao de
Noronha te Goa gehoor vragen, om hem den beuarden staat
hunner geloofsgenooten te ontvouwen. Reeds had de koning van
Portugal Noronha op het hart gedrukt om daarin verbetering
te brengen. In zijn brief van 14 Maart 1565 waaruit wij hier-
voor reeds een uittreksel gaven * drong hij er op aan dat op
Ambon een fort zou gebouwd worden //ten einde de sterkte op
Ternate, die zoo men zegt iu groot gevaar verkeert, te be-
schermen, want de sultan van Teruate wordt met elk jaar
machtiger eii zou die sterkte, indien het de bezetting aan
levensmiddelen ontbrak, gemakkelijk kunnen veroveren, terwijl
wanneer op Ambon een fort bestond, men van daar, indieu het
noodig was mondkost zou kunnen ontvangen. Bovendien zou
men daardoor beter kunnen beletten dat de Javanen op Ambon
nagelen kwamen halen, waarvan zij jaarlijks meer dan 1000
quintalen opdoen, terwijl in geval hier eeue sterkte was, ik er
meer dan 2000 quintalen van zou kunnen trekken, behalve de
muskaatnoten die het eiland oplevert, en het christendom zou
toenemen, eera voornaam müftfel om ricA vare Ac/ forea? /e uer-
referen era a"e qp6rengfŝ  uara Ae< /anrf te É?oe« toenemen.//

De Raad van Bestuur te Goa, wien de vice-koning dezen

' Conto, Dec. VU parte 2 p. 580.
> Bladz. 405 ond.
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wensch des Konings zal hebben medegedeeld, was eenstemmig vati
gevoelen dat men Ambon krachtig te hulp moest komen en dat
daar een fort moest worden gebouwd. Een eskader werd uitgerust
van vier galjoenen en acht galjooten, met meer dan 1000 man,
en Gonsalo Pereira Marramaque tot bevelhebber aangesteld. In
April 1566 voer die vloot naar Malaka en in Augustus van
dat jaar ging zij onder zeil naar de Molukken >. Onder hen
die de reis medemaakten bevond zich als factor Gabriel Eebello,
aan wien wij een verhaal der gebeurtenissen in de Molukken
verschuldigd zijn, waar hij vroeger vele jaren had doorgebracht.

De Vice-koning droeg zorg dat de schepen, die de jaar-
lijksche reis naar Banda en Ternate deden, voorraad voor de
vloot van Pereira mcdenamen. Ook werd dit jaar Diogo Lopes
de Mesquita als kapitein naar Ternate gezonden om Alvaro de
Mendoca te vervangen 2.

Pereira voer naar de Molukken benoorden Borneo om, een
weg die in later tijd om de ondiepten verlaten werd, en vernam
ter reede van Burnei dat voor Zebu in de Filippijnen Spaansche
schepen waren aangekomen. Het vooruitzicht om hunne mede-
dingers van daar te verjagen lokte de Portugeezen meer aan
dan de bevrijding der Christen-inboorlingen van Ambon en
Pereira meende dat de Koning er evenzeer mede gediend zou
zijn; hij nam dus te Burnei stuurlieden aan om .hem den weg
te wijzen naar de Filippijnen, maar daar de tijd voor de vaart
naar die eilanden reeds verstreken was en de stuurlieden weinig
geoeferd bleken, zwierf hij meer dan vier maanden in het
vaarwater benoorden Borneo rond en verloor een groot deel
van zijn volk, ten gevolge van gebrek aan het noodigste, zoodat
hij ten laatste zijn plan moest opgeven en koers zette naar de
Molukken. Een paar schepen , door hem vooruitgezondeu, ont-
moetten echter, zoo als wij later zien zullen, een Spaansch
fregat aan de noordkust van Mindanao.*^

Het schijnt dat aan Pereira last was gegeven om Sultan
Hairun op te lichten en naar Goa te brengen. Die last was
geen geheim gebleven, want de kapitein van een der schepeu
van zijn eskader, dat naar Ternate vooruitgezonden was, deelde
zijn voornemen aan anderen mede en zoo kwam het den Sultan,
zei ven ter oore. Toen nu Pereira te Talangame, de haven van

» Couto, Dec. VIII p. 95—99; Bartoli, Da Asia p. 616. De datum 1567
bij Conto voor Pereira's vertrek van Malaka is een drukfout.

2 Couto, Dec. VIII p. 99, 101.
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Teruate, aankwam, voer Hairun met zijn geheele gezin in
penige korakora's daarheen, begaf zich aan boord van het
admiraalschip, en stelde zich met de zijnen vol vertrouwen be-
schikbaar, terwijl hij Pereira verzocht naar de waarheid der
beschuldigingen die mpn tegen hem inbracht onderzoek te doen,
daar hij zeer wel wist dat men hem bij den Vice-koning had
belasterd. Pereira gaf voor dat hij alleen kwam om den Sultan
van dienst te zijn. Daar nu de vesting niet groot genoeg was
om al de aangekomenen te bergen, werden er woningen aan
het strand gebouwd, en bij het aandragen van het materiaal waren
zoo als fiebello, een ooggetuige, aan Couto verzekerde, zoowel
de Sultan als zijne gemalin, zijne dochters en haar gevolg
zelven behulpzaam. Rebello had de vorstin gezegd dat dit haar
niet voegde, maar uit haar antwoord bleek dat zij bevreesd
was dat men haar gemaal zou oplichten en hem daarom niet
wilde verlaten. Aan hen, die hem den raad gaven om zich uit
de voeten te maken, antwoordde Hairun schertsend dat hij te
Goa goed brood en goed vleesch zou eten en zeer goeden wijn
zou drinken en dat hij zich in de wildernis niet te huis ge-
voelde. Ook bedreigde hij zijne grooten met het verlies hunner
bezittingen indien zij zich van de hoofdplaats verwijderden.

Pereira zond van Ternnte uit twee korakora's naar de Filip-
pijnen om inlichlingeu in te winnen omtrent de Spaansche
schepen die zich daar bevonden en vooral uit te vorschen of
zij uit Amerika hulp verwachtten, maar de man aan wien hij
dit opdroeg, zekere Antonio Rombo, liet zich door de Span-
jaarden verschalken en kwam terug zonder iets wijzer te zijn
geworden. Intufschen had Gonsalo Pereira ook aan zijn bloed-
verwant Leoniz Pereira , den bevelhebber van Malaka, bericht
gegeven van de komst der Spanjaarden en hem hulp verzocht
om het gezag van Portugal te handhaven. D. Leoniz vond lieden
genoeg die daartoe bereid waren en zond een eskader met 250
man naar de Molukken, onder bevel van zekeren Simao de
Mendoca, die de uitrusting zelf bekostigde. Mendoca vond
Pereira te Batjan. Vau hier besloot men eerst naar Ambon te
gnan, daar er tijding was gekomen dat hier zes Javaansche
jonken lagen, met zes honderd man, die aan het strand ver-
schansingen hadden opgericht, omdat men een aanval der Por-
tugeezen verwachtte. >

' De Javanen brachten, zegt Conto, «den gouverneur der Ambonsche eilanden
genaamd Ogemiro* (den stadhouder van Ternate?) mede.
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Voor Ambon aangekomen vernam Pereira jvan een getrouw
dorpshoofd welke maatregelen de vijand genomen had. Hierop
liet hij zijne troepen ontschepen en terwijl een deel hunner de
versterkingen der Javanen aantastte zocht hij met de overigen
de Amboneezen op, die zich in hinderlagen gelegd hadden.
Aan weerszijden werd heet gevochten, maar hoewel niet zonder
gevoelig verlies behaalden de Portugeezen ten laatste de over-
winning. De schuren waarin de Javanen hun voorraad van
nagelen geborgen hadden en hunne jonken, die op het drooge
lagen, werden in brand gestoken. Maar hiermede niet tevreden,
besloot Pereira de vluchtelingen in het gebergte te vervolgen.
Toen de Javanen bespeurden d:it hun schuilhoek verraden was
gaven zij hunne wapenen over en verkregen vergunning om in
een sampan, die zij in veiligheid gebracht hadden, naar hun
vaderland terug te keeren.

Na deze eerste tuchtiging der Hitueezen achtte Pereira het
raadzaam den tocht naar de Filippijnen niet langer uit te stellen.
De vorsten van Batjan en Tidore waren bereid hem daarheen
met hunne oorlogsvloot te vergezellen j ook Sultan Hairun stoud
toe dat zijn zoon Baab met vijftien korakora's zou medegaan,
maar Baab die aan buitvaart op eigen hand de voorkeur gaf,
maakte zich al spoedig uit de voeten en deed een rooftocht naar
den kant van Malaka, maar dit bekwam hem slecht, want hij
zou daarbij meer dan 300 man verloren hebben.

Ook de tocht naar de Filippijnen iiep, zoo als wij iu een vol-
gend hoofdstuk zullen zien, ongelukkig af. Sultan Hairun was
er niet rouwig om dat Pereira daarbij veel volk had verloren,
en liet zich na diens terugkomst op Ternate meer gelden dan
vroeger. Toen Pereira hem manschappen en korakora's verzocht
voor de onderwerping der Hitueezen sloeg de sultan dit niet af
en bood hij zelfs aan op eigen kosten te Hitu een fort te
bouwen, maar dan moest Pereira plechtig belooveu dat de
Portugeezeu zijn recht op Veranula (Hoamohel), Lessidi en
Kambello op Ceram niet zouden betwisten. Pereira wilde zich
hiertoe niet verbinden; hij voorzag waarschijnlijk dat dau Ceram
eene vrijplaats zou worden voor de ontevreden Hitueezeu en
voor den sluikhandel met Arabo'i. Hairun schijnt zich sterk ge-
noeg gevoeld te hebben om thans bij zijne weigering te vol-
harden en sloeg ook de uituoodiging af om met zijne zonen
een afscheidsmaal van den Portugeeschen bevelhebber bij te
wonen; misschien doorzag hij zijn voornemen van oua zich bij
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die gelegenheid . van de Ternataansche prinsen te verzekeren.
Pereira moest dus van den bijstand der Ternatanen afzien en
stak, alleen door de vorsten van Tidore en Batjan begeleid,
naar Ambon over ' .

Pereira sloeg eerst een vreedzamen weg in en wendde zich
tot //Giuulio'/ (zouals het hoofd der Hitueezen door Couto ge-
noemd wordt) die in vroeger tijd met de Portugeezen bevriend
was geweest *. Hij wilde door zijne bemiddeling eene overeen-
komst tot stand brengen, waarbij hem vergund werd op Hitu
een fort te bouwen, maar zijn voorstel werd afgeslagen. Men
had zich op de terugkomst der Portugeesche vloot voorbereid
en zoowel te land als ter zee toerustingen gemaakt. De vloot
der Hitueezeu werd echter weldra op de vlucht gedreven en
daarop eene landing ondernomen. Ook nu weder hadden de
Hitueezen zich met behulp der Javanen s goed versterkt en
verdedigden zich hardnekkig, doch ten slotte werden zij weder
genoodzaakt de wijk te nemen in het gebergte. Het dorp (Hitu
Lama ?) werd hierop ingenomen en geplunderd.

Nu voer het eskader naar Leytimor, waar men de kustplaatsen
waar christenen woonden door den oorlog nagenoeg verlaten en
verwoest vond. Van de overgeblevenen vernam Pereira dat de
vijand de kust verlaten en zich teruggetrokken had op een hoog
gebergte dat slechts een enkelen toegang had aan de zeezijde
en wel bij een versterkte kampong genaamd //Atusile»/, die zij
zelven bewaakten en waardoor zij in verstandhouding stonden
met de overige opstandelingen. Als men in aanmerking neemt
wat ons wordt medegedeeld van de verbazende hoogte van het
gebergte, de koude die men er doorstond, het ontbreken van
plantengroei, enz. kan hier moeielijk anders dan Ceram be-
doeld zijn, waar wij ook werkelijk een hoek genaamd Hatu Sili
aan de Elpaputi-baai vermeld vinden •. Pereira begaf zich dan
met zijne schepen naar die plaats, liet zijne troepen aan land

' Bartoli verhaalt dat Pereira voor zijne komst op Ambon Vcramda (Hoa-
mohel) onderwierp en op «het eiland Temure» (Tomuwara op Manipa?) ecnige
kampongs verwoestte, maar daarvan vind ik elders niets aangeteekend. Ook in
andere opzichten wijkt hij van Couto af, wien ik hoofdzakelijk gevolgd heb.

* Zie mijn Derde Gedeelte bl. 340. Bij Bartoli heet hij Gimillo.
* De aanvoerder der Javanen wordt bij Couto genoemd Patalima (Pati Lima

d. i. heer vau vijf dorpen). Dit zal wel een Ambonees geweest zijn.
* Valentijn II 1, p. 67. Uit Couto zoowel als uit Bartoli zon men echter

opmaken dat «Atusile" op Hitn lag.
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gaan en sloeg zijne legerplaats aan 't strand op. Vervolgens bezette
hij den ingang van deu bergpas en zond troepen uit om den
vijand op te sporen. De Hitueezen echter waren op hun hoede
en deden uit hunne hinderlagen, die zij met bizondere vaardigheid
wisten op te slaan, de Portugeezen veel afbreuk, terwijl dezen
zich niet diep in 't gebergte durfden begeven omdat zij de wegeu
niet kenden en ook hunne bondgenooteu van Nusanive en an-
dere bevriende dorpen hun die niet kouden of durfden wijzen.
Daarenboven verloren zij veel volk door ziekten en ontberingen.
Eindelijk bood een Hitueesch gevangene aan, indien men hem
't leven schonk, de Portugeezen naar den top van 't gebergte
te geleiden, waar zijne makkers zich verscho'en hadden. Men
bereikte dieu na een marsch van driemaal vier en twintig
uren. Pereira verdeelde zijne troepen in diie benden, die te
gelijk van verschillende kanten den aanval deden en niet dan
na veel bloedverlies den vijand uit zijn schuilplaats dreven. Zij
vluchtten nu naar het strand en velen hunner verschausten zich
in eene moskee, maar door de Portugeezen omsingeld, staken
zij een witte vaan uit en gaven zich over.

Thans was de kracht van den vijand gebroken en kon men
aan den bouw van een fort op Hitu beginnen. In den tijd van
drie inaanden (Mei—Juli 1569) kwam de bouw gereed. Pereira
voorzag het fort van geschut en bezetting en voer daarop naar
Leytimor, terwijl Simao de Mendoca naar Ternate terugkeerde
om zijn schip te bevrachten ' .

Terwijl Pereira zich op Ambon bevond namen de zaken op
Teruate een noodlottigen keer. Er is wel geen twijfel aan of
Sultan Hairun, hoewel een getrouw onderdaan van Portugal,
zocht zijne macht en daarmede den Islam uit te breiden, en
had zich daardoor de Jezuieteu tot bittere vijanden gemaakt.
Deze lieten dan ook niet na zich bij den Koning van Portugal
over hem te beklagen en hem het gevaar voor te stellen dat
van de toenemende macht van den Sultan te wachten was. Van
daar de last aan Pereira gegeven om Hairuu op te lichten en

' Couto, Dec. VIII p. 199—205; Bartoli p. 616—18; Barbosa Machado
(uit Sousa's Oricntc conquistado) III 78—83, 101—94; Brief van Christof.
d'Acosta uit Malaka, 2 Dec. 1567 in «Lettere dell' India Oriëntale» (Vinegia
1680) p. 70. Faria heeft van de gebeurtenissen op Ambon een zeer opgesierd
verhaal gegeven.
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naar Goa te brengen Hetzij dat Pereira 't niet raadzaam vond
»ewe1d te gebruiken, heizij dat hij zich eerst van Ambou wilde
verzekeren, hij had aan dien last nog geen gevolg gegeven,
lutusschen ondervond rle vorst eene krenkende behandeling van
den kapitein van Ternate, Biogo Lopez de Mesquita. Zoo als
wij weten had de Regeering den Sultan de inkomsten gelaten,
die de nageloogst op Makian opleverde om de kosten zijner
huishouding te bestrijden. Mesquita nu noodzaakte den vorst
om voor die baten handelswaren aan te nemen, liet door zijne
onderhoorigen den oogsf op Makian binnenhalen en beknibbelde
den Sultan op liet gewicht. Ook andere grieven werden hem
aangedaan: een zijner bloedverwanten werd door een Portugees
geslagen en een zijner onderhoorigen verinoord zonder dat Mes-
quita de schuldigen strafte.

Daarentegen verhalen de zendelingen dat Hairun in Pereira's
afwezigheid de Christenen op Moro liet vervolgen. Te Gamuko-
nora, te Sabugu (beiden aan Halmahera's noordwestkust) en op
Dooi riep hij zijne vazallen op en zond hen in dertig vaartuigen
naar Moro, waar zich drie paters bevonden. Hier brachten zij
op vijf of zes plaatsen ' verscheidene Christenen om het leven.
Het is echter zeer wel mogelijk dat dit niet zoozeer op die
lieden als Christenen maar meer als afvallige onderdanen ge-
munt wa< en ook de vraag of het op last van Hairun geschiedde.
Althans wat Couto vermeldt van de onlusten op Moro doet ons
aan de juistheid van het verhaal der Paters twijfelen. Ook weten
wij niet wat te gelooven van hunne inededeeiing dat Hairun op
liet vernemen dat Pereirn de Hitueezeu overwonnen had en op
Hitu een fort liet bouwen, het '/ masker // zou hebben afge-
worpen en erkend dat hij de christenen doodelijk haatte en dat
zij voortaan niet anders dan vijandschap van hem te verwachten
hadden. Misschien is dit zoo voorgesteld om hetgeen wij nu
volgens Couto, een zeer devoot man en die de geestelijken in
geenen deele een kwaad hart toedroeg, verhalen zullen, te
verontschuldigen.

De Sultan had zich naar Makian begeven, ' t geen waar-
schijnlijk tegen den zin van Mesquita was; althans hij zond
een zijner onderhoorigen naar dat eiland om Hairun uit den
weg te ruimen; de Sultan doorzag echter zijne bedoeling en
was voor hem op zijne hoede. Op Ternate teruggekomen vond

> Eene daarvan wordt 'la terra di Puni» genoemd (Bartoli p. 623).
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hij daar Simao de Mendoca, die zoo als wij straks zagen van
Ambon gekomen was om voor de bevrachting van zijn schip te
zorgen dat te gelijk met het lastschip onder bevel van Joao
Gago de Andrada, in 1569 uit Iudië gekomen ', naar Malaka
zou terugkeeren. Toen de beide kapiteins van den Sultan af-
scheid kwamen nemen verzocht hij hun zijn verschil met Mes-
quita bij te leggen; hij wilde zich gaarne als de schuldige
voordoen omdat hij begreep dat dit in 't belang was van deu
koning van Portugal. Mesquita verklaarde zich tot verzoening
geneigd; hierop werd de Sultan naar de vesting geleid en in
't bijzijn van alle Portugeezen die op Teruate verblijf hieiden
omhelsden zij elkander. Hairun scheen den Portugees echter
weinig te vertrouwen, want toen hij zelf met de hand op den
Koran den vrede had bezworen en Mesquita den eed zou doen,
merkte hij op dat het een // profaan // boek was dat men dezen
gebracht had en verzocht dfit men het misboek van den geeste-
lijke zou halen; nu deed ook Mesquita met de hand op dit
boek den plechtigen eed.

Dat hij niet geschroomd had een meineed te doen bleek
spoedig. Nauwelijks waren de lastschepen vertrokken of hij trad
met een jong bloedverwant, die met hem mede was gekomen, in
overleg om den Sultan bij de eerste gelegenheid die zich voor-
deed van kant te maken. Hij verzekerde den jongman dat hij
daarmede den Koning van Portugal een grooter dienst zou be-
wijzen dan wanneer hij tien Turksche galeien veroverde en gaf
hem die verklaring op schrift. «• Ook hebben mij aauzienlijke
en geloofwaardige personen verzekerd//, schrijft Couto, //dat hij
van zeker geestelijke de schriftelijke belofte ontving dat de
Koning hem voor dezen dienst het bevel zou geven over de
Vesting te Hortnuz// (een van de aanzienlijkste ambten in Indië).
Eenige dagen later — het was de 28e Februari 1570 * —
bracht de Sultan den kapitein een bezoek in de vesting, eu
toen hij vertrok stond de handlanger van Mesquita hem aan
de pourt op te wachten en doorstak hem met de woorden:
//al zijn de galjoenen naar Indië vertrokken, er zijn hier toch
nog Portugeezen overgebleven.'/ Hairun,zich getrofl'en voelende
klemde zich aan een kanon vast en stamelde // Ach, heeren
(fidalgos)! waarom doodt gij den trouwsten vazal van mijn Heer

' Zie Couto, J)ec. VIII p. 243. Vgl. p. 211.
» Bartoli p. 624. By Man. dos Santos (Historia Sebastica p. 31) begin van

Maart 1670. Het jaartal wordt bevestigd door Couto IX 284, vgl. 289.
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den Koning van Portugal ? // Weinige oogenblikken later blies

hij den laatsten adem uit.
Aanstonds daarop begaf zich Mesquita met zijne aanhangers,

die Hairuns dood toejuichten, naar de Ternataansche stad om te
zien of hij eenige stukken geschut zon kunnen bemachtigen die
men daar bewaarde, maar toen hij aan de eerste woningen kwam
werd hy met geweerschoten ontvangen. Tn de vesting terug-
gekeerd , gelastte hij het lijk van den Sultan in zee te werpen.

De Ternatanen zwoeren den eed van trouw aan Baab, Hai-
run's oudsten zoon ' die met zijne grooten de plechtige gelofte
deed tegen de Portugeezen krijg te voeren totdat zij hen uit
de Molukken verdreven hadden. ».

Het verhaal van den Jezuiet Bartoli wijkt van dat van Couto
af. Volgens hem zou Mesquita tot dezen uitersten maatregel
genoopt zijn omdat Hairun, die op zee de overmacht had, den
aanvoer van levensmiddelen van Moro naar Ternate wist te
beletten en gezworen had hen als vijanden te zullen behandelen.
Mesquita nu zou een raad van Portugeezen belegd hebben om
uit te maken of de dood van den geweldenaar wenschelijk geacht
werd. Sommigen waren van gevoelen dat men daarmede niet
veel verder zou komen, omdat zijn zoon en troonsopvolger Baab
niet veel beter was en zeer zeker in staat om wraak te nemen,
en dat Hairun's dood een opstand ia de Molukken ten gevolge
zou hebben , waarvan men groote schade kon ondervinden. Mes-
quita meende dat in dit geval de hulp die men vau Pereira en
uit Indië verwachten kon genoegzaam zou zijn om hun weer-
stand te bieden, en de meesten waren zijn gevoelen toegedaaii
en achtten dus den dood des Sultans wenschelijk. Iu wee*wil

» Hij wordt door de Ptg. schrijvers Baba genoemd. Zijn naam waa Baab
TJllah d. i. Poorte Gods (Valcntijn I 2 p. 206). Argeusola (Conquista de las
islas Malucaa, Madrid 1609 p. 80) wil dat hij de derde zoon van Hairun zon
geweest zijn, doch de Ternataansche schrijver Naidah vermeldt geen oudere,
maar wel vier jongere broeders.

ï Couto, Uec. VIII p. 207—215. Het verhaal van Argensola (a. w. p. 75—
79) komt evenals dat van Faria (Asia Portuguesa II 455—57) in de hoofdzaak
met dat van Couto overeen. Wat Argensola echter van Hairuns moord en de
mishaudeling van zijn lijk vertelt is waarschijnlijk door de traditie vergroot.
Dit geldt ook van Baab's verkiezing. Nuno Pereira de Lacerda, wien hij Mes-
quita laat opvolgen, kwam eerst in 1575 op Ternate om Alvaro de Ataide te
vervangen. Zijne uitweiding over het uitgestrekte gebied van Baab (waarop wg
later terugkomen) steunt op berichten van P. Antonio Marta, die zich twintig
jaar later in de Molukken ophield.
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van dit besluit zou men toch den dag voor den uioord, op
aandringen vau Simao de Mendoca, den vrede met den Sultan
hernieuwd hebben , wat dan ook de reden was dat hij zich slechts
onder 't geleide van //Gorango, suo gentilhuoino//, een onver-
saagd krijgshoofd, naar de vesting begaf »

Maar welke de beweegredenen tot den moord des Sultans ook
mogen geweest ziin, de uitkomst bewees dat die schanddaad tege-
lijkertijd een dwaasheid geweest was. Zij zou de Portugeezen op
het verlies der Molukkeu te staan komen. Reeds nu waren zij
buiteu de vesting niet meer veilig en weid de toevoer van levens-
middelen hun afgesneden.

Keeren wij thans tot Gousaio Pereira terug, wien wij in 1569
in de baai van Ambon achterlieten.

• Bartoli, p. 622—25. Daarmede komt overeen Barbosa Machado, III 193—
94 die bet verhaal van den Jezuïet Sousa in zijn «Orieute couquistado- volgt.
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ZESDE HOOFDSTUK.

Voorvallen in de Molnkken en de Ambousche eilanden 1569—78. Sultan
Baab van Ternate voert een harduekkigen strijd tegen de Porlugeezen, zoekt
hen van Ambou te verdrijven en houdt de vesting op Teroate ingesloten.
Het fort op Hitu wordt door hen verlaten. Zij bouwen een nieuw fort bij
Nusanive op Leytimor. Welwillende ontvangst van Portngeesche schip-
breukelingen te Makassar. Gedrag der Portugeezen op Aiubon en de Uliasers.
Het fort op Ternate wordt aan Baab overgegeven. De Portugeezen bouwen
een fort op Tidore.

Sedert Pereira's overwinningen op de Hitueezen hadden hem
ver.-cheideïie hoofden in den omtrek huune onderwerping aau-
geboden en waren ook sommigeu hunner tot het Christendom
overgegaan. Daarop was de moord van sultan Hairuu op Ternate
gevolgd. Terwijl zijn zoon Baab de vesting aldaar insloot zond
hij vijf korakora's, waarvan de kleinste negentig roeiers had (?)
ODder bevel van een broeder zijns vaders, een ervaren krijgs-
hoofd — Couto noemt hem Calasineo — naar de Ambonsche
eilanden om hier de afgevallen plaatsen weder onder zijn gezag te
brengeu. Eerst deed hij Buru aan, rustte met behulp der hier
woonachtige Mohammedanen, vazallen van Teruate, nog zeven
korakora's uit en zond een boodschap aan die van Hoaroohel «,
Lessidi en Kambello op Ceram om zich gereed te maken voor
eeu gezamenlijken krijgstocht tegen de Portugeezen, wie hij be-
sloten was uit iiun fort op Hitu en uit den geheelen Ainbonsclieii
archipel te verjagen.

Toen Duarte de Meuezes, de kapitein van het fort op Hitu,
tijding kreeg dat deze vloot in aantocht was liet hij Pereira
onmiddelijke hulp vragen daar hij anders binnen 24 uur het
fort zou moeten verlaten. Pereira meende dat de zaak zooveel
haast niet had en dat het van even groot belang was om de
Hitueezen die aan de binnenbaai woonden en op hel, vernemen
van de aankomst der vloot, geneigd zouden zijn haar hulp te

' Hier en later Verauula bjj de vroegere schrijvers.
4e Volgr. IV. 30Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:32AM
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gaan verleenen, in bedwang te houden. Toen Menezes echter
geen hulp ontving verliet hij het fort en begaf zich over 't
gebergte naar Pereira, slechts weinige manschappen, die meeren-
deels ziek waren, achterlatende om het fort tegen den eersten
aanval te verdedigen. Gelukkig bevond zich onder hen een
heldhaftig man, Balthazar Yieira, sedert bijgenaamd de Terna-
taau, die den eersten storm afsloeg, en hoe ziek ook, met eigen
hand een aanzienlijk priester, broeder van Rubuhongi > (wien
men later zou leeren kennen), versloeg; hierop trok de vijand
af, waarschijnlijk omdat hij twee Portugeesche fusten zag aan-
komen , die hij veroverde en naar Hoamohel opbracht.

Toen Pereira dit vernam begaf hij zich over land naar het
fort, en Menezes ontmoetende, bewoog hij dezen terug te keeren
terwijl hij voor de uitrusting van zes korakora's naar Hitu zorg
droeg. Daarop ging ook hij met zijne manschappen naar het
fort. Toen de Ternataancche vloot weder kwam opdagen om
den aanval op het fort te hervatten, daar haar aanvoerder
Pereira nog in de binnenbaai waande, scheen het dat zij door
zijne korakora's werden afgeschrikt; althans zij koos het ruime
sop, maar (oen de Portugeezen hen in zee achtervolgden wachtten
zij hen op. De beide vloten werden handgemeen en hoewel ook
de Teruatanen dapper vochten en vele Portugeezen met een
hunner kapiteins, in den strijd het leven verloren , bleef de over-
winning aan de laatsten , en namen de eersten na hun aanvoerder
en drie korakora's verloren te hebben, de wijk. Pereira bracht
zijne gewonden naar het fort ter verplegiug en voer toen naar
Hoamohel om den vijand te bestoken, maar deze had zijne gewone
landingsplaats verlaten en de vroeger veroverde fusten verbrand.
Daarop begaf zich Pereira naar de baai van Ambon om
voor het afzenden der lastschepen te zorgen en keerde toen naar
Hitu terug. Hier ontving hij onrustbarende tijding van Ternate.
De bezetting der vesting leed hongersnood; katten en honden
werden met graagte verslonden en het sagobrood werd verkocht voor
een halven dukaat. Baab had eene dochter van den sultan van
Tidore gehuwd en zich daardoor de hulp verzekerd van duizend
Tidoreesche manschappen en van den dapperen broeder des Sultans,
Kaitsjil Tidore Hongi, die de Portugeesche vesling hielp insluiten.

Pereira maakte zich gereed de belegerden hulp te gaan ver-
leenen; de belegeraars die dit natuurlijk verwaciitten spanden

i Aldus is de naam bij Valenten gespeld. Bij Couto Reboange.
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nu alle krachten in om de vesting voor zijue komst in hun
macht te krijgen. De buitenwerken werden door heu bemachtigd
en de Portugeesche stad geplunderd; ook hadden zij reeds de
bolwerken beklommen, toen een bekwaam busschieter hun aan-
voerder ' doorschoot en daardoor de vesting redde, want nu
trokken de belegeraars af. 2

Het schijnt dat de Sultan van Tidore het toch ongeraden
vond om geheel met de Portugeezen te breken; hij liet hun
kapitein door een zijner ooms 3 een geschilderd afbeeldsel der
H. Maagd terugbrengen dat in de stad was buitgemaakt, en
voorzag de bezetting in 't geheim van mondkost. Baab deed
echter wat hij kon om hem voor zich te winnen en beloofde
hem zijne zuster ten huwelijk. Hij kon dan ook niet weigeren
de krijgsvloot van Baab die Pereira te gemoet ging te verge-
zellen. De laatste had met een paar kleine schepen en een paar
korakora's, te samen met een tachtigtal manschappen, en met
eenige vaartuigen met levensmiddelen Ambon verlaten, en
ontmoette op 18 mijlen afstands van Ternate * de vijandelijke
vloot, die uit 50 groote korakora's bestond. Na een hardnekkig
gevecht, waarbij de Sultan van Tidore zwaar gewond werd,
gelukte het Pereira met zijn eskader te ontsnappen. Hij werd
op Ternate als een redder ontvangen. Kort daarna kwam hier
ook hulp van Malaka, zestig man om de bezetting te versterken.

Ppreira voer op 't eind van 1570 naar de kust van Moro,
waar de Portugeezen te Momoja nog een fortje met 50 man
bezet hielden, dat zich slechts met groote moeite had kunnen
staande houden. Hij liet het fort sloopen en nam de bezetting
mede naar Ternate; een aantal inwoners ging uit vrees voor
de wraak van Baab met hen mede. Hierop zocht Pereira op
Batjan levensmiddelen op te doen, maar de radja, vroeger een

' Hij heet bij Conto, Dec. VIII p. 271 »o Benavia» en Dec. IX p. 29 »Re-
gedor de Benavé» en oom van den Sultan van Tidore.

» Couto, Dec. VIII p. 263—71. Volgens hem was Mesquita vóór het belsg
door Alvaro de Ataide vervangen; zie den iudex op zijn werk; doch denkelijk
had dit eerst in 1571 of 1572 plaats en kwam zijn opvolger hem na zijn drie-
jarigen diensttijd aflossen. Zie Couto, Deo. IX p. 283 en vgl. Barbosa Machado
III 25]—53, die Mesquita den dapperen verdediger der vesting noemt.

Dit zal dezelfde zijn die zich had laten doopen eu elders onder den naam
'sn 1). Henrique voorkomt.

* Couto zegt «tanto avante como as Ilhas de Bacao por Negoriche». Ik ver-
moed dat de tekst hier bedorven is. De sangadjis dier eilanden, zegt Couto,
'erleenden baab bijstand.
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vriend der Portugeezen, zocht thans uitvluchten , zoodat hij hiei
zijn doel niet bereikte en den terugtocht naar Ainbon aannam. '

Hier hadden de Portugeezen 't intusschen zwaar te verant-
woorden gehad. Zoodra Pereira zich op weg had begeven naar
Ternate, zond Baab van daar een vloot naar Hitu onder het
dappere krijgshoofd Rubohongi, om het fort te bemachtigen.
Hij voer eerst naar Ulat op Saparua, dat zoo als wij vroeger
zagen eenigzins versterkt was, zoodat de Christen-bewoners zich
tegen de Mohammedanen konden verdedigen. Meuezes zond hun
uit Hitu een paar vaartuigen met manschappen te hulp, e»
zoodra zij deze in zee zagen aankomen, deden zij een uitval
en doodden vele vijanden. Toen de Portugeezen aan land kwamen
weiden zij door huune inedechristenen onthaald op 't gezicht
van «vele manden met koppen van vijanden// die zij gesneld
hadden.

Bij hun terugkomst op Hitu vonden zij het fort zonder
hoofd, daar Duarte de Menezes gestorven was. Sancho de Vas-
concellos trad in zijne plaats. Terwijl deze met eenige korakora's
naar Ceram * was overgestoken om moudkost te zoeken, waar-
schuwden de Hitueezen Rubohongi, die met hetzelfde doel naar
Buru en Sula gegaan was, dat de kaus schoon stond om het
fort te overrompelen. "Vasconcellos kreeg hiervan kennis en keerde
in allerijl in een klein vaartuig naar het fort terug, terwijl hij
zijne officieren last gaf om naar Noesa Laut te varen, waar
Christenen woonden (waarschijnlijk om daar levensmiddelen op
te doen). Ter kwader ure echter bleven deze aan de Ceramsclie
kust vertoeven en werden hier door Rubohongi overvallen. Ter
nauwernoud gelukte het aan enkele vaartuigen te ontkomen.
Onder Rubohongi's gevangenen bevond zich het hoofd van
Hative, die de wraak van den Ternataan vreezende omdat hij
Christen was, zijn naam verzweeg en slechts verzocht op Bonoa
aan land gezet te wordeu , waar men een goeden losprijs voor
hem zou betalen. Toen Rubohongi evenwel op Hoamohel vernam
wie zijn gevangene geweest was, liet hij hem weder opeischen
en zou hem de keuze gelaten hebben om Mohammedaan te
worden of te sterven, waarop de standvastige Christen den dood
boven geloofsverzaking verkoos.

• Couto, Dec. IX p. 80—31, 39—43; Bartoli p. 625.
> „a costa de Banaor» (Binauwer bij Valentyn; aan de zuidkust van Ceram).

Couto IX. 34.
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Toen Pereiza in "t begin van Maart 1571 te Hitu terug-
kwam en de* slechte tijding van Menezes' dood en de nederlaag
der Portugeezen aan de Ceramsche kust vernam, verergerde de
kwaal waaraan hij lijdende was dermate dat hij drie dagen
later overleed. >

Hij had tot zijn opvolger Joao da Silva aangewezen. Deze,
zich door vijanden omringd ziende, zonder uitzicht op hulp,
vond het geraden Ambon te verlaten en naar Malaka terug te
keeren. Maar Sancho de Vasconcellos toonde meer geestkracht
en betoogde dat men de Ambonsche 'Christenen niet aan hun
lot mocht overlaten. Wilde Da Silva vertrekken, goed, maar
hij was vast besloten om te blijven en zou met zijn compagnie
van dertig man, indien ze hem getrouw bleven, of anders alleen
zich te Ulat versterken en met de hulp van de Christenbe-
woners wel tegen de Mohammedanen stand houden. Die moedige
taal bracht nlthans zooveel teweeg dat men alleen besloot liet
fort te Hitu te verlaten, naar Nusanive op Leytimor te gaan,
waar in den omtrek een bevriende bevolking woonde, en zich
hier te versterken. Bij de overvaart strandde het galjoen waarop
het geschut en de ammunitie geborgen waren; de manschappen
redden zich evenwel in de boot. Da Silva droeg nu nan Vas-
coucellos op om met den bouw van het fort een aanvang te
maken » en begaf zich met de oostmoesson naar Malaka en
Goa om hulp te vragen. *

Toen Francisco da Costa, de bevelhebber vnn Malaka, van
Da Silva den benarden toestand zijner landgenooten in de Mo-
lukken vernam zond hij onmiddellijk een paar schepen met
hulptroepen en levensmiddelen af. De soldaten waren echter
met geweld geprest en dit zou de oorzaak geweest zijn dat een
dier schepen in de bocht van Djapara op Java strandde, waar
de bemanning en twee jezuïeten-zendelingen, Pero Mascarenhas
en een Italiaan, gevangen genomen doch door de Portugeezen ,
die deze kust aandeden, weder losgekocht werden.

Ook de Vice-koning zond , daar hij van Pereira dringende
beden om bijstand had ontvangen, in Mei 1572 twee galjoenen van
Goa naar de Molukken. Toen deze hier nagelen geladen hadden
voeren zij naar Ambon en voorzagen Vasconcellos van het noo-

' Couto, Dec. IX, p. 31—39, 43; Bartoli p. 625.
' De plaats waar het fort werd gebouwd lag op twee Sp. mijlen afstauds van

let dorp Nusanive en op ^ mijl afstands van het dorp Halong. Couto IX, 264, 277.
' Couto, Dec. IX, p. 4 4 - 4 8 ; Bartoli, p. 626.
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digste voor het fort dat hij met behulp der inwoners van Hative
en Tawiri bezig was Ie bouwen. Op den terugtocht naar Malakai
werd een der galjoenen lek en zonk, maar de manschappen
redden zich op het andere galjoen, waarvan Fernao Ortiz de
Tavora kapitein was. Hier kreeg men gebrek aan water en toen
men het eiland Silajar of Saleier (bij Couto Salazar) wilde
aandoen wierp een zuidwester-storm het schip op het strand.
De bemanning redde zich in de boot eu voer in deze en in ge-
huurde vaartuigen naar Makassar, waar de vorst hen vriendelijk
ontving , van het noodiaje voorzag en in jonken naar Malaka liet
brengen. Een bewijs, zegt Couto, dat het die barbaren niet aan
barmhartigheid ontbreekt en dat de ellende die de Portugeezen
elders hadden door te staan aan henzelven te wijten was.

Hoe weinig reien hunner die barmhartiglieid verdienden blijkt
uit een verhaal dat Couto er onmiddel ijk op laat volgen, zonder
een woord van afkeuring. De inwoners van Hatuaha op Haruku»,
van wie hij getuigt dat de mannen zeer dapper en de vrouwen
zeer schoon maar onkuisch waren, doodden eenige Portugeezen
die zich daar bevonden (vermoedelijk omdat zij tot die onkuisch-
heid aanleiding gegeven hadden). Alleen aan een der beide
jezuïeten , die daar een kerkje bezaten, den ons bekenden Pater
Mascarenhas, gelukte het in het bosch te ontkomen. De Chris-
tenen van Oma aan de zuidkust van het eiland zochten
hem daar op en brachten hem behouden in hun dorp. Toen
deze gebeurtenis aan Vasconcellos te Nusanive ter oore kwam
voer hij met de hem toegedane Amboneezeu naar Haruku,
landde aan de noordzijde, joeg alle bewoners die hij aantrof,
tot grijsaards en zuigelingen over de kling en stak toen het
dorp in brand. Een andermaal voer hij naar Nusa Laut * welks
bewoners zich vijandig betoond hadden, veroverde eene sterkte,
doodde meer dan 200 man en keerde met buit beladen naar
Ambon terug *.

Toen men te Goa den dood van Pereira vernam rustte de

* Conto laat ze in Mei 1572 van Ambon vertrekken (IX, 59), maar dit zal
1573 moeten zijn. (Vgl. IX, 27.)

* Er staat IX, 60: Ative en IX, 62: Acbua, maar nit het verband blijkt
duidelijk dat Hatuaba bedoeld is.

3 Er staat «Rosaler»; Nusa Laut wordt elders Kosalaor genoemd. Op dit
eiland even als op de andere Uliasers en op Ambon schijnt de bevolking io twee
vijandige partijen, Christenen en Mohammedanen, verdeeld te zijn geweest.

* Zie over 't voorgaande: Couto, Dec. IX, p. 57—63.
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Vicekoning vijf schepen en galjooten uit en zond deze onder
Antonio de Valladares de Lacerda naar de Molukken. Hiervan
kwamen er drie in November 1574 te Ternate, waar Alvaro
de Ataide Mesquita als kapitein was opgevolgd. Valladnres voer
met een der schepen van Ternate naar Banda om noten te
laden en Ataide zond een galjoot naar Ambon om mondkost
voor de bezetting van Ternate op te doen. Sancho de Vascon-
cellos had kort te voren tijding uit Banda ontvangen dat daar
gevaar voor de Portugeezen dreigde, omdat de inwoners zich
vijandig toonden. Avonturier als hij was, preste hij het galjoot
om met de andere vaartuigen die hij bijeen kon krijgen te
Banda hulp te gaan verleenen. Onderweg deden zij Tobo aan,
een dorp aan de kust van Binauwer (zuidkust van Ceram) dat
onder Ternate stond, en 't welk zij na hevigen tegenstand in-
namen en verwoestten. Kaitsjil Tidore Hongi ' , wien zij hier
met een korakora aantroflen, op weg oin de Bandaneezen bij
te staan, kwam bij de verdediging der plaats om het leven.

Voor Banda lag een groote jonk van Djohor, waarop zich
een gezant bevond dien de Sultan aan Baab afvaardigde, een
bewijs dat deze zich door zijne overwinningen bij de Maleische
vorsten reeds naam had gemaakt. Vasconcellos, die voor niets
vervaard was, tastte het schip van Djohor aan maar werd met
verlies afgeslagen. Een andere aanslag, dien hij tegen de be-
woners van Pulu Ay » beraamde, mislukte door dat het volk
van de andere schepen , die alleen om lading kwamen, hem niet
wilden bijstaan, en daar zijn volk hier aan kwaadaardige koortsen
leed vond hij het geraden naar Ambon terug te keeren. 3

De avonturiers die Vasconcellos onder zich had waren niet
de geschikte personen om de bewoners der Ambonsche eilanden
achting voor een Europeesch bestuur in te boezemen, en al
beschermden zij nu en dan de zendelingen, die met onverflauwden
ijver het Christendom predikten, het gedrag der beschermers
deed meer om het werk der paters te verijdelen dan om het te
bevorderen. Vascoucellos deed in zijne wijze van oorlogvoeren
voor de Ternatauen niet onder, wie het evenmin als aan hem
en de zijnen aan stoutmoedigheid en dapperheid ontbrak; even
als zij de dorpen der Christenen, die het gezag van Ternate

' Hij heet hier Ogd, doch zie hiervoor bl. 446.
' ? Er staat Puloasa.

* Couto, Dec. IX, p. 256—63.
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niet erkenden, plunderden en vernielden, zoo handelde Vascon-
cellos met die der Mohammedanen. Een jong Temataansch
krijgshoofd — Couto noemt hem Maladeo — werd in dezen
tijd met een vloot van korakora's tegen de opstandelingen uit-
gezonden maar kwam bij een aanslag op het dorp Titawai ' op
Noesa Laut, waar zich eenige Portugeezen bevonden, om het
leven. Het verging de laatsten echter slecht op Saparua. Üe
bewoners van Ulat aan de zuidkust leefden in vijandschap met
die van Ihamahu * aan de noordkust, waar de Paters wel een
kerkje bezaten maar de bevolking toch nog grootendeels Mo-
hammedaansch was gebleven. Daar Vnsconcellos te Ulat eeuige
manschappen in garnizoen had gelegd om de inwoners als 't
noodig was tegen de Ternatanen bij te staan , achtten de Ulaters
de gelegenheid schoon om hun wraak te koelen, overvielen
met hun bijstand het dorp Ihamahu, doodden een aantal in-
woners en sleepten een grooten buit mede.' De overgebleven
inwoners beklaagden zich bij Vasconcellos over zijne onderhoo-
rigen, maar zonder eenig gevolg. Nu verbonden zij zic'i met
andere dorpen op Saparua 3, en toen de Portugeezen hen weder
met eenige inlanders (waarbij zich de Pati van Hatuaha op
Haruku bevond) overvielen, werden zij met groot verlies afge-
slagen, en de weinige overgebleveueu te Ulat ingesloten. Vas-
concellos zond hun eenige hulp onder een Christen-Tidorees,
een oom van den Sultan, ons reeds als D. Henrique bekend,
die den vijand na een hardnekkig gevecht verdreef. Een zekere
//Papuó. Castauhore// van bizonder grooteu en krachtigen ligchaams-
bouw, verrichtte daarbij wonderen van dapperheid. Vasconcellos
voer nu zelf naar de noordkust van Saparua om de overwon-
nenen geen rust te laten, maar ondervond hier grooten tegen-
stand * en moest onverrichter zake naar Ambon terugkeeren,
waar zijne hulp dringend noodig was om de Portugeezen op
Ternate, die honger leden en een galjoen naar hem hadden
afgezonden, levensmiddelen te bezorgen.

Het houten fort dat Vascoucellos bij Nusanive had laten
bouwen werd door twee heuvels bestreken en was dus ongunstig
gelegen. Hij besloot nu een steenen fort te bouwen en ging

' Er staat Titiray. Nusa Laut wordt niet genoemd.
* Er staat -Hiamao.»
' Er staat »os Socororos e Buros», waarmede dcnkelyk de inwoners van Sirj

Sori en Boi bedoeld worden.
* liet dorp waar hij laudde wordt Amao genoemd, denkelijk Mahu.
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daarbij met zijue gewone voortvarendheid te werk, den gansenen
dag zelf het opzicht houdende om het werk te doen vorderen.
De Amboneezen zageu echter dien bouw niet gaarne; het zal
hun niet onbekend geweest zijn wat er al in het fort op ïer-
nate was voorgevallen, en zij vreesden wellicht dat ook hier
onderdrukking en overmoed van dat werk 'iet gevolg zouden zijn.
Benige bewoners van dorpen in den omtrek, meerendeels
Christenen (in naam althans), die de Portugeezen tot uu toe
vriendschap bewezen hadden , spanden nu samen om hun be-
velhebber uit den weg te ruimen. De Pati van Halong kwam
dit te welen van het hoofd der saamgezworenen, den Pati van
Soja, en gaf er Pater Jerouymo Rodrigues kennis van, die
Vasconcellos waarschuwde. Deze riep de trouwo bewoners van
Hative en Tawiri in de wapenen ouder voorwendsel dat hij een
aanval van de Ternatuneu verwachtte, waarop de samenzweerders
verrast, enkele gedood werdeu en de overigen zich verstrooiden.

Vasconcellos meende dat de Pati van Nusanive, een rijk en
slim Christen-Ambonees, die den naam van Ruy de Sousa had
aangenomen, hem omtrent de samenzwering meer inlichtingen
zou kunnen geven en liet hem door den factor, die zeer met
hem bevriend was, ontbieden. Sousa vermoedde geen kwaad en
kwam met ziju zoon in het fort. Door Vasjoncellos ondervraagd
gaf hij als ziju gevoelen te kennen dat de hoofden van het dorp
Pati * de schuldigen waren en nam op zich hen met behulp van
een twintigtal Portugeezen te straffen; de andere dorpen die men
wantrouwde hadden er naar zijne meening geen schuld aan. De
Jezuïeten Paters schijnen, — waarom wordt niet gemeld — die
berichten en den persoon die ze gaf gewantrouwd te hebben.
Gesteund door eenige Portugeezen, drongen zij er op aan dat
men hem gevangen zou houden en in de boeien zou slaan, 't
geeu ook, hoewel tegen den zin van Vasconcellos, plaats had.
Sousa trok zich die beleediging zeer aan , en toen 't hem gelukte
uit het fort te ontsnappen bracht hij niet alleen de inwoners
van Nusanive maar ook van de omliggende dorpen tegen de
Portugee^cn in de wapenen, en riep de hulp dnr Javanen in,
die met zes jonken voor Hoamohel lageji en bereid waren hem
bij te staan. Na een vereeefsche poging om Baguala in den
hoek der baai van Ambon , dat de Portngeezen versterkt hadden ,
te verrassen trokken 7ij in stilte naar Halong, waar Vascon-

' Er staat -Putti.»
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cellos, op verzoek van den Pati , eenige manschappen had heen-
gezonden. Terwijl hun officier met den Pati aan het schaakbord
zat werden zij door den vijand verrast en hadden nog even den
tijd om zich met de soldaten in de verschansing te begeven,
maar nu werden de omringende woningen in brand gestoken,
zoodat het kleine garnizoen met den Pati in den rook verstikte.
Vasconcellos was te laat gewaarschuwd, doch toen hij met zijne
bondgenooten te Halong kwam ging de vijand op de vlucht. '

Terwijl dit op Ambon voorviel ging Ternate voor de Por-
tugeezen verloren. In April 1574 vertrok een galjoen waarop
zich Nuno Pereira de Lacerda, de nieuw benoemde bevelhebber
van Ternate bevond, uit Indie naar de Molukken. Toen men
Borneo langs en de zeestraat van Balabak doorgevareu was
strandde het schip op de Sulu-riffen.» De manschappen verlieten
het dadelijk hoewel het nog zeer bruikbaar was en ook, zoo als
men later vernam, door de bewoners van Borneo's noordkust
werd weggehaald, zwierven geruimen tijd in de booten rond,
hadden verschillende ontmoetingen met vijandelijke vaartuigen,
waarbij van de 70 man 30 om 't leven kwamen, en landden
eindelijk //op de eilanden van Celebes/' (denkelijk een der eiland-
groepen ten N. der Molukken), waar de bewoners hen gastvrij
ontvingen maar hen presten om hunne buren te beoorlogen.
Ook hierbij schoten zij nog 20 man in. Gelukkig vernamen
zij dat een schip van Ternate, uitgezonden om levensmid-
delen te zoeken, zich in de buurt bevond. Zij zochten het
op en kwamen daarmede eindelijk op Ternate, waar de Portu-
geesche bezetting, nog altijd door de Ternatanen beoorloogd,
in nijpend gebrek verkeerde. De kapitein der vesting, Alvaro
de Ataide, droeg nu zijn ambt aan Nuno Pereira over, en begaf
zich te scheep om voor zijne oude makkers in 't gebied van
den Sultan van Tidore, die hem vriendschap bewezen had,
möndkost op te doen. Rubohongi trachtte te vergeefs het galjoen
te vermeesteren, maar een storm was machtiger dan hij en
wierp het schip op de riffen waar het uiteen sloeg, toen Ataide
en de zijnen het verlaten hadden. Zoo liep thans alles in de
Molukken samen om Baab te doen zegevieren.

Het was thans op 't eind van November (1574) en de inoesson,

' Couto, Dec. IX, p. 263—79.
* *os baiios chamados Solocos.»
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waarmede men hulp uit Tudië kon verwachten, verstreken. Baab,
van den elieudigen toestand der bezetting en misschien ook van
de nadering van een galjoen uit Malaka onderricht, stelde hun
24 uren bedenktijd om de vesting aan hem over te geven op
voorwaarde van lijfsbehoud. De. Paters Jezuïeten zouden er op
aangedrongen hebben dat men die voorwaarde aannam ' en Baab
maakte haar aannemelijker door aan de belegerden vaartuigen
te beloven om naar Ambon over te steken en door zich te ver-
binden hun de vesting terug te geven als de Koning hem recht
had verschaft over den moord van zijn vader, waarop hij en
zijne broeders meermalen te vergeefs hadden aangedrongen *.

Op deze voorwaarden dan werd de vesting aan de Ternatanen
overgegeven. De bezetting, voorloopig door de Paters geherbergd
en door den Sultan verzoigd, had nog voor haar vertrek de
ergernis een groot schip met overvloed van levensmiddeleu uit
Malaka te zien aankomen. Baab liet den kapitein zeggen dat
hij veilig kon laden en lossen en veranderde niets in de prijzen
der nagelen; hij schonk zelfs aan Ataide, Pereira en anderen,
die met het schip vertrokken, een deel van den voorraad, en
gaf hun een gezant mede met brieven aan den Koning, waarin
nogmaals op recht tegen de moordenaars zijns vaders werd aan-
gedrongen. Den 15 Juli 1575 ging het schip onder zeil, maar
het was of de Hemel ten einde toe zijne verbittering aan de
Portugeezen wilde tooneu, want het strandde op de riffen van
Tukang Besi. De beinauniug echter redde zich op Buton en
vond hier een jonk die hen naar Malaka bracht. »

Voor hetgeen in de eerstvolgende jaren in de Molukken voor-
viel moeten wij thans onzen voornaamsten zegsman Diogo de
Couto missen, en alleen afgaan op verhalen van zendelingen,
die bij Bartoli en Argensola bewaard zijn gebleven.

Na de overgave van het fort gingen eenige Portugeezen en
iülandsche Christenen, ook de Paters Jezuieten, naar Ambon
over. Sommige Portugeezen, met inlandsclie vrouwen gehuwd,

' Zie daartegen: Bartoli p. 626. Het achy ut dat Baab het hun niet moeiel jjk
maakte. Zie later.

» Vgl. Argeasola, p. 77.
' Conto, Dec. IX, p. 149, 279—90 Vgl. ook Argensola p. 93—95. Couto'ê

verhaal der laatste schipbreuk is verward. De riffen worden genoemd «baiios de
Tucubcicu" en de eilanden van waar men naar Malaka vertrok-Ilhas de Butrc.»
Ik geef mijne verklaring voor beter; maar drukfouten als bcicu voor beicu en
Butre voor Bntn zyn niets vreemds.
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bleven met hun gezin op Teruate schter, doch verhuisden weldra
naar Tidore, waar de Sultan het hun gemakkelijk maakte op,
hoop dat de nagelhandel zich naar zijn eiland zou verplaatsen
en omdat hij den steun der Portugeezen zocht tegen den eer-
zuchtigen Baab, die naar het onbeperkte gezag in de Molukken
en op de omliggende eilanden streefde. Op zekeren dag begaf
de Tidorees zich naar Ambon om zich met Sancho de Vascon-
cellos te beraden over het bouwen van een fort op Tidore. Ook
de radja van Batjan , Dom Giovanni zoo als hij zich als Christen
noemde, was de heerschzucht van Ternate moede en kwam de
hulp van Vasconcellos inroepen.

Maar Baab zat niet stil. Nauwelijks was de Tidorees uitgezeild
of hij overviel zijn eiland , en verwoestte de kustplaatsen ; de be-
woners, niet in staat zich tegen de overmacht te verdedigen, vloden
in het gebergte. Daarop voer hij zijn mededinger, die van Ambon
terugkeerde, te gemoet en nam hem gevangen. Het gelukte den
Tidorees echter weldra uit de gevangenschap te outvluchten , en uu
zond hij een vaartuig naar Ambon met dringende bede om hulp.
Vasconcellos had juist bijstand uit Malaka ontvangen en voer
nu met honderd Portugeezen naar Tidore (1578). Drie Paters
Jezuieten vergezelden hem en verkregen vergunning van den
Sultan om een kerk te bouwen. Ook liet Vasconcellos op korten
afstand van de hoofdplaats de grondslagen leggen van een fort,
en dit was spoedig zoo ver gevorderd dat men geen overval van
de Ternatanen meer behoefde te vreezen. Baab trachtte den
Tidorees wel door groote beloften van een verbond met de Por-
tugeezen af te trekken, maar te vergeefs. De radja van Batjan
moe3t het echter ontgelden. Haab liet hem door vergif om 't
leven brengen en maakte zich van zijn eiland meester. Hier,
op Halmahera en andere eilanden, waar het Christendom in de
laatste jaren zoo groote vorderingen had gemaakt, deed Baab
al wat hij kon om het werk der zendelingen te vernietigen.
Dat hij meer dan 60,000 Christenen zou hebbeu laten ombrengen
zal waarschijnlijk wel tot de Christelijke legenden behooren. '

' Bartoli p. 627—29; Argensola p. 95—98. Diego de Azambuja van wien de
laatste spreekt, kwam waarschijnlijk na 1578 op Tidore of werd daar als kapitein
door Vasconcellos achtergelaten toen hij naar Ambon terugkeerde. Wij zullen er
hem nog in 1582 aantreffen.
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

Andres de Urdaneta spoort de Spaansche regeering aan om de ontdekkingen
van Amerika uit in westelijke richting voort te zetten. De Vice koning van
Mexico krijgt bevel een eakader daartoe uit te rusten onder Urdaneta'g
toezicht. Vier schepen onder Miguel Lopez de Legaspi varen den 21sten
November 1664 van Mexico af en komen den 13den Februari 1565 in de
Filippijnen. Zij varen Samar en Leyte langs naar Bohol. Ontmoetingen met
koopvaarders van Burnei en Manila. De Spanjaarden vestigen zich op Zebu.
Terugtocht van Urdaneta naar Mexico. Verbond met de inlanders op Zebu.

Onder de descubridores der zestiende eeuw, bij wie geen
zucht naar macht, en rijkdom maar kennisdorst de groote prikkel
was die hen dreef naar onbekende gewesten verdient Andres de
Urdaneta eene eereplaats te bekleeden. Wij hebben hem vroeger
leeren kennen toen hij zich in 1525 met Garcia de Loaysa
naar de Molukken begaf en daar een tiental jaren doorbracht.
Wat hij daarvan bij zijn terugkomst in Spanje wist te verhalen
heeft ons veel dienst gedaan en deed ons te meer betreuren dat
het verlies zijner papieren hem niet in staat stelde uitvoeriger
mededeelingen te doen '. Hij spoorde na zijn terugkeer de
Spaansohe Regeering aan om de ontdekkingen voort te zetten ;
zijne studie der zeevaartkunde had hem tot de overtuiging ge-
bracht dat de terugweg van de Molukken naar Amerika niet
moeielijk te vinden, en de ontdekking van het groote Zuidland,
waarvan men meende dat NieuwGuinea een deel uitmaakte,
daarmede zeer goed te vereenigen zou zijn. Maar Keizer Karel
V was toen te veel van andere plannen vervuld en deze eischten
te veel geldelijke offers om naar zijne vertoogen te luisteren.
Teleurgesteld begaf hij zich naar Mexico en onderscheidde zich

-daar als een verdienstelijk ambtenaar; toen echter in 1542 op
-nieuw van daar uit een eskader op de door hem bevaren zeeën
zou worden uitgezonden en men hem het beleid der onderneming

' Zie ODS Tweede gedeelte, bl. 22—27.
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wilde opdragen, sloeg hij het aanbod af. Misschien had hij toen
om ons onbekende redenen reeds het plan opgevat om zich van
de wereld terug te trekken. Althans in 1552 op een leeftijd
van 54 jaar trad hij in een klooster der Augustijner orde en
van nu af droeg hij het geestelijk gewaad.

Na den dood van Karel V kwam het plan om de vroegere
ontdekkingen voort te zetten weder bij de Spaansche Regering
ter sprake. De schoone eilandgroep waaraan de ontdekkers reeds
den naam van koning Filips verbonden, het groote Zuidland
waarvan zij een lange kuststrook (K. Guinea) bevaren hadden,
waren sedert onbezocht gebleven. Voor de Portugeezeu eischte
het reeds krachtsinspanning genoeg om zich tegen hunne vele
vijanden in de zeeën die zij bevoeren en in de landen waar zij
zich gevestigd hadden staande te houden; zij konden er dus
niet aan denken hun gebied uit te breiden. Maar niet alleen
dat die bijna onbekende gewesten nog op ontdekking wachtten,
wat bij den vromen Pilips I I ongetwijfeld meer woog was dat
de bewoners nog altijd verstoken waren van den zegen van het
Christendom. De vertoogen van Urdaneta en misschien ook van
anderen die aan vroegere expedities hadden deelgenomen ' werden
weder besproken, en het plan kwam tot rijpheid om aan den
Vicekoning van Mexico, Don Luis de Velasco, op te dragen
twee schepen uit te rusten tot ontdekking der » eilanden van
het Westen, grenzende aan de Molukken," en tot het '/ont-
rollen der banier van Christus'/ in die landen wier bewoners
zich nog in de macht van den duivel bevonden.// In September
1559 werd de volmacht aan "Velasco afgezonden, en tevens
aan Urdaneta het verzoek gericht om zijne kennis van die
zeeën en gewesten en van de cosmografie in 't algemeen vrucht-
baar te maken door zelf deel te nemen aan de expeditie.

De brief des Konings wekte bij den Augustijner pater de
oude lust weder op en het kostte hem geene moeite van zijne
geestelijke overheid verlof te bekomen om aan het verlangen
van Filips gehoor te geven. Hij ging nu met den Vicekoning
over de uitrusting van het eskader te rade. Naar zijne meeniug
zouden behalve twee groote schepen nog drie of vier kleinere
noodig zijn om, terwijl de eerste in de Filippijnen bleven, onder
zijne leiding den terugweg naar Mexico te zoeken. Er gingen
vijf jaren voorbij voor men twee groote en twee kleine schepeu,

' Zie den brief van kapitein Juan Pablo de Carrion, aangehaald hiervóór bl. 412.
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van 500, 400, 100 en 40 tonnenlast, met de noodige be-
manning (450 koppen) voor de reis gereed had. Daar het or-
denskleed Urdaneta natuurlijk belette zelf het opperbevel te
aanvaarden, wees hij daartoe aan Miguel Lopez de Legazpi,
een man van geen hoog aanzien — hij was eenvoudig alcalde —
maar bekend als beleidvol, kundig en ondernemend. Behalve
Urdaneta gingen vier andere Augustijner paters mede om het
Christendom te verkondigen. "Voor tolk dienden een Tidorees en
een der manschappen uit de vloot vau Villalobos die met dezen
in Spanje gekomen en van daar naar Mexico gezonden was.

Den 21 November 1564 ging de vloot van Puerto de la
Natividad onder zeil in ZW. richting, en vier dagen later
opende Legazpi, zoo als hem bevolen was, zijne instructie.
Daarin werd hem gelast zich langs denzelfden weg als Villalobos
naar de Filippijnen te begeven, tot groote teleurstelling van
Urdaneta, die gehoopt had dat men zijn raad zou volgen om
eerst de kust van het Zuidland op te zoeken en dan noordelijk
te varen. De Vicekoning was echter kort te voren gestorven
en de K. Raad (Ausencia Real) van Mexico schijnt Urdaneta's
plan te avontuurlijk gevonden te hebbeu.

Eenige dagen later verloor men het kleinste schip, een ad-
viesjacht, uit het gezicht; de drie anderen zetten de reis in
dezelfde richting voort en hielden, toen zij de Filippijnen
meenden te nadeien, NW. aan om niet in dezelfde fout te
vervallen als Villalobos i. Oen 22 Januari 1565 bereikten zij
het eiland Guahan van de Ladronen (Marianen-archipel) en
vonden de inwoners zeer genegen om huil levensmiddelen te
verschaffen, die hier in overvloed te krijgen waren. Urdaneta
zou om die reden en omdat men van hier uit gemakkelijk
Mexico kon bereiken, hebben voorgesteld zich voorloopig hier
te vestigen. Hij meende namelijk dat deze archipel zich onaf-
gebroken tot Nieuw Guinea en het Zuidland uitstrekte, aan
welks ontdekking zijn hart het meest schijnt gehaugen te hebben.
Legazpi wilde echter niet van zijne instructie afwijken en ver-
volgde den 3 Februari zijn weg naar de Filippijnen. Den 13
van die maand zag uu-n weder land en voer men een groote
baai binnen, waar de schepen, door hooge rotsen beveiligd, voor
anker gingen liggen. Oostelijk strekte zich een groot eiland uit.
Urdaneta voer met eenige manschappen in een boot de kust

i Zie ona Derde gedeelte, bl. 264.
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langs, maar zag nergens sporen van bewoning. Den volgendeu
dag echter kwamen eenige inboorlingen in een kano aan het
admiraalschip; een hunner gaf #door teekenen// te kennen dat
het eiland //het groote Ybabao// heette en noemde "andere dorpeu
in deze streken// op. Een dag later kwamen eenige dorpshoofden
om een verbond met hen te sluiten. Uit hunne mededeelingen
maakte men op dat Bernardo de la Torre, de medgezel van
Villalobos, op hetzelfde eiland geweest was maar //in een andere
haven aan de noordzijde , genaamd Tandaya naar het opperhoofd
dier plaats//. * Dit opperhoofd bevond zich nog wel op het
eiland, maar nu in een dorp aan de westkust.

Bij deze en volgende berichten moeten wij in aanmerking
nemen dat ze niet uit de eerste hand tot ons zijn .gekomen,
want journalen van de reizigers zelven bezitten wij niet; voorts
dat de Spanjaarden met hun Tidoreeschen tolk de inlanders
slechts gebrekkig konden verstaan. Dat men zich aan de west-
kust van Samar bevond blijkt 1° uit den naam Ybabao dien
men sedert, een tijd lang, aan dit eiland gegeven heeft; 2° uit
den naam Tendaya, dien de Spanjaarden er reeds vroeger aan
gegeven hadden, en 3° uit de berekening van Urdaneta dat
men zich op 12° Nbr. bevond.

Legazpi werd door de inlanders van vruchten en rijst voor-
zien , maar vleeschspijzen waren er schaarsch; hij besloot das
een andere haven te zoeken. Twee booten die hij de kust in beide
richtingen langs liet varen , vonden slechts ondiepe riviermonden
waarin zelfs zij niet kouden voorlkomeu; ook toonden zich de
inboorlingen vijandelijk gezind. Den 20 Februari voer men de
zuidpunt van Samar om en ankerde tegenover een riviermond
waaraau een dorp lag genaamd Caniongo. Men vernam hier dat
het //opperhoofd Tandaya* een dagreis van daar af woonde en
de bewoners betoonden zich eerst dienstvaardig, maar toen
Legazpi met een deel der zijnen in twee booten naar het stiand
voer om //met alle mogelijke plechtigheid// van het eiland bezit
te nemen voor de kroon van Spanje, wachtten de inlanders
hen gewapend aan het strand op en toonden duidelijk dat zij
zich tegen eene landing zouden verzetten. Legazpi koos dus de
wijste partij en keerde naar de schepen terug. Intusschen was

' De titel dier hoofden was d a t a . Niet elk dorp had één hoofd, en er stoud
geen ander gezag boven hen, maar het schijnt dat sommige hoofden, zooals te
Zebu, de handelsplaats op 't eiland van dien naam, door hun rijkdom veel
invloed geVregen hadden.
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een zijner kapiteins de kast van Leyte ' langs gevaren om de
rivier van Tandaya te zoeken. Ten zuiden van het dorp Abuyog
vond hij een ander groot dorp, Cabalian genaamd, waar een
vaartuig was dat rijst laadde en waar hij vernam dat zich een
goede reede bevond en veel levensmiddelen te koop waren. Die
tijding was Legazpi welkom en den 5 Maart gingen de schepen
onder zeil naar Cabalian. Ook hier bleek het dat de inlanders
de vreemdelingen vreesden en wantrouwden, want men zag hen
al wat zij konden in het bosch iu veiligheid brengen, en het
was slechts door dwang dat zij de Spanjaarden van liet noodigste
voorzagen. Men vernam hier een en ander omtrent de omliggende
eilanden en verkreeg gidsen om den weg te wijzen naar het
eiland Limasagua, waar Magalhaens in der tijd welwillend
wâ  ontvangen.

Na Panahon te zijn omgevaren kwamen de schepen in een
haven aan de westzijde van Limasagua voor anker. De kusten
van het eiland waren verlaten en het bleek dat de bewoners,
waarschijnlijk om veiliger te zijn tegen zeeroovers, zich in het
binnenland hadden teruggetrokken. De Spanjaarden schreven,
zonderling genoeg, de schuwheid en vijandelijkheid der Bisaja's
op de Filippijnsche eilanden aan een geheel andere reden toe;
zij meenden dat ze door de Portugeezen tegen hen waren op-
gestookt ! Misschien kwam men tot dit besluit na de ont-
dekking dat dit later, namelijk toen de Portugeezen reeds van
hunne komst verwittigd waren, werkelijk op enkele plaatsen
aan de kust van Mindanao het geval was geweest.

Ook de bewoners eener kustplaats op het eiland Camiguin
bij Mindanao vluchtten bij de aankomst der schepen in het
gebergte, maar hadden, gelukkig voor de Spanjaarden, hun
voorraad rijst en andere levensmiddelen in den steek gelaten.
Toen Legazpi van hier koers wilde zetten naar Butuan, een
veel bezochte handelsplaats aan de noordkust van Mindanao,
dreven wind en stroom de schepen naar het eiland Bohol, waar
aan de westkust een geschikte ankerplaats gevonden werH. Men
zag de iuwouers eveD als op Camiguin seinvuren ontsteken en
vond waar men landde slechts verlaten dorpen. Het kleinste
schip, de S. Juan, werd van hier naar Butuan gezonden om
handelsbetrekkingen aan te knoopen. Te gelijker tijd maakte,
men met de booten een jonk buit die van Burnei kwam met

' Leyte droeg toen nog bij de Spanjaarden den uaam Abuyo naar het dorp

Abuyog.
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eene Maleisehe bem,anning hoewel de eigenaar een Portugees
was die zich daar had gevestigd. Het meerendeel der manschappen
was in een boot gevlucht, maar enkelen , eu daaronder de stuur-
man , nam men gevangen. Legazpi gebood dat de zijnen al wat
zij uit de jonk geroofd hadden zouden teruggeven en stond de
gevangenen toe met een vriendschappelijken brief aan den Sultan
en hun jonk naar Burnei terug te keeren. Men vernam van den
stuurman, een ontwikkeld Maleier, dat van Buruei naar de
zuidelijke Filippijnen werd uitgevoerd: koper, tin, Chineesch
porselein, beujoin, gekleurde stoften uit Indië, gegoten ijzer-
werk ' eveneens uit China, lanspuuten, messen en andere kleinig-
heden ; daarvoor werden ingeruild: goud , slaven , was, kleine
schelpen die in Siam als pasmunt gebruikt werden, ook eene
soort van witte dekken (mantas) die hier in groote hoeveelheid
en goedkoop te krijgen waren. * Legazpi liet den stuurman de
waren zien die hij uit Mexico had medegebracht; naar zijn
oordeel waren ze geen van allen geschikt voor de inwoners der
Filippijnen, en zou het hem in geen tien jaar gelukken al de
zijde en rijke gewaden, die hij had medegebracht, hier van de
hand te zetten, maar te Buruei of in Siam zou alles in acht
dagen tijds verkocht zijn. Ook deelde hij mede dat zich op 't
oogenblik te Butuan twee jonken van Luzon bevonden, die
goud, slaven en was opkochten en dezelfde ruilwaren als hij aan
boord hadden, uit China en Malaka afkomstig. Goud werd,
op de meeste Filippijnen gevonden, zoo als de Spanjaarden
hadden opgemerkt aan de vele armbanden en ringen die de
inlanders droegen. De jonken van Burnei werden niet in de
havens van den radja van Butuan toegelaten, daar de zee-
lieden met de inwoners twist gehad en er eenigen overhoop
gestoken hadden. Nog vernam men van den stuurman dat op
Zebu //neger?// woonden, die onafhankelijk waren en in voort-
durende vijandschap met de overige bewoners; men vond er
nog meer op een nabijgelegen eiland dat om die reden //eiland
der negers // (Negros) genoemd werd. De vijandelijke houding
der Bisajas tegenover de Spanjaarden zou de stuurman hebben
toegeschreven aan een rooftocht, twee jaren te voren door acht
Portugeesche schepen naar Bohol en Limasagua ondernomen,
waarbij zij, hoewel vriendschappelijk ontvangen, een aantal in-

> 'Sartenos 7 caguelas de liierro colado.»
* Denkeljjk van abacavezels.
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woners gedood en gevangen genomen hadden. De schepen bleken
uit later ingewonnen berichten korakora's geweest te zijn, waar-
mede de Portugeezen waarschijnlijk mondkost kwamen zoeken,
en het is wel waarschijnlijk dat zij daarbij uit nood niet zeer
vriendschappelijk te werk gingen.

Door bemiddeling van den Maleischeu stuurman verkreeg
Legazpi dat de bewoners van een nabijgelegen dorp op Bohoi
zijne schepen van levensmiddelen voorzagen, nadat hij even
als bij vorige gelegenheden , op de gebruikelijke wijze (d. i.
door elkanders bloed te drinken) met liet dorpshoofd ren ver-
bond had gesloten. Ook nam de Maleier aan om met den
Spuansclien opperstuurman en eenige anderen een verkennings-
tocht te doen naar de omliggende eilanden , in 't bizonder naar
Zebu.

Legazpi zorgde inlusschen dat zijne manschappen op Bohol
geene ongeregeldheden bedreven , en 't gevolg daarvan was dat
de bewoners laugzamerhand hunne schuwheid aflegden en zelven
levensmiddelen aan boord kwamen brengen. Zelfs namen twee
hoofden op zich, toen het uitgezonden fregat niet op den be-
paalden tijd terugkwam, daarnaar onderzoek te gaan doen.

Eenige dagen later keerde de San Juan van Butuan
weder. De twee jonken van Luzon, waarvan de Maleier ge-
sproken had, lagen daar werkelijk: ze behoorden aan Moham-
medaansche kooplieden Deze kwamen al dadelijk de waren zien
die de Spanjaarden medebrachten, ruilden was voor zilvergeld
(tostones) in, maar stopten de onervaren vreemdelingen potten
met aarde in de hand, waarover slechts een laag was lag uit-
gespreid. Ook hadden zij weten te beletten dat de inlanders
zelven met hen handel dreven en den radja zoo 't schijnt tegen
hen ingenomen. De kapitein en het volk hadden zich daarover
willen wreken en de jonken plunderen (waarin men gehoord
had dat goud te vinden was) en niet dan met groote moeite
hadden de thesaurier en een der paters, die medegegaau waren,
dit verhinderd. Legazpi's politiek werd door de meesten zijner onder-
hoorigeu zoo weinig begrepen, dat men zich bij hem beklaagde
over dien dwang om zulk een goeden buit te laten slippen I

De hoofden vau Bohol keerden onverrichter zake terug, roaar
weldra verscheen het fregat zelf. Het was door tegenwind naar
het westen afgedreven , zoo het schijnt buiten Negros omgevareu ,
waar bij eene landing ongelukkigerwijze de Maleische stuurman
door ilc inwoners gedood werd, en langs de westkust van Zebu
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teruggekeerd, waar meu vele groote dorpen en bouwland van
zee uit had gezien; de oostkust van 't eiland echter, waar de
bekende handelsplaats lag, had het fregat niet bezocht.

Ook de beide Spanjaarden, die de hoofden van Bohol ver-
gezeld hadden , gaven hoog op van de welvaart op Zebu , zoodat
de meesteu wenschten dat men zich daarheen zou begeven. Le
gazpi ging hierover met zijne officieren te rade en er werd tot
eene vestiging op dat eiland besloten. Indien de inwoners het
niet goedschiks toestonden, zou men hen daartoe met de wa-
penen dwingen ' , omdat zij in den tijd van Magalhaens aan
de kroon van Spanje gehoorzaamheid bewezen en het christelijk
geloof aangenomen, doch later dat geloof weder afgezworen
hadden, en tegen hun opperheer opgestaan waren. Dat van de
uu levenden zeker zeer weinigen daaraan schuld droegen, werd
bij deze fraaie redeneering natuurlijk over 't hoofd gezien.

Den 26 April 1565 kwam het eskader voor de handelsplaats
Zebu ten anker. Men bespeurde dat ook hier de inwoners hunne
have naar 't gebergte en in prauwen over zee iu veiligheid
brachten. Intusschen hield het hoofd der plaats, Tupas geheeten,
die een man van gezag en aanzien scheen te zijn, Legazpi (die
te kennen gegeven had dat hij hem als een onderdaan van
Spanje beschouwde) met onderhandelingen aan de praat, en liet
intusschen de bewoners der omliggende dorpen waarschuwen,
die men weldra gewapend in prauwen zag aankomen. Eeue
eerste losbranding van 't geschut verstrooide de prauwen en joeg
de inwoners op de vlucht naar de bergen, zoodat de Span-
jaarden aan land komende de plaats konden plunderen, die tot
hun eigen schade voor een deel afbrandde. Iu een der huizen
vonden zij '/een gebeeldhouwd kind Jezus, niet minder fraai
als die in Vlaanderen vervaardigd werden /•/, hetgeen zij als een
groote troost beschouwden die God hun schonk in deze verre
streken V De inwoners van Zebu zouden dit beeld //sinds on-
heuchelijke tijden # in bezit gehad en als wonderdadig be-
schouwd hebben.

Gebrek aan mondkost noodzaakte nu de Spanjaarden plun-
dertochten op het eiland te doen, maar ze waren des nachts
voor de wraak der inwoners niet veilig en maakten daarom een
aanvang met den bouw van een fort. Wel kwam eindelijk Tupas

i «Se les podia Lazer guerra.»
* Het klooster dat de Augustijner paters hier stichtten draagt nog heden den

naam van bet Kind Jezus.
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zelf en een ander hoofd, Tainuyan geheeteu, om met Legaspi
ovea den vrede te beraadslagen, maar de voorwaarden die hij
hun stelde, schenen hun onaannemelijk; althans zij keerden
niet terug. De voorwaarden waren die van een veroveraar:
onderwerping aan den Koning; afstand van een deel van hun
grond; schatting in vruchten vau dien grond.

Intusschen bracht men alles voor den terugtocht van een der
groote schepen, de Capitana, naar Amerika in gereedheid. Den
1 Juni 1565 uitgevaren, onder de leiding van den bekwamen
Urdaueta, liep het den 30 October de haven van Aca-
pulco in Peru binnen. De wakkere Pater zal het betreurd
hebben dat thans de tijd niet gedoogde om op landontdekkiug
uit te gaan, daar het van groot belang was zoo spoedig
mogelijk de Mexikaausche kust te bereiken. Hij had terecht
vermoed dat onder hoogere breedte westewind veelvuldiger zon zijn
eu voer dus tot 43° Nbr., toen hij voor zijne standvastigheid be-
loond werd en zoo gelukkig was den terugweg te vinden, waaraan
voor altijd zijn naam als ontdekker verbonden zal blijven, hoewel
toevallig een ander vaartuig hem daariu was voor geweest. Men zal
zich herinneren dat het kleinste advicsjacht op de heenreis de andere
schepen was vooruitgezeild. Het had de kust van Mindanao
aangedaan, aldaar handel gedreven en op den terugtocht beur-
telings met storm en windstilte te kampen gehad. Eindelijk
bereikte het kaap Mendocino aan de kust van Californië op
41° Nbr. en zeilde van daar de kust langs naar Mexico, waar het
drie maanden vóór Urdaneta aaukwain. De kapiein verspreidde
het gerucht dat de overige schepen van het eskader waren verloren
gegaan, maar indien hij daardoor gehoopt had zelf als de ont-
dekker van den nieuwen zeeweg geëerd te worden wierp de
terugkomst van Urdaueta die hoop in duigen. De Pater begaf
zich van Mexico naar Spanje om aan den Koning verslag te
doen van de reis en hem de brieven te overhandigen die Legazpi
eu zijne medgezellen hem hadden medegegeven. • In deze brieven,-
in 1870 in 't licht gegeven 2, spreken zij hun wensch uit om
het eens begonuen werk in de Filippijnen voort te zetten eu

' Urdaneta stierf kort nadat hij uit Spanje Daar Mexico was teruggekeerd,
den 3 Juni 1568:

* Cartas a Su Magestad de Mig. Lopez de Legazpi y otras personas, de la
isla de Zebu, 29 de Mayo, 1 de Junio 1565, in «Coleccion de documentos ineditos
relat, al dc3cnbrhniento, conquista y organisacion de las ant. posesiones Espanolas
en America y Oceania", Tomo XIII. p. 627—30.
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hun behoefte aan bijstand om dit te kunnen volbrengen. Ook
wordt daarin met grooteu lof en aanhankelijkheid van Legazpi
en Urdaneta gesproken.

Keeren wij thans naar Zebu terug. Den dag na 't vertrek
van de Cnpitana werden de onderhandeliugen met de inlanders
hervat. Zij maakten het meest bezwaar tesren het opbrengen van
schatting; Tupas gaf te kenuen dat zijne inkomsten daarvoor te
gering en zijne onderhoorigen te arm waren. Legazpi besloot nu de
hoofden die zich met hem wilden verbinden voorloopig van die
verplichting te ontheffen. Hierop kwam met verscheidenen hunner
een verbond tot stand, waarbij zij den Koning van Spanje als
hun opperheer erkenden en waarbij verder bepaald werd dat men
elkander wederkeerig tegen zijne vijanden zouden bijstaan;
dat liet. straffen van misdrijven door inboorlingen tegen Span-
jaarden of door Spanjaarden tegen inboorlingen gepleegd, door
Legazpi zou geschieden; dat men elkander gevluchte slaven eu
andere vluchtelingen zou uitleveren; dat de inboorlingen de
levensmiddelen voor den prijs dien ze bij hen golden, aan de
Spanjaarden zouden verstrekken; eindelijk dat de inboorlingen die
in het Spaansche kamp kwamen geene wapenen mochten dragen.

De mildheid waarmede Legazpi de hoofden beschonk en de
goede orde die bij onder zijne soldaten wist te handhaven, be-
werkten dat vele inlanders naar hunne oude woonplaats terug-
keerden eu nieuwe woningen begonnen te bouweu, niet het
minst door de voordeelen aangelokt die het verblijf der vreem-
delingen hun opleverde. Het kostte Legazpi echter niet weinig
moeite om zijne soldaten den omgang met de inlandsche vrouwen
te beletten, te meer omdat deze over 't algemeen geen afkeer
van de Spanjaarden schijnen getoond te hebben. Men zal zich
herinneren dat dit eene der voornaamste oorzaken wns van de
ramp aan Magalhaens en de zijnen overkomen. Of dit ook thans
.een slechten invloed gehad heeft wordt ous niet verhaald, maar
zeker is het dat de inlanders nog weinig vertrouwen in de
Spanjaarden stelden. Zij maakten echter gaarne van hun hulp
gebruik voor hunne veeten tegen vijandige naburen en Legazpi
kon hun die hulp niet altijd weigeren, vooreerst omdat hij zich
daartoe had verhouden, en ouk omdat het de beste wijze was
waarop zijne soldaten aan den kost konden komen, waut de kruis-
tochten langs de kusten der omliggende eilanden leverden in het
eerst niet vee! op, daar men nog te wein-g met de plaatsen
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bekend was waar men levensmiddelen kon vinden en van de
inlanders bij dit onderzoek geene inlichtingen verkreeg. Lang-
zamerhand kwam hierin verbetering. Te Abuyog en Cabalian
aan de oostkust van Leyte en vooral op Panay werd op vreed-
zame wijze voorraad opgedaan en een enkele maal kwamen ook
Mohammedaansche handelaars van Luzon en Mindoro hun die
brengen, in ruil voor zilver en paarlen. Op Zebu zelf werden
na het staken der vijandelijkheden door eenige kustplaatsen
schatting en levensmiddelen opgebracht; de bewoners van het
eilandje Matan waren daartoe echter nog even weinig te dwingen
als in den tijd van Magalhaens.

Iutusschen begon ook de arbeid der Augustijner paters eenige
vruchten te dragen, toen zij de volkstaal, het Bisaja, eenigszins
machtig geworden waren waren en daarin konden onderwijzen
en prediken. Zeer gunstig werkte de bekeering van een Moham-
medaan , die met zijn gezin tot het Christendom overging. Men
had hem als factor van den Sultan van Burnei op Zebu aan-
getroffen en hij had als tolk de Spanjaarden reeds veel dienst
bewezen. Eeuige aanzienlijke Zebuanen volgden zijn voorbeeld
en ten laatste ook Tupas.

Onder Legazpi's soldaten bevonden zich natuurlijk vele avon-
turiers , ook van andere natiën, wie slechts de zucht naar rijkdom
had uitgelokt om aan zijne expeditie deel te nemen. Bitter waren
zij tot nu toe teleurgesteld en geen wonder dat zij nu en dan
pogingen deden om met een der vaartuigen te ontsnappen, 't zij
oin zelf op buit te gaan varen of om naar de Portugeezeu in de
Molukken over te loopen. Door de verstandige maatregelen van
den bevelhebber en de trouw zijner overige manschappen waren tot
nu toe die pogingen verijdeld. Thans hadden echter de Portugeezen
zijne komst vernomen en kwamen deze hem nieuwe moeielijk-
lieden berokkenen '.

' Ik heb in dit hoofdstuk hoofdzakelijk gevolgd het uitvoerige werk van Fr.
Gaspar de San Augustin: «Conquistas de las islas Philipinas" (Madrid 1698),
W. 51—177, 183—84. Het verhaal van Fr. Juan de Grijalva iu zijne «Historia
de la Orden de S. Augustin en la N. Espana» heb ik niet kunnen raadplegen,
maar volgens Burncy (History of the discoveries in the S. Sea, I 252 aant.)
verschilt hij weinig of niet van Fr. Gaspar ea is minder volledig. Hetzelfde kan
gezegd worden van het Lat. verhaal dat Piirchas onder de papieren van Hakluyt
vond en in zijne «Pilgrimes» vertaalde (III 284 vv.) en van Aut. de Morga'a
•Sncesos de las islas Philipinas.» Zie voorts: Luis Cabrera de Cordóba, Filipe
II, Lib. VII, cap. 8 (Tomo I, Madrid 1876).
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Een Portngeesche vloot onder Gonzalo Pereira slnit de Spanjaarden op
Zeba in doch wordt door gebrek tot den aftocht gedwongen. Legazpi brengt
zvjn kamp over naar Panay. Eerste tocht naar Manila (1570). Legazpi wordt
door Filips II benoemd tot adclantado der veroverde gewesten. Tweede tocht
naar Manila (1671), onderwerping der Mohammedanen en vestiging van het
hoofdkwartier aldaar. Ontdekkingstochten van Juan de Salcedo op het eiland
Luzon. Legazpi sterft en wordt opgevolgd door Guido de Lavezares (1572).
Aanslag op Manila door den zeeroover Limahon. Hij wordt uit Luzon ver-
dreven (1575). Lavezares opgevolgd door Francisco de Sande. Uitbreiding
van het Christendom in de Filippijnen.

Kort voordat Legazpi met de Portugeezen in botsing kwam
ontving hij tijding uit Mexico. In Mei 1566 was een galjoen
van daar afgevaren om hem het bericht van Urdaneta's terug-
komst te brengen eu voorloopige nadere instructies, in afwach-
ting van 't geen de Koning van Spanje verder mocht besluiten.
Onderweg was op dit schip oproer uitgebroken en de kapitein
vermoord; de hoofden van den opstand, waarbij zich de stuurman
bevond, werden echter door de overigen op een onbewoond eiland
waar zij zich met 25 man aan wal begeven hadden, achterge-
laten. Het schip kwam gelukkig in de Filippijnen aan, maar
de bemanning wist volstrekt niet waar zij zich bevond, toen
gelukkig een der jachten, door Legazpi uitgezonden om mond-
kost te zoeken, het aantrof en naar Zebu geleidde, waar de
Spanjaarden, die nu bijna twee jaren zonder tijding geweest
waren, het met vreugde verwelkomden.

Minder aangenaam was de tijding waarmede de onderbevel-
hebber (maestro de campo) Matheo del Sauz van een kruistocht
terugkeerde. Hij had aan de noordwestkust van Mindanao '
een fust en een galjoot aangetroffen en vernomen dat deze tot
de vloot van deu Portugeeschen admiraal Gonzalo Pereira be-
hoorde, die van Burnei, waar hij van de aankomst der Spaan-
sche schepen verwittigd werd, hierheen in aantocht was en hen

' »en la costa de Cuavit» (San Augustin p. 178); -en la costa de Dapitan»

(aid. p. 183). Vgl. ons Derde Gedeelte bl. 275 aant. 1.
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vooruitgezonden had om inlichtingen in te winnen '. De kapitein
van t galjoot eischte dat het Spaansche jacht met hem naar
Ternate zou gaan , maar natuurlijk werd dit door Sauz geweigerd.
Op zijn terugkeer naar Zebu zag deze nog verscheidene andere
schepen van Pereira's vloot die, zoo als wij vroeger zagen,
door een storm verstrooid werd, zoodat hij aau zijn plan om
daarmede rechtstreeks naar Zebu te varen, geen gevolg kon
geven. Wel kwamen de beide vaartuigen die men aan de kust
van Mindanao ontmoet had, de Spaansclie nederzetting op Zebu
verkennen, maar ze richtten verder niets uit. Twee andere fusten
van Pereiva's vloot waren in de buurt van Zebu afgedwaald.
Legazpi, die met de Portugeezen op goeden voet wilde blijven ,
liet de kapiteins gastvrijheid in zijn haven aanbieden, maarzij
verkozen de reis naar de Mol ukken voorttezetten.

Daar de Spanjaarden in de zuidelijke Filippijnen ook aJs
handelaars optraden was het natuurlijk dat de Portugeezen hen
hier niet wilden dulden. Het bleef hun zeker niet onbekend
dat zij b. v. aan de westkust van Mindanao kaneel laadden
en ook andere handelsplaatsen op dat eiland, zoo als Zambo-
angan bezochtten, waar men geen reden vond om hen ten
gerieve der Portugeezen af te wijzen. Maar met het oog op de
vroegere mislukte pogingen der Spanjaarden schijnen zij ge-
meend te hebben dat zonder groote moeite van hun kant ook
deze onderneming wel weer te niet zou loopeu. Althans, in
plaats van de verwachte Portugeesche vloot kwamen in Juni
1567 twee korakoras door Pereira van Ternate afgezonden,
te Zebu aan. De kapitein, Antonio Rombo, overhandigde
aan Legazpi een brief waarin de admiraal hem onder veel
plichtplegingen den raad gaf om liever even als zijne voor-
gangers in de Molukkeu te komen dan op Zebu (»ons
eiland Zebu» schreef hij) gebrek te lijden. Legazpi antwoordde
even beleefd dat het hem speet niet in de Molukkeu te kunnen
komen, omdat hem dit in zijne instructie verboden was, dat
hij plan had op Zebu te blijven tot hij nadere instructies uit
Spanje ontvangen had, en dat de terugweg naar Mexico ge-
bleken was gemakkelijk te zijn. Na een gastvrij onthaal in
het Spaansclie kamp vertrok Rombo met dit antwoord naar
Ternate. Volgens Couto (die dit van Rebello vernam) was
fiombo dom genoeg geweest om voor een kleinigheid aan de

' Zie hiervóór W. 436.
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Spanjaarden een zeekaart af te staan, waaruit zij de koersen
in den Archipel en naar China en Japan konden leeren kennen,
en had hij op zijn tocht zelf niet de minste kennis van de
Filippijnen opgedaan '.

Op 't eind van Juli 1567 zond Legazpi een adviesjacht naar
Mexico om bericht te geven dat hij een Portugeesche vloot
verwachtte en dus hulp noodig had. Hij gaf tevens een uit-
voerig verslag van al het voorgevallene en van de zeden en
gewoonten der Bisajas. Dit laatste is ons bij uittreksel bewaard
gebleven ». Legazpi noemt daarin de zuidelijke Filippijnen
(Zebn, Leyte, Samar, Panay en Negros): I s l a s de P in -
t a d o s », omdat de bewoners gewoon waren zich te tatueeren,
de mannen het geheele lichaam of het grootste deel daarvan
behnWe het gelaat, de vrouwen alleen de handen. Dit tatueeren
had plaats zoodra iemand volwassen geworden en zich door
eenig krijgsbedrijf onderscheiden had; nan de .slaven was het
niet vergund. Men teekende eerst het patroon en stak dan het
geteekende uit met een stift die uit vele scherpe naalden van
bamboes bestond. Deze kuustbewerking deed den patient onge-
loofelijke pijn. Eindelijk wreef men het in met een zekere klei *
om het geschilderde onuitwischbaar te maken.

"De hulp uit Mexico verscheen spoediger dan Legazpi ver-
wachtte. Den 20 Augustus 1567 kwamen twee schepen onder
bevel van Felipe de Salcedo, een schoouzoon van Legazpi en
brachten 200 soldaten mede. Daarbij bevond zich de achttien-
jarige zoon van Felipe: Juan de Salcedo, die zich weldra als
een uitstekend krijgsman zou doen kennen.

Legazpi had nu handen genoeg die de verdedigingswerken
tegpn de komst der Portugeezen in beter staat konden bren-
gen, maar ook des te grooter behoefte aan mondkost, die men
dikwijls groote moeite had van de omliggende eilanden bijeen
te brengen. In Juni 1568 werd Felipe de Salcedo met eene
larling van 40O quintalen kaneel naar Mexico teruggezonden.
Terwijl hij onderweg het eiland Guahan van de Ladronen aan-
deed om te onderzoeken of op een der omliggende eilanden

' Conto, Dec. VUT, p. 175—76. Vgl. Bartoli p. 591; Gaspar de S. Aogustin
p. 170—93.

* Gaspar de S. Augustin p. 194—98.
* Bisaja beteekeut hetzelfde als Piutado in de taal der inwoners. Legazpi ver-

taalde dus slechts den naam dien men aan het volk gaf in het Spaansch.
* »con un betun de humo de brea» (teer-klei P)
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nagelen of peper gevonden werden kwam er onverwacht een
storm opzetten en sloeg het schip op de riffen uiteen. De be-
manning redde zich, timmerde een bark en keerde daarmede
naar Zebu terug.

Eindelijk, den 17 September 1568, lieten de Portugeezen
weder iet» van zich hooren. Het was wederom Antonio Rombo
met een galjoot, om de komst van Gonzulo Pereira met zijne
vloot aan te kondigen. Legazpi, die hem dit jaar niet meer
verwachtte, had zijne meeste manschappen uitgezonden om hier
en daar levensmiddelen op te doen en -slechts een honderd man
bij zich. Hij hield zich echter alsof hem Pereira's bezoek wel-
kom was, onthaalde Rombo nis een ouden bekende en kwam
van hem te weten dat Pereira's komst alleen ten doel had om.
de Spanjaarden goed- of kwaadschiks naar de Molukken mede
te nemen. Dit bleek Legazpi ook duidelijk uit het groote getal
manschappen — 700 volgens onzen Spaanschen berichtgever, de
Molukkanen en Malabaren medegerekend — die hij medebracht.

Het was vooruit te voorzien dat onderhandelingen tot niets
zouden leiden, want beide partijen stonden op een geheel ver-
schillend standpunt. De Portugeezen toch beweerden dat de
zuidelijke Filippijnen tot hun gebied behoorden, de Spanjaarden
waren van eene tegenovergestelde meening. De zaak werd eerst
door de beide bevelhebbers besproken; daarna ging men voort
schriftelijk van gedachten te wisselen, maar Legazpi bleef na-
tuurlijk Pereira's eisch om de Filippijnen te verlaten afslaan.
De verhouding werd nu minder vriendschappelijk en er hadden
kleine schermutselingen plaats, maar Pereira zocht die toch te
vermijden: zijn doel was om de haven ingesloten te houden, de
vaartuigen die met levensmiddelen terugkwamen het landen te
beletten en op die wijze Legazpi en de zijnen uit te hongeren.
Op den langen duur zou hem dit misschien gelukt zijn, maar
ook zijne manschappen hadden voedsel noodig en daarenboven
werden velen hunner door beri-beri ten grave gesleept. Volgens
de Spaansche berichten zou Pereira eindelijk aan Legazpi den
vrede hebbeu aangeboden op voorwaarde dat hij hem K>0 man
hulptroepen medegaf om de Mohammedanen in de Molukken
te bestrijden en hem toestond een pijler met het wapen van
Portugal bij zijn kamp op te richten, Couto verhaalt daaren-
tegen dat Legazpi Pereira gOO man zou hebben aaneeboden en
voorhad op die wijze de Molukken voor Spanje te veroveren,
't geen zekei' nog on waarschijnlijker klinkt. Hoe dit zij, er
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kwam niets van eene overeenkomst tusschen beide partijen en
Pereira werd door nood gedrongen den 1 Jauuarij 1569 met
zijne v'oot naar de Molukken terug te keereu. Hoewel er niet
gevochten was kwam hij met 300 manschappen minder terug
dau hij was uitgevaren. Misschien had hij , zoo als van Por-
tugeesene zijde beweerd wordt, bij zijne komst te Zebu door
een cowp de main het Spaansche kamp kunnen veroveren, maar
het strekt hem in onze oogen niet tot oneer dat hij het bloed
van slamgenoolen en medeeliristenen niet heeft willen vergieten >.

U't het voorgevallene met de Portugeezen was Legazpi ge-
bleken dat de plaats van vestiging op Zebu geene gunstige
ligging had daar men de haven gemakkelijk kon blokkeeren,
en het eiland zelf hem niet van al het noodige kon voor-
zien. Men achtte daartoe de ligging eener riviermond aan
de noordkust van het eiland Panay * geschikter, te meer
daar men op dit eiland overvloed van levensmiddelen vond,
en besloot dus het kamp daarheen over te brengen. Eeue
compagnie onder den '/maestro de campo» Martin de G-oyti
zou op Zebu achterblijven met de geestelijken. Legazpi zond
een deel zijner manschappen naar Panay vooruit, die daar goed
ontvangen werden, omdat men hun hulp kon gebruiken tegen
de bewoners van andere dorpen in den omtrek, met wie men
overhoop lag. Hij zelf zorgde eerst voor de afzending van een
advirsjaeht naar Mexico, die weinige dagen later (11 Juni 1569)
gevolgd werd door de terugkomst van de San Juan , die vooral
versterkiug voor het geestelijke leger uit Mexico medebracht,
zoodat thans ook Augustijner paters naar Panay, Masbate en
Zuid-Camarines * werden uitgezonden oin. het christendom te
prediken.

Toen Legazpi zijn kamp aan de rivier van Panay had ge-
vestigd werd zijn hulp weldra (Januari 1570) door de kust-
bewoners ingeroepen tegen de inwoners van Mamburao op het
eiland Miudoro, beruchte zeeroovers, die hun veel schade toe-
brachten. Aan den jeugdigen maar oudernemenden Juan de

• Gaspar de S. Aagustin p. 198—210; Couto, Dec. VIII, p. 183—88.
* Zij heet nog »rio de Panay» en bij den mond der rivier ligt een dorp van

dien naam.
3 Zij landden het eerst te Ibalong een haven aan Je zuidwestzijde van bet

eiland (-puerto antiguo del corregemiento de Albay).
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Salcedo droeg de bevelhebber op hen met een dertigtal sol-
daten op een krijgstocht. tegeu den vijand te vergezellen. Bij hunne
komst te Mainburao waren de meesten naar het nabijgelegen
eiland Luban gevlucht, waar zich de best versterkte kampong
in den geheeleu omtrek bevond. De Spanjaarden hadden echter
wel grooter moeielijkheden overwonnen dan bamboezen staket-
sel? en grachten, en maakten zich zonder groote moeite vau de
sterkte meester. Zoowel hier als op Mindoro moesten de bewoners
zich verbinden schatting aan de Spanjaarden op te brengen.

Van meer gewicht was een veroveringstocht naar het groote
eiland Luzon, waartoe thans door Legazpi besloten werd. In
Mei 1570 werden daartoe Martin de Goyti en Juan de Salcedo
met 120 Spaansche soldaten en inlandscbe hulptroepen naar
Manila afgezonden. Zij moesten zoo mogelijk op vreedzame
wijze de bewoners dier plaats, waar men wist dat zich vele
Mohainmedaans-che handelaars, voornamelijk uit Burnei, geves-
tigd hadden, tot onderwerping brengen. Salcedo schijnt met
een deel der troepen te Taal geland te zijn, maar werd daar
vijandig ontvangen en was tegen de overmacht niet bestand,
zoodat hij het geraden vond zich met Goyti te Manila te ver-
eenigen. Hier hadden de hoofden der Mohammedanen, Radja
Matanda, een bejaard man die zich heer van Manila noemde
en Radja Soliman, zijn neef, met den maestro de campo het
gebruikelijke vredeverboud gesloten, maar het bleek spoedig
dat Soliman er spijt van had dat de oude man het geringe
aantal Spanjaarden geen weerstand had durven bieden. Aan den
mond van de Pasig, waar later het fort Santiago gebouwd
werd, bezaten de Mohammedaue:i eene verschansing, maar, daar
zij uit deze batterij de Spaausche schepen weinig schade konden
doen, gebruikten zij een groote Borneesche jonk die in de haven
lag en andere vaartuigen om de Spanjaarden te bestooken, die nu
wel genoodzaakt waren hun vreedzame politiek te laten varen. Zij
deden eene landing aan den mond der rivier en maakten zich
van de verschansing meester, terwijl hunne bondgenooteu het
dorp Manila in brand staken. Onder de huizen die verbrandden
was er een waarin men geschut goot en waarin nog twaalf
stukken gevonden werden, die men medenam naar Pauay. Gedu-
rende de vijandelijkheden had de oude radja op zijne woning
een witte vaan uitgestoken en belet dat zijne volgelingen aan
den strijd deelnamen om de Spanjaarden te overtuigen dat die
buiteu hem omging.
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Goyii achtte den tegenstand dien hij gevonden had te groot
en zijne macht te gering om op eigen gezag den strijd voort
te zetten en scheepte zich met de zijnen weder in. Terwijl
men in de haven van Cavite ten zuiden van Manila eenigeu
tijd vertoefde om de vaartuigen te herstellen kwamen verschei-
dene dorpshoofden uit den omtrek, de onderdrukking van
Radja Soliman moede, de Spanjaarden hunne vriendschap aan-
bieden die zij met vreugde aannamen.

Toen zij te Panay terugkwamen had men hier juist bericht
ontvangen van de aaukomst van drie schepen uit Mexico. Zij
brachten de eerste tijding uit Spanje (Juni 1570). Filips II
had aan de bezetting der Filippijnen zijne koninklijke goedkeuring
gehecht, tegen het advies in van den Raad van Iudië die er weinig
voordeel in zag; ijver voor de uitbreiding van het Christendom
was de voornaamste drijfveer geweest tot 's Konings besluit '.
Legazpi verkreeg den titel van * adelautado // (gouverneur) en
de veroverde gewesten moesten even als dit in Amerika plaats
had onder de verdienstelijkste kapiteins en soldaten verdeeld
worden (encomieudas).

De adelantado, van den steun des Koniugs verzekerd, kon
thans met meer vertrouwen zijne plannen ten uitvoer brengen.
Hij zorgde eerst dat te Zebu, de eerste nederzetting, een fort
en woningen gebouwd, een vast bestuur benoemd en de schat-
ting der inlanders geregeld werd, en voer den 15 April 1571
met 280 man van Panay naar Manila om het werk van Goyti
tot een goed einde te brengen en de grondslagen te leggen
van het Spaansche bewind op Luzon.

Toen hij onderweg het eiland Mindoro aandeed om eenige
vaartuigen af te wachten die onderweg, bij 't eilandje Sibuyan,
waren afgedwaald, wilde het toeval dat hij een Ohineesche jonk,
die aan de kust dreigde te stranden, hulp kon verkenen, zeer
tegen den zin der inlanders en der hier woonachtige Mohamme-
danen , die gaarne de jonk prijs verklaard en de bemanning
tot slaven gemaakt hadden, zooals hun gewoonte was. De wel-
willendheid van Legazpi jegens de Chineezen zoa de aanleiding
geweest zijn dat zij met de Spanjaarden in de Filippijnen
levendige handelsbetrekkingen aanknoopten.

Men vernam op Miudoro dat te Manila meer dan vijftig vaar-
tuigen uit Burnei waren aangekomen om de Mohammedaansche

' Cabrera de Córdoba, Filipe Segundo, Livro VII cap. V1II.
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kolonisten bij te staau. Legazpi voer daarom eerst naar Cavite.
Hier kwam een aanzienlijk Mohammedaan dien hij op Panay
had leeren kennen hem bezoeken en deelde hem mede dat. de
oude radja van Manila gaarne vrede wilde houden, maar dat
zijn neef Solimnn dit tegenhield en zich verbonden had met
den radja van Tondo, Lacandola (wiens neef met eene dochter
van den sultan van Burnei gehuwd was), met wien hij vroeger
altijd overhoop had gelegen.

Legazpi liet zich door deze tijding niet afschrikken, maar
voer den volgenden dag met zijne vloot naar Manila. De in-
wone;s hadden hunne have reeds te Tondo in veiligheid ge-
bracht en staken bij de komst der Spanjaarden de plaats in
brand, maar Legazpi liet onmiddellijk te kennen geven dat hij
niet met vijandelijke bedoelingen kwam, waarop het vuur gebluscht
werd en de oude radja met Lacandola zich bij deu adelantado
aan boord begaven om te verklaren dat ook zij deu vrede
weuschteu. Hoewel zij Soliman overhaalden hun voorbeeld te
volgen, bleek het toch weder, dat dit slechts voorwendsels waren
om tijd te winnen. De Mohammedanen hadden meer dan 2000
man van de Pampanga (benoorden de baai van Manila), die
als dappere en krijgshaftige inlanders bekend stonden, aan-
geworven, en voeren met hen de lagune door naar Toudo,
waar zij de Spanjaarden tot den strijd uitdaagden. Deze lieten
zich niet lang wachten. Goyti zocht hen met de beste man-
schappen op en leverde hen slag. Er werd heet genoeg ge-
vochten, maar toen de vijandelijke aanvoerde? gesneuveld was
trokken de manschappen zich terug. Nu men gezien had wat
de Spanjaarden vermochten, kwamen de hoofden der overwon-
nenen en van andere naburige dorpen Legazpi hunne onder-
werping aanbieden.

De adelantado had reeds, in overleg met de zijnen, het besluit
genomen om te Manila zijn hoofdkwartier te vestigen, en men
begon nu aan den mond van, de Pasig een fort te bouwen eu
daaromheen woniugen eu een kerk en klooster voor de Augustijr
ners. De 24 Juni 1571 leeft in de herinnering als de dag
waarop de grondslagen der Spaansclie stad Manila gelegd wer-
den. Luzon werd in Nueva Cnstilla herdoopt; de overlevering
wil dat een dorp in het gebied van Manila, dal sinds onheu-
chelijke tijden den naam Castilla droeg, daartoe aanleiding gaf.
In 1574 werd deze herdoop bij koninklijk besluit bekrachtigd,
maar de, oude naam heeft het koninklijk besluit overleefd.
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Toen het geschut en de krijgsbehoeften van Panay naar
Manila waren overgebracht begonnen de Spanjaarden van liever-
lede het eiland Luzon aan hun gezag te onderwerpen. Nu zij
den eersten stap gedaan hadden was stilstaan onmogelijk, want
de Moharrmedanen lieten zich dat gezag niet zonder strijd ont-
nemen. Zij hadden zich (— teu getale van duizend, wordt
er gezegd, maar misschien waren dit voor een deel tot den
Islam bekeerde Tagalen —) vooral te Cainta en Taytay bij de
Lagnna de Bay versterkt en bedreigden van h'e.r uit de Spaan-
sche nederzetting. Legazpi zag zich dus genoodzaakt hen van
danr te verjagen en droeg dit op aan zijn kleinzoon Juan de
Salcedo, die bij deze gelegenheid weder blijken gaf van groote
bekwaamheid, want de versterkingen van den vijand waren
moeilijk genaakbaar. Ze werden echter na een hevig gevecht
door hem ingenomen. Na deze overwinning hadden de Moham-
medanen hun invloed verloren en kostte het weinig moeite om
de vredelievende Tagalen. die om de Laguna de Buy woonden, —
men telde daar toen meer dan 150 dorpen — tot onderwerping
te brengen. Ook de inlanders van Pampanga, door Martin de
Goyte met eene legerafdeeling verrast, legden spoedig de wapenen
neder en de radja van Tondo moest zijn geschut uitleveren.

Juan de Salcedo was een van die jonge helden zoo als Spanje
er zoo velen heeft voortgebracht, wier ondernemingszucht voor
geen gevaren terugdeinsde en die met een verbazende veerkracht
de grootste moeielijkheden wisten te trotseeren. Het bestaan van
goudmijnen te ^aracali (op de noordkust van het schiereiland
Cnmarines) was bij geruchte aan de Spanjaarden ten oore ge-
komen. Maar waar lag Paracali en hoe moest men er komen?
Salcedo weet nauwelijks welke richting hij in moet slaan, maar
hij beweegt zijn grootvader hem een handvol soldaten mede te
geven en gaat vol moed met hen op weg. Ze trekken het ge-
bergte naar de oostkust over in weerwil dat de bergbewoners
hun doen blijken dat zij op hun bezoek niet gesteld zijn en
bereiken te scheep, na allerlei wederwaardigheden, de kust vsn
Camarines en het dorp Paracali, waar zij zich, door vermoeienis
en ziekte uitgeput, slechts met moeite, tegeu de inlanders kuuuen
verdedigrn. Gelukkig worden zij door een troepje kameraden . door
Legazpi uitgezonden om hen te zoeken, uit dezen toestand gered.

Wel verre van hierdoor te zijn afgeschrikt onderneemt Sal-
cedo in hot volgende jaar (1572) niet 45 soldaten een nieuwen
ontdekkingstocht langs de west- en uoordkust van Luzon. In
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de haven van Bolin;io vindt hij een Chineesche jonk, zoo 't
schijnt van zeeroovers, want zij hadden eenige inwoners opge-
licht om in China als slaven te verkoopen. Salcedo bevrijdt
hen en verwerft daardoor de vriendschap der inlanders, ook
aan de nabijgelegen kust van 't gewest Pangasinan. Als hij
echter hier het land verder wil intrekken wordt hij vijandelijk
ontvangen. Iets verder aan de kust ontmoet hij drie Japansche
schepen. Meenende dat het Chineezea zijn zendt hij eenige der
zijnen in een boot naar hen toe, maar deze worden met geweer-
schoten ontvangen. Nu openen ook de Spaansche schepen hun
vuur tegen de Japanners, die na een kort gevecht afdeinzen.
Of het werkelijk Japanuers waren die hier handel kwamen
drijven blijft natuurlijk de vraag.

Aen de kust van Ilocos landt Salcedo met de zijnen op ver-
schillende plaatsen, maar de inlanders die hen niet kennen en
voor wie zeeroovers zonder twijfel geene vreemde verschijning
zijn, willen niets van hen weten. Salcedo besluit echter zijn
hoofdkwartier te Bigan (Vigan), een schoon en groot dorp in
een vruchtbaar landschap, te vestigen en weet door eene vreed-
zame houding de inlanders vertrouwen in te boezemen. Hij laat
hier het grootste deel zijner manschappen achter om toebereid-
selen te maken tot het bouwen van een fort en vaart met slechts
17 volgelingen en met behulp van een Mohammedaanschen
stuurman uit Manila de noordwestpunt van het eiland om met
het plan om de kust van Cagayan te verkennen. Zij komen aan een
groote rivier met bevolkte oevers, door den stuurman Tulay ge-
noemd (denkelijk de Abulug) en vernemen hier dat in Cagajan veel
goud, was en katoen gevonden wordt, waarvan men goede stoffen
weefde, die naar China en Japan werden uitgevoerd. De be-
woners zijn meer vreesachtig dan vijandelijk. Salcedo jaagt er
300 op de vlucht door niet open armen naar hun opperhoofd
toe te gaan, die zulk een ceremonie nooit gezien heeft. Aan
den mond van de groote rivier van Cagayan wordt den Span-
jaarden echter belet aan land te gaan, en tegen de overmacht
niet opgewassen besluit Salcedo den terugtocht aan te nemen,
vaart de oostku?t van Luzon langs en komt na vele gevaren te
hebben doorgestaan te Manila terug.

Hij vond de Spaansche kolonie in rouw over den dood van
den wakkeren adelantado Miguel Lopez de Legazpi (20 Aug.
1572). Aan zijn beleid had Spanje de vestiging van haar gezag
in de Filippijnen te danken. Wel bleven op vele plaatsen, die
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men reeds //bevredigd// waande, de pogingen der inlanders niet
uit, om zich aan haar juk te onttrekken, maar waarschijnlijk
gaf dan misbruik van macht daartoe aanleiding. De schatting
toch die zij moesten opbrengen was gering, maar menigeen der
// encomendéros //, aan wie de onderworpen landstreken door de
kroon geschonken waren, ging bij de inning der belasting niet
met voorzichtigheid te werk en afpersingen zullen bij die avon-
turiers geene zeldzaamheid geweest zijn. Gelukkig ging het
gezag bij Legazpi's dood in bekwame handen over. Toen men
de verzegelde aanstellingsbrieven der R. Ausencia vau Mexico
opende bleek het dat tot zijn opvolger was aangewezen de lang
voor hem overleden // maestro de campo // Matheo del Sauz,
en vervolgens de «tesorero de la R. hazienda// Guido de Lave-
zares, die dus thans in zijne plaats trad.

Lavezares zorgde dat van Salcedo's ontdekkingstochten partij
werd getrokken en zond Martin de Goyti met een klein eskader
de kust langs naar de districten Pangasinan en Ilocos. Men
vond de kustbewoners over 't algemeen geneigd om het gezag
der Spanjaarden te erkennen en schatting te betalen. Goyti zou
meer dan 12000 taels ' goud naar Manila hebben medegebracht,
afkomstig van de bergdistricten door de Sambaleu en Igorroten
bewoond. Men schijnt daarop overdreven verwachtingen gebouwd
te hebben van rijke goudmijnen in de Filippijnen, die natuurlijk
onvervuld bleven ». Wat de goudmijnen van Paracali betreft,
het schijnt dat de berichten door Salcedo van zijn tocht daar-
heen medegebracht reeds de overtuiging hadden geschonken dat
men daarvan weinig te verwachten had. Althans wij vernemen
niet dat toen hij in Juli 1573 op nieuw naar Camariues werd
gezonden om dat schiereiland onder Spaansch gezag te brengen;
Paracali door hem bezocht werd s. De onderwerpiug van Ca-
marines had niet zonder bloedvergieten plaats, want de Bicol-
Indiers waren strijdhaftige lieden, en het duurde vijf maanden
vóór Salcedo zijn taak als volbracht kon beschouwen. Te Liban
aan de rivier van Bicol liet hij eene Spaansche bezetting achter.

Na zijn terugkomst begaf hij zich (aanvang van 1574) met

> 1 teel = 37.68 gram.
* Zie het Spaansche vlugschrift van 1674 waarvan men eene vertaling vindt

achter Stanley's nitgave van De Morga (The Philippine islands etc. App. IV, p. 389).
' Men zou het tegenovergestelde opmaken uit het verhaal van Fernando de

los Rios (Relation des isles Philipines p. 24) in Thevenot's Relations de divers
voyages, 2e partie, maar deze schrijver heeft blijkbaar den eersten en tweeden
tocht van Salcedo naar Camarines verward.
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een honderdtal soldaten naar de provincie Ilocos om de «en-
comiendas'/ die hem en anderen waren toebedeeld in bezit te
nemen en te Vigan zijn hoofdkwartier te vestigen. Op bevel
van Lavezares zou hij van daar uit een tweeden onderzoekings-
tocht doen naar Cagayan. De gouverneur had namelijk vernomen
dat de //rivier en haven// van Cagayan de beste van het geheele
eiland was, veel beter gelegen voor scheepvaart en handel dan
de baai van Manila, en wilde in dat geval zijne residentie
daarheen verplaatsen. Misschien hadden de Chineezen, die meer
en meer niet hunne jonken Manila kwamen bezoeken en voor
wie Cagayan gemakkelijker te bereiken was, hem op dit denk-
beeld gebracht. Eerst moest echter die landstreek in bezit ge-
nomen worden en eveneens de eilandgroepen der Babuyanes en
Batanes ten noorden van Luzon gelegen. Salcedo was bezig zich
daarvoor uit te rusten toen er een voorval plaats had dat die
plannen in duigen wierp.

Eene oorlogsvloot van 62 zeilen vertoonde zich aan de Ilo-
caansche kust en vervulde de bewoners en de Spanjaarden die
zich daar bevonden met ontsteltenis. Het waren, zoo als later
bleek , Chineesche zeeroovers, wier opperhoofd, Limahon, zich
door zijne onverschrokkenheid berncht gemaakt, meer daneene
Chineesche oorlogsvloot, tegen hem uitgezonden, weerstaan en
andere zeeroovers genoodzaakt had zich onder zijne banier te
scharen. Dat de zeeroof aan de Chineesche kust door avonturiers
van allerlei natiën in 't groot gedreven werd, en wat daarvan
de oorzaak was, hebben wij reeds van Fernao Mendez Pinto
vernomen ' . Van dezen Limahon wordt verhaald dat zijne vroegere
schuilplaats was op het eilandje Pe-hou niet ver van de Chineesche
kust, doch dat hij ten laatste, voor de overmacht der Chiueesche
oorlogsvloot of voor verraad der zijnen vreezende, die kust ver-
laten had om elders zijn fortuin te zoeken en van den kapitein
eener handelsjonk, die in zijne handen viel, vernemende dat
van de Spanjaarden op Luzon rijken buit te halen vie), het eiland
waar hij zich thans tijdelijk ophield 2 met een deel zijner vloot
verlaten had voor een plundertocht in de Filippijnen. Buiten
de zeelieden zou zijne macht uit 2000 man bestaan en zouden
de meesten eene vrouw bij zich gehad hebben.

' Zie ons Derde gedeelte bl. 289.
• Bij Gaspar de San Augustin heet het Bancan, in het verhaal bij Purehas

Tonznacaotican, op 40 mijlen van de Chin, kust op weg naar de Filippijnen.
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De zeeroovers hadden aau de Ilocaansche kust eeue landing
gedaan, waarschijnlijk oun water in te uemeu , en eenige woningen
geplunderd en in brand gestoken. Ook viel hun een van Salcedo's
vaartuigen in handen dat van Vigan naar Sinayt, hooger aan
de kust, gevaren was om bouwmaterialen te halen. Overigens
kwam men hier met de schrik vrij daar de vloot Vigan voorbij
en rechtstreeks naar de baai van Manila voer, waar zij voor
Mariveles de ankers uitwierp (29 November 1574).

Voor men te Manila iets van de komst der zeeroovers ver-
nomen had was reeds een deel hunner onder aanvoering van een
Japanner, genaamd Sioko, in de baai op eenigen afstand van
de Spaansche stad geland en trok die ongehinderd binnen. De
Spanjaarden hadden op eea enkelen na — de maestro de campo
Martin de Goyti, die ziek te bed lag en vermoord werd —
nog den tijd om zich te verzamelen en te weer te stellen,
waarop Sioko, die op geen ernstigen tegenstand schijnt gerekend
te hebben, aftrok en zich met de zijnen weder inscheepte.

Daar het fort te Manila nog niet ver genoeg gevorderd was
wierpen de Spanjaarden thans in allerijl barrikades op van
kisten en planken, plaatsten het geschut er achter en wachtten
aldus een aanval van Limahon's hoofdmacht af. Gelukkig kwam
bij tijds Juan de Salcedo met vijftig man de 150 die Lave-
zares ouder zich had versterken en werd door den gouverneur
als maestro de campo aan 't hoofd der troepen gesteld.

Lavezares had in de ongelukkige dwaling verkeerd dat de
aanvallers Bomeezeu waren en twee voorname Mohammedanen
die te Manila woonden, als van medeplichtigheid verdacht, ge-
vangen genomen. Zijne onderhoorigeu waren in hun wraakzucht
nog verder gegaan en hadden die mannen zonder zijn last van
't leven beroofd. Natuurlijk riepen hunne geloofsgenooten wraak
over zulk eene handeling en lieten de Spanjaarden in den steek.
Deze stonden dus alleen toen Limahon met 1500 man de stad
kwam bestoken, kerk en klooster en de woningen buiten de
barricades in brand stak en eindelijk ook deze aan eene zijde
overrompelde. Toen echter de roovers op de woning van den
gouverneur, die in ' t midden lag van 't afgeschoten gedeelte
en waar vele vrouwen eeue toevlucht gezocht hadden, afkwamen,
vochten de Spanjaarden zoo verwoed, dat de vijand afdeinsde.
De groote verliezen die zij geleden hadden, o. a. van hun
dapperen aanvoerder Sioko, schrikten de zeeroovers, in weer-
wil van den aandrang huns aanvoerders, vau eeu nieuwe poging
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af, en weldra verlieten zij de baai van Manila en voeren naar de
kust van Pangasindn , waar Limahon op een eilandje bij den mond
der Groote Rivier (Rio de agno grande) zijn hoofdkwartier
opsloeg en de omliggende landstreek aan zijn gezag onderwierp.

De met reden verontwaardigde Mohammedanen hadden van
den nood der Spanjaardeu gebruik gemaakt om de bewoners
van den omtrek tot opstand over te halen. Lavezares zond in
allerijl boden om hulp naar Panay en Camarines en liet de
Spanjaarden, die zich no? in Ilocos bevonden, waarschuwen
om voor Limahon op hunne hoede te zijn. Intusschen begaf
zich Salcedo naar Pampanga om hout te koopeu voor den bouw
van een fort en onderweg bij de Mohammedanen die zich naar
Tondo begeven hadden, pogingen tot verzoening te doen. Met
beiden slaagde hij naar wensch. Lacindola en Soliman kwamen
zelven weder te Manila den eed van getrouwheid doen aan het
Spaansche bestuur, en de inlanders van Pampanga brachten
niet alleen het hout aan voor het fort te Manila, maar hielpen
dit zelve opbouwen.

Toen de hulptroepen van de zuidelijke eilanden waren aan-
gekomen besloot men den gevaarlijken nabuur uit Pangasinau
te verjagen. Den 22 Maart 1575 scheepte Salcedo zich in met
250 Spaansche soldaten, 1500 Bisajas, en zijne Mohamme-
daansche bondgenooten, maar toen men aan Limahon's verblijf-
plaats kwam bleek het spoedig dat hij op een aanval was
voorbereid en zijne maatregelen genomen had. Salcedo had
weinig geschut bij zich, zoodat zijne pogingen om den vijand
uit zijne verschansingen te verdrijven mislukten. Hij besloot
nu de zeeroovers door insluiting tot overgave te dwingen. Maar
toen Limahon eindelijk zag dat hij zich hier niet meer zou
kunnen staande houden Het hij al wat hij van waarde had
inschepen en hield intusschen de Spanjaarden bezig met een
geveinsden aanval op hun kamp. Hun teleurstelling was dus niet
gering — want zij hadden op een goeden buit gehoopt — toen de
zeeroovers, die zich des nachts in alle stilte hadden ingescheept,
den 3 Augustus 1575 met een gunstigen wind ontsnapten.

Later werd Limahon's vloot door een Chineesch eskader bij
Palawan vernield. Hij zelf ontsnapte met de schatten die hij
vergaard had op een enkel schip en trachtte te vergeefs in Siam
eu elders een onderkoineu te vinden. Wat er teu slotte vau
hem geworden is werd niet met zekerheid bekend.

Van de vrouwen der zeeroovers, die deze aan de Chineesche
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kusten geroofd hadden, waren er verscheidene aan de Span-
jaarden in handen gevallen. Lavezares kocht ze van de soldaten
terug en zond ze met een gezantschap naar China. Eenige
Augustijner paters, die op deze wijze toegang zochten te krijgen
tot het hemelsche rijk, sloten zich daarbij aan. De gezanten
werden door den gouvernenr van Fokien welwillend ontvangen
en keerden met geschenken naar Manila weder. Karakteristiek
is ' t geen in den begeleidenden brief van deze geschenken ge-
zegd wordt. «Wat ik u hierbij zend,'/ schreef de Gouverneur,
// heb ik met eigen oogen gezien en is zeer schoon, en alles
verzegeld; ik zeg dit voor 't geval dat zij die het brengen het
mochten verruilen, en verzoek u er mij dan in 't geheim kennis
van te geven.'/ Wel een bewijs voor het weinige vertrouwen
dat de aanzienlijke Chineezen in de kooplieden stelden. Wat
de Paters betreft, dezen bereikten hun doel niet.

Weinige dagen nadat Salcedo van Pangasinan was teruggekeerd ,
den 24 Augustus 1575, kwam de nieuwbenoemde gouverneur
Francisco de Sande te Manila aan en nam het bestuur van Lavezares
over. Salcedo begaf zich naar zijne encomienda te Vigan maar
werd daar door heete koortsen aangetast die hem in 1576 ten
grave sleepten. Naast Legazpi heeft hij er het meeste aan toege-
bracht om de Filippijnen tot eene Spaansche bezitting te maken.

Onder Sande's bestuur had er nogmaals eene expeditie naar
Camarines plaats om de onrustige Bicol-Indiërs met de wapenen
tot onderwerping te dwingen. Op de plaats waar het dorp Naga
lag werd toen de stad Cdceres gegrondvest. Op vreedzamer wî ze
breidden de Augustijner paters, die in de Franciscanen weldra
ijverige helpers vonden, hun geestelijk gebied in de Filippijnen uit,
en stichtten vele kloosters, zoowel in de verschillende districten
van Luzon als op de zuidelijke eilanden. Slechts een enkele
maal werden zij door de inboorlingen vijandig bejegend, maar
dan was óf de Islam in 't spel zoo als op Mindoro, waar zich
Mohammedaansche handelaars hadden neergezet, óf zij behoorden
nog tot wilde stammen zoo als op 't eiland Catauduanes. Voor
't overige werden de bewoners der Filippijnen langzamerhand,
althans in naam, voor 't Christendom gewonnen «.

De expeditie van Francisco de Sande naar Borneo (1578)

verhalen wij in eeu volgend hoofdstuk.

P. A. TIELE.

' Zie voor dit hoofdstuk: Gaspar de San Augustiu, a. w. bl. 178—357;
Purchas, Pilgrimes I I I , 286 vv.
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