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DE GLADDE WEDUWE.
EEN JAVAANSCH SPROOKJE1),
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R A D E N PADMA. SOESASTRÂ 1 )

Om lezers, die het oorspronkelijke niet kunnen verduwen,
eenig denkbeeld van den inhoud dezer bijdrage te geven,
strekke de volgende analyse.
In Oud-Sprookjesland, ergens op Java, lag eens de gegoede
koopman WELBESPRAAKT op sterven. Aan zijne reeds bejaarde
vrouw nuttigen raad willende geven, sprak hij een ernstig
woord, in substantie luidende aldus: „Wegens de vergankelijkheid van den rijkdom, kanalleen 's menschen vernuft als
duurzame bezitting gelden. Men handele dus steeds met
overleg, maar vooral . . . men zij glad en bij de pinken."
Van zijne wijsheid verlost rust de waardige man in den
Heere, en wordt met pracht en praal ter aarde besteld.
Mevrouw, diep bedroefd, doet de zaken aankant, en gaat,
de opdracht van haar echtgenoot zaliger ter harte nemend,
ijverig studeeren om het licht en de waarheid te zoeken.
Zoo geeft zij tevens afleiding aan hare smart. De weduwe
leest gewijde en zedekundige geschriften, verruimt haren blik
en ontdekt
lelijk de quintessens der filosofie. Na lang
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en diepzinnig gepeins komt ze namelijk tot de overtuiging,
dat zonder onderscheid van ouderdom, kunne of stand een
ontwikkeld mensch den geestelijk minder bedeelde vrij op
den kop zitten en plukken kan. Die bemoedigende slotsom
harer studiën openbaart zij, netjes geformuleerd, bij wijze
van uithangbord boven de deur, hopende daardoor gebeurtenissen uit te lokken, welke baar in staat zullen stellen de
juistheid der gevonden theorie praktisch te toetsen.
Spoedig biedt zich daartoe eenc gelegenheid aan.
Het geval namelijk wilde, dat de vermogende handelsman
GROOTEBEK, in het belang der negotie, maar met weinig
eerlijke bedoelingen, op reis was. Zijne looze plannen om
de menschen te bedriegen doen hier minder ter zake; van
meer gewicht voor liet verhaal is de omstandigheid, dat de
guit reden had stipt zijn incognito te bewaren en armoede
te veinzen. Daarom was hij schunnig gekleed en zonder
een enkelen dienaar van huis gegaan. In een bamboezen
wandelstok met metalen beslag droeg echter het ondegelijke heerschap tienduizend gulden aan goudgeld en bankpapier
stilletjes bij zich.
Toen nu die sinjeur op zijne omzwervingen voor de woning
der weduwe WELBESPRAAKT was aangeland, las hij het opschrift en ontstak, van de omstanders vernemend, dat daar
eene vrouw woonde, in hevigen toorn. Het „zonder onderscheid van kunne en stand" had hem in zijne mannelijke waardigheid en maatschappelijke stelling diep getroffen. Bij zoo
grove persoonlijke beleediging zijne vermomming vergetend,
stuift GROOTEBEK het erf op; razend en tierend roept hij de
vrouw des huizes. Zij moet voor den dag komen om op hare
plaats te worden gezet. Schaaniteloozer emancipatie is kwalijk
denkbaar.
Mevrouw WELBESPRAAKT begreep, toen zij het schandaal hoorde, terstond, dat zij met iemand van zekere positie te doen
had en dus oppassen de boodschap was. Daarom besloot ze
den levenmaker nederig te woord te staan, hem met een kluitje in het riet te sturen en haar overwicht als ontwikkelde
vrouw op zoo'n kwibus door gepaste middelen te handhaven.
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Net een kolfje naar hare hand en tevens eene uitmuntende
gelegenheid om het nieuwe leerstuk op de proef te stellen. Zij
gaat naar buiten en spreekt GROOTEBEK toe ; minzaam, in gebogen houding, met den moesten eerbied. Zoo komt het tot eene
verklaring. De dame zal alles haarfijn uitleggen, maar mijnheer moet eerst binnenkomen. Blijkbaar heeft hij eene lange
reis achter den rug en zal zich dus wel door een bad willen
verfrisschen. Daarna kan ZEd dineeren en wat rust nemen,
om in de koelte verder te gaan. De weduwe is zóo bescheiden,
— haar keurig huis noemt ze uit pure nederigheid een zwijnskot,— zij maakt zooveel plichtplegingen, dat de schreeuwer van
daareven nu al heel wat toontje» lager zingt. Gaarne neemt
hij de vereerende uitnoodiging aan, doch hoopt, dat de dame
haar manifest
Dat opschrift mag hem geen zorg
geven, meent de zich uitslovende gastvrouw. Stellig hebben
kwajongens van leegloopers het ding daar gezet. Maar dat is
niets; straks zal ze het wegdoen.
GROOTEBEK loopt in de fuik. Als een banjerheer onthaald,
gaat hij na tafel even liggen, zooals zijne gewoonte was.
Daarop heeft de bedachtzame weduwe gerekend. Terwijl
haar gast in het rijk der droomen vertoeft, houdt onze heldin
zich bezig met een ernstig onderzoek naar den inhoud van den
stok.
Uit zijn middagslaapje verrezen, neemt de bestolen schavuit
argeloos afscheid. Onder weg komt echter zijne bamboezen
beurs hem toch wel wat licht voor. Haar naziende, bemerkt
hij met schrik, dat de aap gevlogen is en ijlt in duizend
angsten terug. Die vervloekte weduwe! Maar ze zal er van
lasten!
Als GROOTEBEK bij mevrouw WELBESPRAAKT komt aanstormen , zit de intellectueel en moreel hoog ontwikkelde dame kalm
te lezen. Het voorwerp barer proefneming stikt van kwaadheid bijna in zijne woorden, scheldt de lieve gastvrouw van
daareven uit voor alles wat leelijk is, eischt op hoogen toon
zijn geld terug en dreigt met het gerecht. Langs baar neus
weg vraagt nu de geletterde weduwe of het bij mijnheer in
de bovenkamers soms niet pluis is. Zich nader verklarend,
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wijst ze er op, dat een landlooper met zoo'n verhaal van
verloren geld weinig opgang zal maken, terwijl de in OudSprookjesland alom bekende „rijke weeuw" kwalijk van
diefstal kan worden verdacht. In eene sierlijke pleitrede zet
de zich van hare meerderheid bewuste vrouw het ongerijmde
en gevaarlijke eener aanklacht zonder zweem van bewijs
helder uiteen en tart den kalen pochhans haar iets te maken.
Ten slotte laat ze echter niet onduidelijk doorschemeren, dat
zij, schoon geenszins daartoe verplicht, toch wel iets voor den
stakker doen wil.
is leep genoeg om in te zien, dat hij het tegenover de gladde dame rojaal heeft afgelegd. Daarom kiest de
ganf eieren voor zijn geld; zij zullen liet samen wel vindenDat denkt mevrouw ook en ze heeft al een plannetje. Onder hare vele kennissen telt de weduwe een Europeeschen
juwelier. Morgen kunnen zij naar den winkel gaan om dien
Hollander eens gezellig van de huig te lichten. Dat blijft
afgesproken; maar, wil zoo'n kiesche zaak gelukken, dan
is dringend noodig, dat mevrouw het woord doet. Zij zal
GROOTEBEK voor haren zoon uitgeven en zeggen, dat hij lang
te Cairo gevestigd was, waar de man—jammer genoeg—zijn
Javaansch is kwijt geraakt, zoodat hij zich nu met brabbelmaleisch moet behelpen. En dat wel met eene variëteit der
Maleisch-Polynesische lingua franca als in Egypteland gebruikelijk is; een taaltje, zoo grof en plat, dat de jonge
WELBESPRAAKT zich schamen zou mijnheer den juwelier in
zulk bargoensch aan te spreken. Daarom zal mama voor
hem praten; het is haar wel toevertrouwd. En nu scherpt
zij den reeds eenmaal gefopten bedrieger goed in, dat hij,
in den winkel komend, verlof heeft zijn mon d te houden en
geen ander geluid mag geven als noodig is tot voortbrenging
van de beleefde toestemming, vervat in het woord „saja".
Wat er ook gebenre, geen syllabe meer. GROOTEBEK moet
dit plechtig beloven. Hij doet het en wordt nu, zooals dadelijk blijken zal, andermaal in de luren g iegd.
GROOTEBEK

Den volgenden morgen begeeft het waardige tweetal zich,
van eene dienstmaagd vergezeld, per as naar de toko. Me-
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vrouw heeft het nieuwe, met pleet gemonteerde, tuig op de
schimmeltjes laten leggen. Dat geeft crediet. Nadat moeder
den juwelier een heel verhaal in Javaansch hrabbelmalcisch
op de mouw heeft gespeld, koopt ze, ten behoeve van haar
ja en amen zeggenden zoon, den genaturaliseerden Egyptenaar, verschillende kostbaarheden tegen fabelachtigen prijs.
Als het echter op betalen aankomt, ziet ze met schrik, dat
de meid bij vergissing, eene naaidoos in plaats van het geldtrommeltje heeft medegenomen. „Mensch, ben je nou simpel,"
zegt mevrouw WELBESPRAAKT en bekijft het arme schepsel
geducht en zoo natuurlijk, dat de Europeaan niet den minsten
argwaan koestert. „Ja, mijnheer," vervolgt ze, „dat is een
flater van die domme meid van me, maar als u er niets
tegen hebt en me vertrouwt, rijd ik even naar huis om geld
te halen. Wat we gekocht hebben, zal ik maar meenemen.
Mijn zoon kan wel zoolang hier wachten". Mijnheer bewilligt in het voorstel. Hij kent de geachte b gunstigster niet
sedert vandaag of gisteren en zijn nieuwe handelsvriend
behoeft niet te blijven. Ten minste wat hem aangaat. Maar
mocht mama er op gesteld zijn, dan . . . .
„Ja zeker, dat is ze: natuurlijk." „Blijf jij maar hier; ik
ben direct met het geld terug," zegt de tactvolle dame tot
haar waarnemenden afstammeling. De sukkel antwoordt voor
de onnoemelijkste maal „saja", en zit in den val.
Want, ten harent teruggekeerd, brengt moeder den buit
op eene veilige plaats en neemt er verder haar gemak van.
Als zij na geruimen tijd niet komt opdagen, begint eindelijk den juwelier het wachten te vervelen. Hij spreekt GROOTEBEK eens aan, om te vernemen waar, zijns inziens, mama toch blijven mag. Trouw aan het wachtwoord, antwoordt
de gevangen rat „je dienaar" voor en „je dienaar" na. Nu
begint de Hollander toch lont te ruiken en denkt : „ dat gezanik van „saja" is maar een smoesje; inlandsche kooplui, die
in den vreemde verkeeren en zoo dikwijls met hunne Europeesche vakgenooten te maken hebben, weten anders hun
woord wel te doen. Ik moet toch eens zien of de vent geen
Javaansch kan spreken. " Daarop gelast hij een zijner bedienden
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den exotischen koopman in de landstaal frisch onder handen
te nemen. Gaat hij door met zijne grappenmakerij, dan maar
dadelijk knevelen en, hij verzet, roepen, dat de kerel amock
maakt; licht steken belang-stellende lieden hem wat krissen
of lanseu tusschen de ribhen.
Toen GROOTEBEK die weinig maische opdracht hoorde, begreep hij de weduwe dooi- en door. Eerst had ze hem hestolen en nu zou hij te haren pleziere nog de doos indwalen!
Zich vermannend, smeekt hij in onberispelijk Javaansch de
zaak te mogen ophelderen. Met den nationalen vloek en
eenige gepaste scheldwoorden betuigt de juwelier in Europeesch
brabbelmalcisch zijne hooge tevredenheid over 's mans gebleken kennis van de Javaansche taal en handhaaft den last
WELBESPRAAKT J R . te verhooren. Deze maakt zich nu bekend
als de heer GROOTEBEK, bezweert zijne vlekkeloozc reinheid
en werpt alle schuld op de afwezige dame, die hem heeft
beroofd, gepaaid en in het ongeluk gestort. Bij de vertolking
dezer getuigenis schudt de verschalkte Europeaan aanhoudend
het hoofd, daar hij de verregaande boosheid der weduwe thans
ten volle beseft.
Mijnheer roept nu twee Bataviasche winkelbedienden. mannen van zaken, die, — in de hoofdstad der Hollanders geboren
en getogen, - d e wereld gezien hebben, voor geen geruchtje
vervaard zijn en zich niet met leege handen laten afschepen.
Deze bangmakers zendt hij naar mevrouw WELBESPRAAKT. Zij
moet subiet komen. Kan ze geen geld meebrengen, dan maar
het goed terug. Praatjes vullen geen gaatjes. Uitstel van
betaling wordt niet verleend en met zoo'n oprichtster behoeft
er geen omslag gemaakt te worden. Begint ze met slenters,
dadelijk bij de lurven pakken en naar den winkel brengen;
de politie zal voor de rest wel zorgen.
Als ot er geenc welvoeglijkheid in de wereld was, komen
de vnjgeveeh'ji sujetten bij de weduwe aanloopen en doen
hunne boodschap in Bataviaasch Maleisch, zonder complimenten of iets, zoo ongekuiseht mogelijk.
De fijnbesohaafde dame verbergt haar misnoegen en ontvangt de vrienden allerminzaamst. Zij heeft iemand naar den
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Kraton gezonden om geld te halen, dat H. M. de Sultane
haar schuldig is, maar het duurt wat lang en misschien zou
het niet kwaad zijn, als zij zelve even ging. De heeren zullen intusschen wel plaats willen nemen en zich den tijd korten met het lekkers, dat op tafel staat. Een kopje koffie of
thee'? Wat treft het bizonder, dat ze juist zoo goed in haar
gebak zit! En hoe heeten de aangename gasten'? Als de
heeren tijd hebben, moeten ze eens meer aanwippen. Mocht
het gebeuren, dat ze, bij toeval in ongelegenheid geraakt, niet
-zouden weten hoe aan geld te komen, bij de weduwe kunnen
2e teredit.
Trapsgewijze vermurwd door de lieve receptie, geraken de
winkelknechts in zielsverrukking over de laatste woorden der
wijsgeerige gastvrouw. Lachender verschiet was aan met
chronische penurie geplaagde stervelingen dan ook moeilijk
te openen. „Ga maar gerust, grootje!" zeggen, zich verontschuldigend, de diep geroerde boemann.m, „maar bliji
niet te lang weg-, anders zou mijnheer wel eens boos kunnen
worden."
G-rootje belooft in een wip terug te zullen zijn; de vrienden
moeten maar doen of ze thuis zijn, ferm toetasten en alles
opeten.
Werkelijk begeeft het listige schepsel zich naar den Kraton,
waar ze, H. M. te voet vallend, de bitterste krokodilletranen
schreit, Om opheldering gevraagd, zuigt mevrouw eene vertelling uit haar duim, waarmede zij den gewenschten indruk
maakt. Ze zegt, dat wijlen de heer WELBESPRAAKT in der tijd
twee Boegineesche slaven heeft gekocht. Door geene manshand geregeerd, zijn de schavuiten na den dood haars echtgenoots hoe langer hoe brutaler geworden en hebben zich ten
slotte eigenmachtig verwijderd. Zoo even kwamen ze terug
in eene soort van livrei, voorgevende bij een tokohouder te
dienen en met de boodschap, dat die mijnheer de weduwe
liet roepen. Moe de vork in den steel zat, begreep ze niet
best. De kerels waren erg opgewonden en spraken ze zoo'n
raar Maleisch. Nu was het kanaljepak bezig al haar lekkers
op te pruimen. Terugkeeren durfde ze niet uit vrees voor
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mishandeling. Zou misschien de Sultan die gevaarlijke klanten ook tegen inkoopsprijs willen overnemen?
H. M. is van oordeel, dat tegen zulk eene schikking geen
overwegend bezwaar kan zijn en belooft de vereischte stappen
bij haren heer en gemaal te zullen doen.
Natuurlijk treedt nu de vorst binnen en richt eenige minzame woorden tot de bezoekster. Op de hoogte gebracht van
wat tusschen de dames verhandeld is, neemt Z. M. eene
gunstige beschikking en laat op staanden voet den prijs deigewaande slaven uitbetalen. Mevrouw betuigt nederig haren
dank voor zooveel goedheid, maar geeft den Sultan tevens
eerbiedig in overweging zijn nieuwen aankoop met den sterken arm te doen afhalen. Zij is bang, dat de slaven amoek
zullen maken. Gelet op hunnen landaard, acht ook tie vorst
dit niet onwaarschijnlijk. Krijgsvolk wordt ontboden om de
suppliante naar huis en de zoogenaamde Boegineezen naaiden Kraton te brengen.
Bij bare woning gekomen, houdt de uitgeslapen weduwe
zich wijselijk achterbaks tot de arrestatie is afgeloopen. Ondanks hun levendig protest, worden de winkelbedienden,
die bij kris en bij kras zweren, dat ze Batavianen en vrije
luiden zijn, opgepakt en voor 's Keizers aanschijn gevoerd.
Daar verhalen echter mevrouws koffiegasten op de meest overtuigende wijze, hoe ze bij de weduwe kwamen met eene boodschap van hunnen meester en de vorst moet inzien, dat hij
om den tuin is geleid. Dit doet Z. M. in gerechten toorn
ontsteken en twee hofbeambten worden uitgezonden om de
bedriegster te halen.
's Keizers boodschappers, jonge snuiters, zijn oogenblikkelijk ingepalmd. Mevrouw WELBESPRAAKT verzocht hen zóo
dringend plaats te nemen en wat te gebruiken, dat het hondsch
zou wezen aan zulk eene beleefde uitnoodiging geen gevolg te
geven. „Lieve vrienden," zegt de gastvrije weduwe, „gaat, bid
ik U, toch eerst op uw gemak zitten! De beeren moeten,
terwijl hun zweet opdroogt, een kop koffie drinken en een
gebakje nemen. Straks zal ik de zaak formeel behandelen."
Daartoe overgaand, bekent zij schuld te hebben.

i)

„Zwaar heeft zij zich vergrepen; hechtenis en ballingschap
hangen haar hoven het hoofd. Dat weet ze en moet daariu
berusten. Doch er is eene gedachte, die mevrouw kwelt. Zij
heeft geene erfgenamen. Hoe doodjammer van al haar rijkdom! Tenzij de lieve jongelui niet te grootsch mochten zijn en
àch zouden willen laten welgevallen, dat ze hen als zoon aannam. Dan was Holland uit de nood. Willen de heeren ook zien,
wat mama, — als ze zoo vrij mag zijn, zich zoo maar vast tenoemen, — aan geld, kostbaarheden, meubels, rijtuigen, paarden en vastigheden bezit?"
De domkoppen verledigen zich een kijkje te nemen en, van
hun stuk gebracht door al het moois, dat hunne oogen treft,
aanvaarden ze met beide handen de schenking. Ondankbaar
zijn de heeren niet. „Voor het onderhoud hunner lieve moeder, gedurende hare ballingschap, zullen zij zoo goed mogelijk zorg
dragen; komt later het dierbare oudje door Gods hulp weder op
vrije voeten, dan zal ze eerst een heerlijk leventje hebben."
Dat is alles goed en wel, maar een van de jongelui zou
het, bij nader inzien, toch niet kwaad vinden voor alle zekerheid, eene flinke schriftelijke overeenkomst ter zake aan te
gaan. Mama geeft hem groot gelijk. „Wel zeker, dat zullen ze
hebben; een contract in optima forma!"
Maar nu ze toch over zaken bezig zijn, heeft moesje nog
wat op het hart, dat ze niet verzwijgen mag.
„De chirurgijn-majoor staat bij mama in het krijt voor de
kapitale som van twee duizend gulden en zou het nu niet
zonde en jammer zijn zoo'n vordering te laten loopen? Als
moeder, voor ze zich in arrest begeeft, eens even bij den
man aanging"? Misschien is hij bij kas en betaalt hij ; zoo niet,
dan kan hem gezegd worden het geld bij gelegenheid maar aan
de heeren af te dragen. Niet, dat moesje er op staat, doch
het is zoo licht meegenomen ! Wat denken de beste jongens
van het geval? Ze moeten maar zeggen, hoe ze het hebben
willen."
„Geen kwestie van in den steek laten; dat zou wat moois
zijn!" Zoo spelen de door hebzucht vervoarde losbollen mevrouw heerlijk in de kaart.
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„Of ze gelijk hebben; halen wat er van te halenis! Dan
zal moeder maar laten inspannen. Eerst naar den chirurgijnmajoor om te manen; daarna zorgen voor het contract,
waarin die twee duizend gulden dan meteen kunnen worden
opgenomen, en eindelijk naar den Kraton."
Alles marcheert als op rolletjes en wat treffen ze bet,
dat de dokter op dat uur gewoonlijk t'liuis is.
De mylord met een voorbankje neemt bet eendrachtige
gezelschap op en voort gaan de kastanjebruine paardjes.
Moesje zegt onderweg zoo leuk mogelijk, dat ze straks
mijnheer eerst even onder vier oogen wil waarnemen en
de jongelui maar zoet in het rijtuig moeten blijven zitten,
tot zij hen laat roepen. Nu bestaat bet door mevrouw verlangde apartje eigenlijk daarin, dat zij den officier van
gezondheid van bet Nederlandsch-Indische leger, ter plaatse
bescheiden, haar nood klaagt over twee buiten gebleven
patiënten. Gaarne zou zij de jongelui onder mijnheers behandeling zien. Want met die zoons -van haar is voor eene
weduwvrouw geen huis meer te houden. Aan hevige kiespijnen lijdend, slaan ze, als er weer zoo'n vlaag komt, den
boel aan gruizelementen en scheuren zich, met permissie, de
kleeren van het lijf. Naar mama luisteren, doen ze niet en
zelfs, hebben ze baar mishandeld!
De dokter twijfelt aan de juistheid der diagnose. Zou
er niet een streep door de iieeren kunnen loopen? Dit
denkbeeld verwerpend, beschrijft moeder nu in bizonderbeden,
welke kiezen en tanden het hem doen. Trekken is de aangewezen weg; daarover wordt men het spoedig eens. Wijl
echter de jongelui geregeld in de contramine zijn en van
eene geneeskundige behandeling eenvoudig niets willen weten,
deelt mama den snuggeren dokter in vertrouwen mede, welke
list ze heeft aangewend, om de weerspannige patiënten onder zijne tang te krijgen. Mijnheer moet, daarop voortbouwend, de lijders in den waan laten, dat ze op geld wachten
en hen vervolgens in eene kamer doen gaan. Dan heeft
moeder gelegenheid hare biezen te pakken en kan mijnheer
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•de arme jongens even helpen. Voor de rekening houdt mevrouw zich te goeder tijd vriendelijk aanbevolen.
Zoo gezegd, zoo gedaan. De dokter boegseert onze hofbeambten eene kamer binnen, doet zijne bezoekster uitgeleide
en keert tot de patiënten terug. Nu hij zich eenmaal in het
hoofd heeft laten zetten, dat de beeren kiespijn hebben, is
al hun praten vruchteloos. In vergiftig Europeesch brabbelmaleisch tracht hij hen over te halen zich aan de operatic
te onderwerpen. Daarin niet slagend, begint de meer gestrenge dan geleerde heer uit een ander vaatje te tappen. Er
moet en zal getrokken worden; niet goedschiks, dan maar
met geweld. Fluisterend gelast hij een bediende acht kameraden te roepen. Bij hun binnenkomen van de noodige aanwijzingen voorzien, storten de veile huurlingen zich op 's vorsten
dienaren. Fluks worden de patiënten tegen wil en dank elk
door vier personen overmand en de onberaden geneesheer,
die zich om geen moord- en brandgeschreeuw bekommert,
(rekt hen, in een omniezientje en of het zoo maar niets was,
eenige gave kiezen en oogtanden. Strikt volgens de gewaardeerde inlichtingen van mevrouw WELBESPRAAKT.
Losgelaten, ijlen de gehavende kondschappers naar den
Kraton terug en verschijnen voor den Sultan met bebloeden
mond, miserabel huilend en jammerend. Geen speld was er
tusschen te steken.
Z. M. kijkt vreemd op, gebiedt stilte en vraagt wat dat
rumoer te beduiden heeft. Nu geven de beambten eerbiedig
kennis van het gebeurde; dat wil zeggen: rapport doende,
verzwijgen ze juist zooveel van de waarheid als hun op het
oogenblik raadzaam voorkomt. Zij werden door de weduwe
met een foefje naar den dokter gelokt, enz. Van het voorgenomen bezoek bij den notaris geen stom woord! Deze
majesteitsschennis in de personen zijner gezanten vernemend,
ontsteekt de Beheerscher der Geloovigen in Aziatischen toorn.
Ware de misdadigster tegenwoordig geweest, stellig zou zij
er het hachje bij ingeschoten hebbon. Een hoog staatsdienaar
wordt ontboden en krijgt last met een betamelijk gevolg de
vrouw, die zich zoo zwaar vergreep, in hechtenis te nemen
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en geboeid voor te brengen, wijl liet Z. M. behagen zal haar
hoogsteigenhandig te rechten met zijn zwaard.
Inmiddels gaat de zon onder en wordt het dus voor den
Dienaar des Barmhartigen zoo zoetjes aan tijd het avondgebed te doen, waartoe hij zich dan ook afzondert. Juist wordt
de schuldige gevankelijk in den Kraton gebracht. Als dit
den Sultan medegedeeld is, geeft hij bevel haar niet ver van
de plaats zijner devotie aan een boom te binden, zich daarbij voorbehoudend de misdadige weduwe na het nachtgebed
te onthalzen.
Nu geviel het door de beschikking des Almachtigen, dat
Z. M., nog vóór hi] aan bovengenoemde godsdienstige verplichting voldaan had, vaak kreeg en op zijn bidmatje insluimerde.
De alleen gelaten veroordeelde, die intusschen ruimschoots
tijd heeft over de gebeurtenissen der laatste twee dagen na
te denken, begint te twijfelen aan hare leer. Is dan wat
de Schrift verkondigt valsch? Deugt hare theorie niet?
Stort wellicht een hoogmoedig zelfvertrouwen haar in het
verderf? Die zwakheid verbannend, smeekt zij luidkeels den
zegen des Allerhoogsten at over den geëerbiedigden Souverain en zijne dynastie.
Toen 's Keizers vijf en tachtigjarige grootmoeder, die,
krom van de gebreken des ouderdoms, in het dicht bij de
bidkapel gelegen vrouwcnverblijf toefde, deze bede voor het
welzijn en de glorie baars kleinzoons en HDs geslacht hoorde uiten, kon de doorluchtige vrouw hare nieuwsgierigheid
niet bedwingen en ging zij even zien, wat er te doen was.
Bij den boom gekomen, stond de hooge persoonlijkheid danig te kijken van hetgeen ze zag en zeide: „Wat ben jij
voor een mensch, dat ze je daar als een gevangene gebonden hebben?" De veroordeelde, de juistheid dezer onderstelling bestrijdend, stelt zich voor als mevrouw de weduwe
WELBESPRAAKT, die erg geleden heeft aan rheumatiek. Z.M.
heeft zich in HDs goedertierenheid over haar ontfermd on een
kuurtje voorgeschreven. Het recept luidt: men bindt de patiënte aan een boom. Probatum est. De weduwe is alradi-

13
caal genezen en zoo recht als eene kaars. Vandaar de vurige
heilbede, die mevrouw zooeven volstrekt van het hart moest.
Zeer ontstemd, vraagt 's vorsten grootmoeder zich hoorbaar
af, wat voor den drommel den Sultan weerhouden mag hebben die kostelijke methode ook toe te passen op haar, die
letterlijk vergaat van de kramp. „Zou misschien," waagt
de gevangene in het midden te brengen, „ Z. M. zulk een
afdoend middel niet wat kras hebben gevonden voor iemand
van zoo hooge geboorte?" Dat wil de andere niet toegeven;
eene goede geneeswijze kan, bij manier van spreken, moeilijk te heroïek zijn. Hare doorluchtigheid zal de weduwe
losmaken en zelve een beurtje nemen. Na eenig tegenstribbelen, fatsoenshalve, bezwijkt mevrouw WELBESPRAAKT voor
den hoogen invloed, laat hare boeien slaken, bindt de geëerbiedigde lijderes stevig vast en maakt, dat ze uit de voeten komt.
Ondertusschen was de Sultan ontwaakt, had het nachtgebed gedaan en wilde uitvoering geven aan zijn voornemen
om de snoode weduwe voor hare euveldaden te straffen.
Met het ontbloote zwaard in de hand treedt de heerscher
naar den boom en, niet beter wetend of de daaraan vastgebondene is de veroordeelde, zoo scheidt Z. M. ,— zonder boe
of ba te zeggen, — tot HDs voldoening het voorwerp zijner
gerechtigheid in éen slag het hoofd van den romp. Het afgehouwen lichaamsdeel aanvattend, herkent echter de ongelukkige despoot, bij het zwakke stargeflonker, de zoo geliefde
trekken zijner dierbare grootmoeder. Hevig is HDs ontsteltenis, als hij die betreurenswaardige vergissing bemerkt.
AVeeklagend buigt zich Z. M. over de verslagene neder en
smeekt duizendmaal vergiffenis voor hetgeen hij zonder erg
misdeed. „Ondoorgrondelijk is Gods wil", zoo krijt hij.
Deze en andere uitingen van hooge smart dringen binnen
den Kraton door. 's Keizers moeder en HDs gemalin, met
al de prinsessen en hofdames naar buiten ijlend, treffen Z.
M. aan met een lijk voor zich en zetten het op een gillen,
voor ze zelfs nog weten wat er aan de hand is. Terwijl zij
den zoon en den gemaal omarmen, gaan klaagtonen uit liet
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gevolg op. Doch toon aan liet licht kwam wat er plaats
gegrepen had, scheen het geween den Kraton op zijne grondvesten te doen schudden. De hooge ambtenaren en de officieren van dienst, een geschrei hoorend om er van te rillen
en te beven, snellen vol sombere vermoedens naar de plaats
des onheils en gaan, de edele vrouwenschaar ontwarend,
met het gelaat ter aarde gebogen, op den grond zitten.
Z. M. geeft nu HDs doorluchtige moeder in overweging hare
tranen te bedwingen en gelast verder stilte. Het geween
verstomt, maar een onderdrukt snikken blijft aan de geprangde
boezems ontsnappen.
Nu verklaart de vorst hoe de oude dame aan haar eind
gekomen is en geeft last den rijksbestierder te ontbieden,
wien liet Z. M. zal behagen de noodige bevelen te geven voor
de begrafenis, die op den volgenden dag wordt vastgesteld.
Na afloop van bovenbedoelde treurige plechtigheid, wordt
de vizier in plechtige audiëntie ten gehoore ontvangen.
Overwegende, dat de weduwe WELBESPRAAKT den dood
zijner beminde grootmoeder heeft veroorzaakt; voorts lettende
op de majesteitssehennis jegens hem zelven en de talrijke
wandaden jegens anderen gepleegd, zoo is het, dat de Souverän beslist, gemelde weduwe op voorbeeldige wijze te doen
terechtstellen. Z. M. geeft last haar te grijpen, het lijf open
te steken en de ingewanden er uit te halen. Het hart ciseht
de grootmachtige handhaver der justitie voor zich zelven, begeerig te onderzoeken hoe dat er wel mag uitzien.
Nog heeft Z. M. met bevelen niet geëindigd, of daar verschijnt, zonder dat iemand wist waar hij van daan kwam,
plotseling een afgestorvene, een vriend Gods, die bij zijn
leven den Islam op Java verkondigd en er als vorst geregeerd
had. Onbeschroomd en zonder een zweem van eerbiedsbetoon, richt de heilige het woord tot den Sultan. Vooreerst
betuigt hij zijn diep leedwezen over den dood der oude
vorstin en geeft daarna eene ernstige waarschuwing. De
Sultan moet afzien van zijne voornemens omtrent de weduwe
WELBESPRAAKT en goed begrijpen, dat het voortbestaan der
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regeering van hem en zijn geslacht daarvan zal afhangen.
Want de veroordeelde is iemand, die, onschuldig en rein,
de bevelen des Heeren, zooals ze in de Heilige Schrift verordend zijn, met eerbiedige gehoorzaamheid heeftopgevolgd.
Baatzucht was haar vreemd; als nederig werktuig van den
Almachtige heeft zij liet Godsgerecht volvoerd. Wat nu het
gebeurde met de dierbare overledene betreft, daaraan heeft
de vrome weduwe part noch deel. Dat ijselijke voorval was
op de tafel des noodlots geschreven en 's vorsten eigen schuld.
Immers, bij de uitoefening van het hoogste gezag dient men
de zaken behoorlijk te instrueeren en er niet maar zoo losjesweg over heen te loopen. Maar, wie aan zijne hartstochten
toegeeft, moet het natuurlijk later bezuren. Resumeerend zegt
<le godsgezant: „Als je voorspoed en roem voor je dynastie
wenscht, doe dan niet wat je van plan was. Wat meer is,
verbind die weduwe in hoogen rang als raadsvrouw aan je
persoon en consulteer haar. Anders heb ik je niets te zeggen. "
Toen 1 ; heilige zijne boodschap gedaan had, verdween
hij. De Sultan en de hooge personages, ter audiëntie aanwezig, wisten niet of zij droomden of waakten; lang duurde
het voor ze hunne bezinning terug hadden. Den vorst was
het te moede alsof een tijger, hem bespringend, gefaald had
in zijn greep, dan wel een bliksemstraal langs hem was
neergeschoten. Als ware in den wellust zijne luim onbevredigd gebleven, vervulde diepe neerslachtigheid 's heerschers ziel.
Eindelijk zoekt de Sultan heul bij den rijksbestierder.
Mocht deze zich verstouten een eigen oordeel te hebben, dan
zou het advies van Z. E., — onder verbetering, — luiden:
„doen wat de heilige gezegd heeft." Aangezien 's viziers
bescheiden meening geheel overeenkomt met die van zijn gebieder, krijgt Z. E. last het noodige te verrichten.
Keeren wij terug tot de weduwe. Deze, den gewelddadigen
dood van 's vorsten grootmoeder vernemend, besluit, na eenigen
tweestrijd, den loop der gebeurtenissen met geloovige berusting af te wachten. Waartoe zou de vlucht haar dienen?
En het door haar uitgevonden leerstuk! Kan dat falen?
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Moet zij sterven, welnu, voor hare beginselen snevend, vindt
ze een glorierijken dood.
Daar nadert de rijksbestierder met zijn talrijk gevolg en
een gewapend escorte, dat de tot rang en eer te verheffen
dame straks in staatsie naar het paleis zal voeren. De weduwe, op het ergste voorbereid, beveelt G-ode hare ziel, valt
den vizier te voet en bekent des doods schuldig te zijn. De
door haar daarbij ten toon gespreide vormen in taal en manieren zijn zoo allcrkeurigst, dat Z. E., — buitensporig met
haar ingenomen, — zich het bevel van den bode des hemels
nu gereedelijk verklaren kan. Hij stelt de dame gerust omtrent het doel zijner komst en brengt met den noodigen
omslag 's vorsten beslissing over. Na eene langdurige wisseling van beleefdheden kleedt mevrouw WELBESPRAAKT zich
eenvoudig maar netjes, en pakt haar boeltje bijeen,- zoo'n
vreeselijke hoop, dat het niet te zeggen is hoeveel vrachten
wel. Eindelijk neemt zij plaats in een draagstoel, omgeven
door dienaressen; de gewapende macht begeleidt haar in
staatsie. De vizier volgt in eene koets, groen met goud,
getrokken door een vierspan,' het tuig met zilver beslagen.
Daarop komen booge staatsdienaren in rijtuigen met twee
paarden, mindere beambten, deels in allerlei vehikels, deels
te voet onder zonneschermen. Op straat was het letterlijk
stampvol en de stoet deed denken aan een zegevierend leger
met eene buitgemaakte prinses en veroverde schatten; alles
onder aanvoering van Z. E. als veldheer. Om kort te gaan,
de weduwe bereikt den Kraton, waar de Sultan hare komst
verbeidt, plechtig gezeten op een ivoren troon, met edelgesteenten bezet en waaronder een kostbaar tapeet is uitgespreid.
Z. M. is omgeven door bijwijven, maagden, dingende naar eene
keizerlijke onderscheiding, bajadères en dienaressen in soorten,
de rijkssieraden in de hand dragend, 's Vorsten mannelijke verwanten, alsmede verschillende hofgrooten en dienaren zitten,
hunne opwachting makend, in rijen geschaard, op den grond.
Nu treedt de reeds met groot eerbewijs ontvangen weduwe
binnen, door twee hooggeplaatste dames begeleid. Op een
bemoedigenden wenk van den Sultan werpt zich de begena-
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digde schreiend aan 'sheersehers voeten. „Sire", nokt ze,
„mijn leven is in uwe hand. Dood mij."
•Met zachte stem uit de despoot eenige welwillende woorden, laat daarop den vizier ontbieden en beveelt hem den
volke kond te doen, dat Z. M. heeft goedgevonden en verstaan de weduwe WELBESPRAAKT te verheffen tot HDs eerste
hofdame, met den weidschen titel van opperregentes.
Toen de hoogverheven dame ' s vorsten welbehagen vernam,
bleef ze als verdoofd liggen; zich eindelijk oprichtend, betuigt
ze, onder het storten van vreugdetranen, haar nederigen dank
en zweert trouw. Genadig dien eed aanvaardend, vermaant de
wijdgebiedende heer zijne gunstelinge tot eenig zelf bedwang.
Heeft de rijksbestierder bij bekkenslag het groote nieuws
van den dag alom doen verkondigen, ook de Sultan geeft
binnen den Kraton de noodige ruchtbaarheid aan de zaak.
Na eenige oogenblikken andermaal tot de nieuwbakken
hofgroote het woord richtend, vraagt Z. M. op de meest
kiesche wijze eenige opheldering omtrent haar gedrag, waarvan hij de zedelijke strekking niet vermag te doorgronden.
Mevrouw spreke vrij. 's Vorsten gunstige gezindheid kan
door niets verstoord worden. Slechts zuivere weetgierigheid
beweegt den Sultan tot nader onderzoek. Gaarne zou Z. M.
vernemen, waarom eene vrouw, die aan niets gebrek had,
zooveel menschen in de maling nam.
In voldoening aan dit billijk verlangen doet nu mevrouw
de opperregentes een gerekt verhaal van ons reeds bekende
zaken: den dood des betreurden beeren WELBESPRAAKT, zijne
laatste opdracht en de daaruit voortgevloeide godsdienstige
en wijsgeerige studiën der bedroefde weduwe.
Nog eens kort samengevat, komen de stellingen der met
God wandelende dame hierop neder.
De mensch bouwe niet op aardsche goederen, die hij zoo
gemakkelijk verliezen kan; slechts het verstand, onder's Hemels zegen aangewend, is duurzaam. Daarom zegt men,
dat een ontwikkeld mensch welgesteld is, al heeft hij ook
niets in voorraad. In verband hiermede is het plicht te zor-
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gen, dat men zich eenige eigenschappen verwerft. Groote
onderdanigheid en geduldige berusting zijn aan te bevelen;
verder zij men inschikkelijk, minzaam, edelmoedig en kiesch.
Op die wijze houdt men vrede met de geheele wereld.
Ten verderve leiden daarentegen drift en verwaandheid,
bemoeizucht, nijd en afgunst, onverdraagzaamheid, stugge
manieren, ruwheid bij het spreken, leugen en bedrog.
Kijk nu eens aan: alle door de slimme weduwe op hunne
plaats gezette personen hebben die slechte qualiteiten in ruime mate vertoond.
Maar ze kregen hunne trekken thuis.
Om te beginnen met GROOTEBEK. Deze verviel van kwaad
tot erger, omdat hij aan zijne hartstochten toegaf, namelijk:
verwaandheid, trots en hoovaardij wegens zijn rijkdom, bemoeizucht en nijd. Hij was in eene armzalige plunje op
reis gegaan, om — zoo vermomd — d e kooplui te bedriegen,
maar voor God is niets geheim in 's menschen doen en laten.
Boontje kwam dus om zijn loontje. GROOTEBEK verloor zijn
geld en geraakte leclijk in de verdrukking bovendien.
Wat nu den juwelier betreft, die zoo'n dwaas vertrouwen
stelde in zijne koopers, hij boette zijn onverstand met een
aanzienlijk verlies.
Die knechts van hem lieten zich door eene gastvrije ontvangst zand in de oogen strooien. Hun plicht verzakend,
kwamen ze in ongelegenheid.
's Keizers boodschappers, nietswaardige beambten, onbekwaam Z. M. te dienen; menschen, die vergaten, dat ze in
functie waren als overbrengers van een vorstelijk bevel
dat zulke eerlooze schelmen er wat tanden en kiezen bij inschoten, wat was daarop aan te merken?
En die dokter liet zich ook maar door iedereen een wassen
neus aandraaien; nu had hij zich als een knoeier doen kennen.
Eest nog de dood van 's Sultans grootmoeder. „Sire," zegt de
even diplomatische als vrome dame, „liet was Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit, dat de lieve afgestorvene door de hand van
haren vorstelijken kleinzoon zou omkomen. Kon U. M. zich
daarmede niet troosten, nooit ofte nimmer zou zij rust hebben."
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Door den loop der gebeurtenissen is na zonneklaar bewezen, dat intellectueele kracht mevrouw WELBESPRAAKT in
staat heeft gesteld, de geheele residentie in opschudding te
brengen en er zelve wel bij te varen. Quod erat demonstrandum.
Om op schitterende wijze hare belangeloosheid te staven,
verzoekt mevrouw de opperregentes al haar hebben en houden
ter beschikking van Z. M. te mogen stellen. Wat daartoe in
aan:n:;king komt, zou zij gaarne onder de behoeftigen verdeeld
zien; tal van kostbaarheden smeekt zij den Sultan te willen
aanvaarden, als nederig blijk harer eerbiedige verkleefdheid.
Door mevrouws verhaal bekoord, is Z. M., die scherp
toegeluisterd heeft, geheel daarin opgegaan, en blijft, als de
dame zwijgt, sprakeloos zitten van loutere confusie. De
heerschappij over HDs. zinnen hernemend, betuigt de Sultan
zijne tevredenheid over de gewaardeerde inlichtingen, bekroond
door het tastbare bewijs van de loffelijke onbaatzuchtigheid
zijner geachte raadsvrouw, wier advies hij ten slotte inwint
over de maatregelen, ten opzichte van GROOTEBEK, den juwelier en de trouweloozc kondschappers te nemen.
Als uitslag van dit consult volgen nu eenige milde beschikkingen.
De twee eerstgenoemden zullen respectievelijk hun geld en
goed terugkrijgen en de laatsten, met liet verlies hunner
tanden voldoende gestraft, verder ongemoeid worden gelaten.
Aan GROOTEBEK moet daarenboven eene ernstige ontevredenheidsbetuiging ten deel vallen.
De onvermijdelijke vizier komt weer op de proppen, krijgt
last vorstelijke gaven bij de bewuste offers der opperregentes te voegen en alles onder de armen te verdeden. Ook
de uitvoering der overige besluiten wórdt aan het wijs beleid
van Z. E. toevertrouwd.
Nadat de rijksbestierder 's keizers bevelen getrouwelijk heeft
volvoerd, zonder iets over het hoofd te zien, doet Z. E. daarvan
verslag' aan Z. M. en krijgt verlof zich te verwijderen.
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AANTEEKENINGEN.
Een jaar of zes geleden kocht ik, voor eigen studie,
uit den boedel van raden pandji Soerjâ Widjâjâ, in leven klerk
ter Algemeene Secretarie te Batavia, het hiervoren gepubliceerde vertelseltje.
Volgens eene aanteekening van den overledene had hij er de
laatste hand aan gelegd op Ahad Pahing, den 15en der maand
Djoemadil-awal van het jaar 'Wawoe 1801, d. i. 21 Juli 1872.
In manken kanselarijstijl geschreven en doorvlochten met dichterlijke uitdrukkingen, vormde het stuk eene voor Europeesche
lezers weinig aantrekkelijke cacografie^ Daarvan maak ik den
auteur natuurlijk geen verwijt. Los proza te leveren gaat vooralsnog de krachten van de Javanen ver te boven. Hartstochtelijke
beminnaars hunner letterkunde, beschouwen zij alles, wat niet in
gebonden stijl vervat is, als niet behoorende tot de fraaie letteren.
Van daar gebrek aan oefening en bijgevolg eene groote
onbeholpenheid in het stellen, terwijl gekunstelde zwierigheid
als hoogste verdienste geldt. In den regel welbespraakt waar hij
spreekt, heeft echter de Javaan voor een natuurlijken schrijftrant nog weinig zin. Eedactie is eene kunst, zoo redeneert
hij; hoe minier overeenkomst met het gesproken woord
hoe mooier dus. Ook behoeft de groote hoop niet alles zoo
maar dadelijk te begrijpen. Ware eene schriftuur gesneden
koek, wTat zou een mensch dan aan zijne knapheid hebben.
Een zinsnede als: „Met attentie heb ik uwen brief gelezen en
den geheelen inhoud daarvan verstaan" is bij een Javaan geene
zinledige formule. Ja! Het geval laat zich zelfs denken, dat twee
Javanen die met elkander correspondeeren elkanders geleerdheid niet verstaan. Zoo hoog opgevoerde konstvaardigheid,—
onbillijk ware het dit te verzwijgen, — vordert echter dat bij
beide partijen worde gevonden eene niet alledaagsche gemeenzaamheid met de voortbrengselen der nationale letterkunde.
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Dat de Javaan als prozaschrijver zijne sporen nog verdienen
moet, kan, dunkt mij, niemands bevreemding wekken. De litterarische ontwikkeling van alle volken is wel in grove trekken,
dat naast een ouderen gebonden schrijftrant zich eerst later een
proza vormt dat slechts langzamerhand zich van zijne windselen
ontdoet en dat den hoogsten graad van lenigheid bereikt in
natuurlijk weergegeven spreektaal.
Breng ik zulke overbekende zaken in herinnering, het is
slechts om,—bij de, aan ontstentenis grenzende, schaarschte van
los Javaansch proza, — den door mij, een krompratend vreemdeling, ondernomen arbeid te rechtvaardigen.
Zooals het sprookje, in zijn nieuwen vorm, thands is medegedeeld, stelle men zich voor dat een bestje het vertelt. Ondanks de gewilligheid van mijn hoofdmedewerker, wiens pseudoniem boekdeelen praten kan, nam het overgieten uit de stadhuistaal in het idioom des gewonen levens eenjaar of drie in beslag.
Grootendeels tot stijving van de snippermand. Eerst toen twee
notabele Javaansche dames, die van hare geleerdheid minder
last hadden, zich met de zaak wilden inlaten, begon het werk
te vlotten. Heil daarom hier en hiernamaals over die weiriekenden !
Bedrieg ik mij niet, dan zijn ten slotte de aaneengeregen
samenspraken dezer bijdrage, waarover de frische adem deiongeletterde anonyma's levenwekkend is heengegaan, wel in
staat eenig denkbeeld te geven van den Javaan zooals hij spreekt •
zij zullen tevens, hoop ik, het bewijs leveren, dat ook de Javaansehe taal helder genoeg is om voor zulk een doel te worden aangewend, ofschoon ongeoefende en neuswijze stilisten er vaak in
slagen hunne scheppingen tot onverstaanbaarheid toe te verfraaien.

Bladz. 20

râiiniâ^Hiayi

zie de aanteekening bij dit

woord op bladz. 503 van Deel XXX van dit Tijdschrift.
Bladz. 21

^^.«SNN

De voorslag is gebezigd wegens den na-

druk. Zoo vindt men, op bladz. 32, van den juwelier „>„ ™, !?,„„,,
en een eind verder van Grootebek ,fmi51*,n\ In de vertaling
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is het verschil m. i. het best weer te geven door grootere
stemverheffing in het eerste geval.
Ibid. t i w ö ó n m w

<rj un l r)iw cnaun m àrf an l w

Bladz. 22 MM .y w» uitgesproken sapa è.
Bladz. 25 „ » Ä ^ M ^ m ^ - r »

met de bedienden; den jon-

geheer Gatoel, juffrouw Konjil enz.
Ibid. u , ^ , Grootebek heeft gelijk.
is een vunzig smaakje.
Bladz. 27 . z w ? , , « ^

Aan tamme eenden

voetboei, ook: gevangenis.

Bladz. 28 Q¥,, insinuatie.
co

Bladz. 30 m,nKtuunnpi\ pakèliatié. De Javaan is onder onzen invloed bekend geraakt met Europeesch tuig. Daarom gebruikt hij het Maleische woord. u> M m «y is eene zeer goede uitdrukking, maar heeft het nadeel nooit gebezigd te worden. Doch
evenzoo is „zwabber" goed Hollandsck, en toch zeggen onze dames bij voorkeur „ik heb eene balayeuse aan mijn rok gezet."
Het brabbelmaleisch der inlanders in dit verhaal is eene nabootsing van het op Java gesprokene. De Europeaan spreekt
gewoonlijk z e e r slecht Maleisch.
Bladz. 31 7finj,n-niu^^ schuifgesp.
Ibid. «uns«ra*™ aequivalent van ^unnja.^./».
Bladz. 33 « u i w ^ ^ m

uit te spreken soja saejae. Het

laatste min of meer geaffecteerd, zooals een Haegenaer, van
het fijnste merk, praet.
Voor het Bataviaasch Maleisch heb ik speciale medewerkers
genomen. In heeft zoowel de functie van kan als die van i.—Adja,
oedah en dali zijn verkortingen van sadja en soedah. — Bagoestoe,
samentrekking van bagoes itoe. — Si ni van si ini. — Njolc is eene
aansporing.—Dan verkorting van den eigennaam Sahadan.—
Begiet = QIim,^ (?), vgl. Mal. Wdb. van v. D. W A L L . —
Kalanja sluit den zin als stopwoord en kan naar gelang van
omstandigheden op verschillende manieren vertaald worden.
Aan het bepalen van een algemeen Nederlandsen aequivalent
waag ik mij niet. Ziehier eenige voorbeelden. Gegeven : een .
horloge, dat stil staat; een kind, dat niet slapen wil ; een paard,
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dat schuwt; een mensch, die zonder boe of ba te zeggen een
huis binnenloopt;.... dan krijgt men de volgende zinnetjes: 1.
E èh! Mali, ka tan ja! 2. Ja Allah, soesah be loei; ini anak enggak
maoe bobo, kalanya! 3. Kenapa kocdanja begitoe si ? Takoet,
kal an j a! 4. Ai, orang apa si ni (si ini)? koerang adjarnja boolean paloet ! Tra bilang item, tra bilang poetih, troes masoek
roemah orang, kal an j a! — Barangkali wordt verkort tot brengkali en engkali. — Oedahlah, uitgespraken oedelëh. — Gelas
aboe beteekent „kale bluf".
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Ibid. i^-najuan^ horlogeketting.
Ibid. ^tmiQw^iM^

een patroon,

genoemd naar de uit-

vindster, eene njonjah, wier naam verhaspeld is tot

^^Q^^

ÏDICI. iiAin/n/Knii it/ttiaii-, niCKHamO VOOt" njitKiKtitjiiinqw
Ibid. rm-n«^ 'nggarap, in de maling nemen.
Bladz. 43 ^ ,0 t ajn «» ™ j « o ^ m ? » M \ over dag kan het er wel
meêdoor. 's Avonds, als de beaumonde toert, moeten de spulletjes in orde zijn.
JjiaClZ. OU cminnjt

=

twnmiun s

«vnjïW

Bladz. 53 Van ^pmnmi) tot ^,llf:,mß is een « o ™ ™ » De
aardigheid zit in de opeenstapeling van k's. De Javaan houdt
van zulke grapjes.
Ibid. o - n M n m ^ ^
29

ste

Soerah Tabâraka, voorkomendein de

Djoez van den Koran.

MEDEDEELINGEN
OVER DE DEVOTIE DER NAQSJIBENÜIJAH
IN DEN NED. INDISCHEN ARCHIPEL.
DOOR

K.

F.

H O L L E .

In deel XXVIII van dit Tijdschrift komt van de hand
van Mr. L. W. C. VAN DES BERG een stuk voor over deze
secte, welke zich in dezen Archipel nog al uitbreidt e n ,
zoo als in een deel der Preanger het geval is, ook vele
aanhangers (ichwan, chalidi) onder de hoofden telt.
Ik geloof het de moeite waard is, dat omtrent deze geheime '), dweepzieke secte nog wat meer licht wordt verspreid
en daartoe kan, geloof ik, het bijgaande stuk dienen, bevattende
korte inhoudsopgaven van eenige boeken, o. a. van een
kitab geschreven door een der goeroe's of kalipah's van de
secte, een Manangkabauer Sjeh ISMAIL genaamd.
Ik kreeg dien kitab door de vriendelijke tusschenkomst
van den Heer KRUIJT te Poeloc Pinang en gaf hem aan
Raden KARTA WDSATA, patih van Soemedang, om er een korte
vertaling van te maken, zijnde het eerste hierondervolgende stuk.
Iets later kreeg ook de Resident der Preanger-Regentschappen, met een paar andere kleinere kitabs, datzelfde
boek in handen en zond het tot datzelfde einde aan genoemden patih tegelijk met een kitab van zekeren Sjeh SoLEiMAN EFFENDY *), hier en te Mekkah algemeen bekend onder
') De broeders of leden herkennen elkaar o. a. aan een bijzondere wijze van
groeten of handgeven, namelijk door een druk met den duim op de buitenzijde
Tan de band.
>) De van Samarang verbannen Hadji ABDOEL KADIR was een leerling van
dezen Sjeh, gelijk ook nit de door den Heer L. W. C. VAN DEN BERG gepubliceerde acte van aanstelling tot kalipah blijkt.
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den naam van Sjeh DJABAL, welk boek, daar de taaiervan
Arabisch is, echter bier niet behoorlijk kon vertaald worden.
Alleen kan ik omtrent dien laatsten kitab mededeelen,
dat Sjeh S. daarin sommige zaken, welke de andere goeroe's leeren, afkeurt en daarom een klacht tegen hem is
ingebracht. Daarop zijn de schriftgeleerden gehoord, die
Sjeh S.'s boek afkeurden, dat daarna op last der Regering in het
openbaar is verbrand, terwijl Sjeh S. werd gevangen gezet en zijne leerstellingen heeft moeten afzweeren.
Van de daarop betrekking hebbende fatwa heb ik een^
Soendasche vertaling en stel ik mij voor den inhoud lateimede te deelen.
De korte inhoud van Sjeh ISMAIL'S boek geeft menige
bijzonderheid, die in de bijdrage van den Heer VAN DEN
BERG niet voorkomt en de publiceering ervan is dus niet
overbodig.
De kleinere kitabs, waaronder er zijn die in het Maleisch,
Javaansch of Soendaasch zijn opgesteld, zijn meer uittreksels,
zooals uit bijgaande korte inhoudsopgave kan blijken.
Dien in de Javaansche taal ontving ik van Sajid OESMAN BIN ABDOELLAH BIN AKIL BIN JAHTA te Batavia en is
uit Bantam afkomstig; de in 't Maleisch geschrevene is van
Batavia en kreeg ik van den Heer HORA SICCAMA, resident
aldaar, terwijl die in 't Soendaasch uit de Preanger afkomstig is en mij door den Heer PELTZER, resident aldaar, gewerd.
Ik hoop later in de gelegenheid te zijn eenige bijzonderheden mede te deelen omtrent de wijze, waarop men
tot lid der broederschap (achi) wordt aangenomen. Mijne
gegevens zijn thans nog niet volledig genoeg. Ook over
eenige andere secten, zooals die der Satariah, Sjadilijah,
Kadarijah, hoop ik het een en ander te kunnen mededeelen.
Alvast kan ik hier bekend stellen, dat die der Naqsjibendijah de meest dweepzieke moet zijn.
Het kan wijders geen kwaad, dat ook anderen mededeelen wat hun ter zake bekend wordt, want de stof i s ,
ook uit het oogpunt der volkenkunde, belangrijk genoeg en

69
voor de kennis van den Islam in deze gewesten allezins
een onderzoek waard.
"WASPADA,

November 1885.

L
DE KITAB VAN SIEH ISMAIL MINANGKABAUHet boek van Sjeh ISMAIL van Manangkabau is geschreven in
zoogenaamd boek-Maleiscli. Hier en daar evenwel worden
teksten uit den Koran en gezegden van heiligen van den
eersten rang in het Arabisch aangehaald. Het boek bestaat
uit twee afdeelingen, waarvan de eerste handelt over de
hooge waarde van de door de Naqsjibendijah verkondigde
leer, de tweede over den leeraar {goeroe) en diens waardij
voor de devoten.
Het eerste gedeelte dan bevat eene verheerlijking van het
devoot zijn. Zoo wordt o. a. het gezegde van den heiligen
Sjeh AHMAD BIN ARAL AN-NAQSJIBENDI geciteerd, dat wie
zoowel in- als uitwendig rein is, d. i. wie de gewone voorschriften van den godsdienst (sjareah) getrouw volgt, en
daarnevens ook devoot is (d. i. de larekah volgt) door den glans
der waarheid verlicht zal worden. De waarheid is als een
spijs met een ongekend aangenamen smaak, als een drank
die den dorst lescht, als een medicijn die ziekten doet ver
dwijnen, en pijnen stilt. Wanneer men don smaak van den
drank der waarheid kent, zal men er zijn lichaam, zijne ziel
voor overhebben, want zelfs de ziel is niet zooveel waard
als die drank. Eén druppeltje ervan toch is voldoende om
alle schepselen te laven en in extase te brengen, om hun
oog te verhelderen en hunne harten te verlichten. Niemand
dan wie door God met het heil der devotie is begiftigd kan
het voorrecht genieten dien drank te smaken, maar om
van het aangename van den smaak aan anderen mededeeling te doen, daartoe is zelfs de begiftigde niet in staat,
evenals 't hem, die het genot van den bijslaap kent,
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onmogelijk is dien aan oningewijden te beschrijven. Zoo
is het ook met de kennis der waarheid. Zoodra iemand dien
drank heeft gedronken is hij daarvan niet meer te verzadigenTelkens dorst hij naar meer en een der heiligen heeft dan
ook gezegd: „Twee die zijn nooit te verzadigen, t. w. hij die
naar wereldsche zaken streeft en hij die naar kennis jaagt."
Voorts zegt de schrijver, dat de bedoeling van de devotie
Naqsjibendijah slechts is om God te leeren kennen, en dat,
wanneer men zijn God heeft leeren kennen, men in rang,
in klasse en aanzien wordt verhoogd, evenals de Profeet
in den hemel telkens in aanzien stijgt.
Daarop volgt eeno verheerlijking van den Profeet, die met
andere profeten wordt vergeleken. Ware hij de zon, dan zijn
zij sieclits de sterren in het heelal; is hij de zee, zij zijn
slechts een schep water; zoo men hem de aarde noemdef
sleehts een handvol aarde zouden zij zijn. God schept
niet» zonder hem, enz., enz., en daarom is het dan ook
niet mogelijk volmaakt zalig, zooals de heiligen dat zijn, te
worden, wanneer men den Profeet in zijn doen en laten
niet trouw navolgt.
Onder de vrienden van den Profeet is er één die boven
allen uitblinkt, nl. Sajid ABOE BAKAR ').

De Profeet zelf heeft verklaard dat God hem niets openbaarde of hij openbaarde het ook aan ABOE BAKAR, en dat
niet bidden of vasten ABOE BAKAR zoo boven de overige
vrienden van den Profeet heeft verheven gemaakt, maar dat
de reden daarvan gezocht moet worden daarin, dat hij in het
bezit was van het geheim, de geheime leer 2) die de Profeet
hem toevertrouwde, en dat hem zwaar op de borst lag.
Dat geheim werd door ABOE BAKAR overgedragen aan
Sajidina SOELAIMAN AL PARIS.
De lange reeks van hoofden of leeraren der secte, welke
daarna wordt medegedeeld, beslaat twee bladzijden. Zij
loopt door tot op Sjeh ISMAIL BIN ABDOELLAK NAQSJIBENDIJAH,
den schrijver van het hier besproken boek, wien God heeft
>) Deze wordt beschouwd als de eerste verkondiger van de leer Naqsjibeiidijah.
-) Bedoeld is de leer der Naqsjibendijah.
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begenadigd, want hij mocht het geheim leeren kennen. Van
hem zal het overgaan op wien God zal verkiezen en zoo zal
het tot den laatsten dag niet verloren gaan.
Ik vertel, zoo zegt de schrijver verder, de geschiedenis
van de devotie Naqsjibendijah opdat een ieder wete hoe verheven, hoe grootsch zij is. Immers de Profeet zeide dat onder de heiligen geen zon zoo helder schijnt als ABOE BAKAR.
De twee vereischten voor de devotie Naqsjibendijah zijn:
1° dat men het doen en laten van den Profeet navolgt, zijn
verheven wet behoorlijk nakomt, en 2° dat men den meester,
door wien men wordt ingewijd, bemint en eerbiedigt.
Hij vermaant de moerids trouw de door den meester gegevene voorschriften betreffende de devotie na te komen, en zich
niet te storen aan de aanmerkingen van de tegenstanders der
devotie, want dezulke haten hen, die een hooger trap van
kennis hebben bereikt, gelijk de ongeloovigen aan den inhoud van den Koran niet gelooven en dien voor onwaar
verklaren, omdat zij den Koran niet kunnen begrijpen.
Wien door God de kennis is gegeven, dien dragen de
menschen nijd toe, omdat zij niet in staat zijn zich zelf die
kennis eigen te maken, evenals vrouwen eene schoone vrouw
uit jaloezie ondragelijk vinden, enz. Houdt ü daarom verre
van zulke menschen en weet dat daarmede die lieden wel
zich zelven, doch nooit U kwaad kunnen doen!
Bladzijden worden daarna gewijd aan het nog verder verheffen van de devotie. De vergelijking met den drank
wordt nog eens herhaald, en er nog bijgevoegd dat wie ingewijd is vele geheimen, vele heerlijke zaken, veel ongekends
omtrent den allerhoogsten God zal leeren kennen, alles afgewisseld, toegelicht en gestaafd met passages uit den Koran
en gezegden van den Profeet en andere heiligen, welke op
de devotie kunnen worden toegepast of geacht worden daarop
betrekking te hebben. Zoo bijv. het gezegde van Sjeh ABOE
HASAN SADALI (vermoedelijk een der hoofden van de secte):

„Wie iets van het geluk van het leven hier, en van dat hiernamaals verlangt, moet zich al is het ook maar voor een of
twee dagen in mijne secte laten opnemen."
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Hij spoort een ieder herhaaldelijk aan tot meerdere vroomheid, tot trouwe naleving van de door God en den Profeet gegevene voorschriften, tot het streven naar Godskennis en naar zelfkennis, opdat men zich van de
nietigheid van zichzelve en van de grootheid van God bewust worde. Want het is een zeer prijzenswaardig werk
het voorbeeld van den Profeet, de gedragslijn van de
heiligen na te volgen. Door vroomheid kan men alles erlangen wat men wenscht.
Als voorbeeld noemt de schrijver Sultan IBRAHIM BIN
ADHAM van Balchi, die afstand deed van zijne hooge
waardigheid en zijn koningrijk verliet, om zich geheel aan
den dienst van God te kunnen overgeven. Toen men
hem eens vroeg wat hem het verlies van zijn koningrijk
vergoedde, antwoorde hij: „iets waarvan gijlieden geen
begrip hebt." En om dit te staven wierp hij een naald in
zee, God biddende hem die terug te doen geven. Eensklaps kwamen uit zee talrijke vischen te voorschijn, ieder
met een gouden naald in den bek. Doch IBRAHIM smeekte
God om slechts zijn e i g e n naald, de naald die hij in zee
geworpen had, waarop deze hem door een visch werd teruggebracht. Zoo erlangt men door ware vroomheid, wat een
ander zich nooit zal kunnen verschaffen.
De tweede helft van het boek bevat de leer van de verheerlijking van den goeroe.
Om tot God te komen moet men een meester hebben, die
den weg aanwijst, een meester die in alle opzichten vroom
is, terwijl men tot zoo'n leeraar niet kan komen, of hem
leeren kennen, dan alleen door de gunst van God.
Het hoofd van de secte Sjeh DJOENED van Bagdad schreef
voor, dat men steeds het gelaat van zijn meester in gedachte voor zich hebben moet als men God looft, en
ISMAIL haalt telkens de daarop doelende gezegden van de
heiligen, de hoofden der devotie aan, om er klem bij
te zetten. Onder anderen zeide wijlen Sjeh IBRAHIM: „O!
mijn leerlingen! indien gij mij trouw blijft, mijn uitersten
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Avil volgt en alles doet wat ik u gezegd heb, dan zult gij,
zelfs, al bevind ik mij in bet westen, terwijl gij in het
oosten toeft, en gij in ongelegenheid zijnde of moeielijkheden
ontmoetende u tot uwen Heer wendt, uwe oogen sluit en uw hart
opent, mij duidelijk voor u zien verschijnen, om met u te
beraadslagen wat u te doen zal staan. Doet dan slechts
alles wat ik u zeggen zal."
Een ander der hoofden verklaarde: „Het is een vereischte
dat gij uwen meester met hart en ziel aanhangt en van
hem alles leert wat tot de volmaking dienstig kan zijn,
want uw meester is uw gids om tot God te komen gelijk
het in de openbaring heet: O! geloovigen! Vreest Goden
hangt de lieden, die rechtschapen zijn aan, en zoekt den
weg om tot God te komen. De ziel van uw meester is
steeds en overal waar gij zijt. Zijn leerling en meester ook
al lichamelijk ver van elkander verwijderd, zoodra de leerling aan den meester denkt, snelt meester's ziel tot hem.
Heeft de leerling iets wat hem duister is, hij roepe zich
zijnen meester slecht* voor den geest, spreke met hem in
gedachten, vrage hem op die wijze, dus niet overluid, naar
de oplossing van de zwarigheid, dan zal de meester haar
hem in het harte geven, ^oodat zijn tong vloeiend en zijn
hart voor Allah open zijn zal, en dan zal God hem doen
erlangen al wat hij begeeren zal.
Wie evenwel hieromtrent nog meer weten wil,- Verwijst
de schrijver naar het boek van Sjeh HOESIN BIN AHMAD
NAQSJIBENDIJAH.

De schrijver voegt er de leer bij, dat men zich van de
lieden, van wie men geen meerdere kennis omtrent God kan
erlangen, verre houden moet en hen vermijden; dat om gelukkig te zijn men een vriend moet hebben, die zijn God
kent, namelijk een meester. Voor uw meester, gaat hij
voort, moet gij allen eerbied hebben. Uw gedrag voor hem
mag niet onheusch zijn, terwijl gij van uwen meester geen
kwaad moogt denken.
Ten opzichte van uwen meester moet gij u gedragen evenals een lijk is in de hand van den levende, die het zal
Tijdschr. Ind. T. L. en Vk., deel XXXI.
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wasschen 1). Hangt uwen meester aan, doet wat hij u beveelt en laat na wat hij u verbiedt; hebt zelf geen anderen
wil, behalve dien van uwen meester en doet hem na in al
wat hij eet.
Uw meester volgt het voorschrift van den Profeet en al de
kennis, welke gij van uwen meester overneemt, komt derhalve wel beschouwd van hem en daarom is het alsof gij
die kennis van den Profeet zelven ontvangt. Als gij iets in
uwen meester, hetzij overluid hetzij in stilte (in uw hart), afkeurt dan staat dat gelijk met veroordeeling van den Proleet
zelven.
Sajid Sarif ABDOEL HASSAN zeide eens: Wees tot aan den
dood toe met uw meester bevriend, dan zult gij uit zijn
mond edelgesteenten ontvangen d. w. z. gij zult van hem
vernemen vele geheimen en waarheden, vele heerlijke dingen,
die veel heerlijker zijn dan edelgesteenten. O leerling ! trachmet al de kracht die in u is, met al uwe zintuigen zoowel uit- als inwendige, uwen meester te vereeren, doe onmiddelijk wat uw meester u gelast, raadpleeg hem in al wat
gij wilt verrichten, richt uwen wil naar den zijne, ook naar
zijne luimen, tracht de genegenheid van uw meester te win^nen en wees hem onderdanig.
Sjeh AHMAD BIN IBRAHIM BIN ALAN leerde : Denk er om,
wees op uwe hoede en tracht met allen ernst uwen meester
welgevallig te zijn. Doe nooit wat uwen meester niet behaagt, vooral niet als het werkelijk verkeerd is. Laat alles
na wat door uwen meester is verboden. Indien bij u iets
in de gedachte opkomt wat uwen meester minder welgevallig
zijn zou, vraag hem dan in uw binnenste verschooning.
Doet gij iets wat uwen meester niet aangenaam is, vraag
hem dan ook overluid vergiffenis, enz., enz.
Sjeh AHMAD BIN ALAM NAQSJIBENDI zeide : O ! leerlingen! bemint allen, die uwen meester liefhebben, met
geheel uw hart en helpt hen ; haat hen, die uwen meester vijandig zijn en vermijdt hen. Dat is het ware beminJ

) Dat wil zeggen een dood werktuig zijn in zijn hand, het perinde ac cadaver der Jesuiten.
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neu en haten, dat is beminnen naar Gods wil, dat is haten
naar Gods wil, want een meester, die heilig is, volgt het
doen en laten van den Profeet, weshalve hij die zoo bemint eigenlijk God en zijn gezant liefheeft, en hij die in
dat geval niet haat eigenlijk vijandig staat tegenover God
en zijn profeet. Het geloof van iemand die zoo handelt is
volmaakt, hij heeft den rang van heilige bereikt, enz.
Dezelfde heilige leerde ook: Geeft uwen meester, o leerlingen! de hoogste plaats en, is hij aanwezig, weest dan
nederig; vereert hem dag en nacht en verheerlijkt hem, opdat gij met hem tot de waarheid komt. Indien gij hem van
iets verkeerds verdenkt, zorg dan dat uw hart zich spoedig
betere, opdat de zegeningen vervat in het bevriendzijn met
uwen meester u deelachtig mogen worden. Doet niet wat
gij zelf wilt, maar doet alles wat uw meester verlangt. Merkt
gij op dat uw meester iets verkeerds verricht of zegt, weet
dan dat een misslag van uw meester beter is dan het goede,
dat gij zelf doet en denkt, dat niet uw meester maar gij zelf
verkeerd handelt. Gij moet u, — zoo werd ook boven reeds
gezegd, —ten opzichte van uwen meester gedragen als een
lijk, waarmede hij alles kan verrichten, wat hij verkiest.
Als iemand het voorschrift van zijnen geneesheer niet naleeft,
kan hij niet gezond worden; de leerling nu is de zieke en
de meester de geneesheer. Laat de zieke zich door den geneesheer leiden, dan kan hij ook van zijne ziekte herstellen.
Vergeet uw eigen ik en geeft uw lichaam over aan uwen
meester, laat hem daarmede doen wat hij goedvindt, u vernederen dan wel u verheffen. Het is de grootste zonde zich
zelven groot te achten; toont derhalve steeds een nederig
gezicht tegenover uwen meester en trekt, waar gij u aan
uwen meester vertoonen wilt, geen fraaiere klecderen aan, enz.
Verder verkondigt hij nog de leer, dat men voor alle heiligen (wali, awlia) eerbied moet hebben en van hen geen
kwaad zelfs denken mag, daar zij in de harten van de menschen kunnen lezen.
Ten slotte komt ISMAIL terug op zijne aanbeveling van de
devotie, welke hij onophoudelijk roemt als den besten weg,
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langs welken men tot God kan komen en vermaant een ieder
tot meerdere vroomheid, terwijl, hij teksten uit den Koran
aanhaalt, die het in het licht stellen hoe een vrome door God
wordt beloond, hoe zulk een mensch zalig worden kan, enz.

II.
KORTE INHOUDSOPGAVE VAN VIER BOEKEN, HANDELENDE
OVER DE SECTE NAQSJIBENDIJAH.
Het eerste van deze vier boeken is gedeeltelijk in het Javaansch en gedeeltelijk in het Soendaasch opgesteld, en met
Arabisch schrift geschreven. Het was het eigendom van zekeren Hadji MOEHAMAD ABDOEL SOEKOER.
Het begint met het voorschrift, dat men zich moet reinigen alvorens in de secte te worden opgenomen, en daarop
een gebed van twee rakaäts doen, waarbij Soerah 109 en
112 van den Koran moeten worden opgezegd.
Na het gebed vraagt men vergiffenis voor al de begane
zonden, waarop men Soerah 1 en 112 van den Koran
opzegt met de bede, de daarvoor bestemde goddeliike belooning te doen vallen op den Heiligen heer Sultan VIOEHAMAD BAHA ALOEDIN NAQSJIBANDI J AH , terwijl men zich
verbeeldt den genoemden Heilige voor zich te hebben en
hem om zijne toestemming verzoekt, om tot zijne secte te worden toegelaten.
Daarna gaat men schuins liggen met het gezicht naar het
westen in welke houding men in slaap moet vallen. Wat
men bij die gelegenheid droomt, wat het ook is, goed dan
wel kwaad, aan niemand behalve aan den goeroe (leeraar)
mag men dat mededeelen.
In het 2e hoofdstuk worden de verrichtingen aangegeven,
die men bij den dzikir, ismocdalie genaamd, in acht moet
nemen, zooals: dat men zich daarvoor moet reinigen, reine
kleeren moet dragen, eene plaats moet kiezen die niet onrein
is, dat men de oogen moet sluiten en het hoofd moet laten
hangen met het gezicht naar het westen.
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Daarna handelt men evenals men deed bij de opname
in de secte, met dit onderscheid, dat men het vergiffenisformulier astaghfiroe Allah 5 of 15 dan wel 25 keeren moet
opzeggen. Men mag daarbij de vijf zintuigen niet gebruiken,
mag zich volstrekt niet verroeren, moet de tong tegen het
verhemelte drukken en de lippen gesloten houden, zoodat men
geen adem kan halen en zich verbeeldt dood te zijn. Daarbij
moet men denken, dat er niemand in staat is u tot God te
doen naderen behalve degene, die deze secte leidt; want die
Sjeh is de vervanger van den Profeet. Voorts moet men
zich inprenten, dat de leeraar, van wien men deze devotie leert,
u in het hart ziet.
Daarna stelt men zich voor, dat men in zijn hart den naam
van Allah kan lezen, en denkt men slechts aan hem, doch
hardop bidden mag men niet, zich ook volstrekt niet verroeren, en niet laten merken dat men dzikirt.
Bij elke keer dat men het woord Allah leest of denkt, moet
men dat op den rozekrans, dien men in zijne hand houdt, aftellen
tot dat het getal tot vijf duizend of meer is geklommen *).
Wanneer men daarbij aan iets of aan iemand anders dan
aan God denkt, moet men het woord Ilahi (o mijn God)
uitspreken of zich het gezicht van zijnen goeroe voor oogen
halen in welk geval men wel mag ophouden met dzikir.
Indien men bij het dzikir die formaliteiten niet in acht
neemt dan zal het dzikir geen vruchten dragen al zou men het
ook zijn geheele leven lang doen.
Het 3e hoofdstuk vangt aan met de leer, dat het steeds en
overal denken aan den goeroe de kortste weg tot God is.
Woordelijk luidt het als volgt: Waarlijk, de kortste weg tot
God is het samenzijn met uwen goeroe, d. w. z. gij moogt
u vooral van uwen goeroe niet verwijderen. Gij moet uw
eigen lichaam wegdenken en in de plaats daarvan dat van
uwen goeroe stellen.
Verder wordt er de manier behandeld, waarop men verschillende dzikirs moet verrichten, t. w. : dzikir Qalboe is
') Volgens het gewone voorschrift is het getal slechts 3 of 30 dzikirs, die
men vóór en na elk der vijf dagelijksche gehelen moet opzeggen.
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gelijk aan dzikir Ismoedati, waar men liet woord Allah
5000 maal in het hart moet lezen; dzikir Roch is 't 1000
keeren uitspreken van den naam Allah, men moet hierbij
het woord Allah als komende van het plekje onder den
rechtertepel lezen; dzikir Sir, 1000 maal leze men het als
van het plekje onder den linkertepel; dzikir Chafi, 1000
maal, als van tusschen den rechtertepel en de borst ; dzikir
Achfa, evenzoo 1000 maal als van midden op de borst; en
eindelijk dzikir Nafsoe natikah, weer 1000 maal, als van
de kruin van het hoofd komende.
Wanneer men alles goed kent, begint men weer van voren af aan, dzikir Qalboe steeds met het geheele lichaam
voorzichtig volgende. Zulk een dzikir heet „de Sultan der
dzikirs", dewijl het hart de koning van het menschelijk
lichaam is.
In het 4e hoofdstuk worden de vereischten van een goeden
dzikir opgegeven o. a. dat die werkelijk uit het hart moet
voortkomen; dat men los moet zijn van alle wereldsche bekommeringen, en dat men alle gedachten moet vereenigen
tot één punt, namelijk God.
Ook worden hier de verschillende dzikirs, zooals boven
zijn omschreven, door eene teekening aanschouwelijk gemaakt, namelijk te beginnen van welke plaats van het lichaam men het woord Allah in gedachte moet lezen.
Hoofdstuk 5 bevat de wijze, waarop men Chataman (einde,
volmaking 2)) moet verrichten. Eerst sluit men de oogen,
richt den blik op zijn binnenste en stelt zich voor dat al de
goeroes tegenwoordig zijn. Daarop zegt men het vergifïenisformulier 5 tot 15 dan wel 25 maal op; dan beurtelings
met de zes andere personen, die aan de rechter hand zitten,
de eerste soerah van den Koran, ieder één keer, waarna
men den naam van den Profeet en het daarbij behoorende
formulier (salawat) uitspreekt en elke keer een van de
steenen, die men als moerid tot dat doel van den goeroe
ontvangt en voor zich heeft liggen, opneemt en verplaatst,
J

) Chataman zijn eigenlijk de bijeenkomsten van de moerids met den goeroe.
Gewoonlijk geschieden die 's avonds na het Isa-gehed.
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itot dat alle steenen verplaatst zijn; zijnde in het geheel 100
steenen. Het formulier spreekt rnen dus 100 keeren uit.
Verder zegt men de soerah Alam Nasrah op, aan het
einde waarvan men op dezelfde wijze een steen van de
daarvoor bestemde en van den goeroe ontvangen 79 steenen verplaatst. Het opzeggen van deze soerah geschiedt
derhalve 79 maal.
Wijders 1001 keeren opzeggen de soerah Ichlas (soerah
112). Ook hiervoor deelt de goeroe steenen uit tot een getal van 1001.
Daarna begint men weer op dezelfde wijze van voren af
aan, doch nu is de beurt aan de andere personen, n. 1. de
zes, die aan de linkerhand zitten. Beurtelings moeten
nu deze ieder eenmaal die soerahs op zeggen. Wanneer deze verrichtingen ook door de zes aan de linkerhand
zittende personen herhaald zijn, doet men het gebed (do «)
van de chataman, daarop zingt men de do*a Sjeh ISMAIL,
in het Arabisch opgesteld ter verheerlijking van de goeroes,
luidende als volgt:
Moge mijn goeroe door God worde bemind!
Sajid Sarif ABDOELLAH, de poolster, die zijn gelijke zelden
vond, die den weg van volmaking, de verborgene en de
ook aan anderen bekende wegen aanwees, stierf in gedachte
aan God, die hem beloont, met het gelaat in de richting
van de heilige kabah voor de opkomst van den dageraad,
den 9 dcn Doelhidjah, in zijn huis op den heiligen berg
Qoebis.
Op vrijdag morgen juist op den dag van Hadji AKBAR
verhuisde hij.
O God! moge zijn ziel door u gereinigd en zijn graf verlicht
worden. O God moge ik van alle zonden gereinigd zijn!
O God, moge mijn dood even als de zijne wezen 1
Bewaar mij voor alle verderf, zooals Gij mij hebt gewezen op den bezitter van deze devotie.
Moge ik tot de waarheid komen.
Moge God mij laven met den drank der reine liefde,
opdat ik de volmaking moge bereiken.
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Moge God mij helpen in het goed doen.
Moge God mij een einde in het geloof schenken.
Moge God den Profeet uit het geslacht KASIM en AHMAD
blijven zegenen.

Hij geve hem vrede, hem en zijne familie

en zijne vrienden en allen, die het gebed doen.
Dit vers is opgesteld door Sjeh ISMAIL AL CHALIDI.
Moge het einde van den opsteller

dezes volmaakt zijn.

Moge hem de hoogste Hemel worden geschonken!
Eindelijk in het laatste hoofdstuk vindt men de leer aangaande de 2 0 eigenschappen van God, die van den Profeet,
de geslachtslijsten

van den Profeet,

diens vrienden, vrou-

w e n , enz.
De drie andere boeken hebben dezelfde strekking.
deze handelen
dijah, even

Ook

over de dzikirs van de devotie Naqsjiban-

als het eerste boek.

Twee

ervan,

het tweede

en het derde, zijn in hef Maleisch, hier en daar met aanhalingen
uit de Koran.

Het eerste dezer twee boeken heeft tot schrijver

Sjeh AHMAD H A B I B ,

geboren te Sambas, thans woonachtig

te Mekkah, is gedrukt bij MOEHAMAD

M A ' R O E P te Singa-

pore den 9 Djoemadil awal van het j a a r 1 2 8 7 , en was in
het bezit van Hadji ABDOBL MADJID van Bangkaoeloe, wonende

in de kampong Djawa te Batavia, terwijl in het an-

dere Sjeh

IDRIS wordt genoemd als de schrijver, doch niet

wordt vermeld a a n wien het toebehoort.
Van

het laatste

naar bekend.
hen,

boek is noch de schrijver noch de eige-

I n dit boek worden de namen opgesomd van

die deze devotie

KARIM van Bantam,

predikten,

nl. wijlen Sjeh ABDOEL

die ze leerde van Sjeh

AHMAD H A -

TIB van S a m b a s , deze van Sjeh SAMSOEDIN, van Sjeh MOERAD,

van ABDOEL FATAH, van ABDOEL R A C H I M , van Sjeh A B O E -

BAKAR, v a n Sjeh
WALI

OEDIN,

BAHJA,

van

Sjeh

HASSAN

OEDIN,

van Sjeh

Sjeh N O E R O E D I N , van Sjeh S A R I P OEDIN,

van Hadjie MOEHAMAD I S J A van B a n t a m , van Sjeh SAMSOEDIN,

van Sjeh MOEHAMAD ALKATOEK, van Sjeh ABDOEL A z i z ; deze

van

den Sultan

verder

der heiligen

Sajid

Sjeh

ABDOEL

KADIR,

van Sjeh SAID MOEBARAK MADJOEMI, van Sjeh A I B -
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HASAN A L I H E K N E , v a n Sjeh A B I FARAZ THATHOEZI, van S j e h
ABDOEL W A H I D , van Sjeh ABIBAKAR S I B A J I , van Sajid T H A I -

FAH S O E F I J A , v a n Sjoli A B I QASIM DJOEMADIL B a g d a d , v a n
Sjeh S I R I S A K T I , Sjah MAROEP K A R I I I , van Sjeh A B I H A S A N
AL

BIN MOESA K A T I M ,

v a n Sajid D J A F A R S I D I Q , v a n

Sajid

MOEIIAMAD B A K I R , van Sajid ZANOEL A B I D I N , van Sajid S A H I D I

HAROEN BIN F A T I H A H D J O E H R A , deze weer van haar vader S a -

jidina A L I , deze v a n den Profeet, deze v a n den Engel G A BRIEL en deze eindelijk v a n God.

*B»

GESCHIEDENIS VAN ASAHAN.
DOOll

C . -A.

K R O E S E N .

-*&-««©*—
Over de oudste geschiedenis van Asahan en zijne eerste
bewoners hangt een ondoordringbare sluijcr, zelfs geene
vage aanduidingen vindt men daaromtrent. Wel wordt door
ANDERSON in zijn „Mission to the East Coast ot Sumatra",
bl. 1 4 1 , melding gemaakt van Portugesche nederzettingen
aan de Asalianrivier, maar het is mij niet bekend dat hieromtrent iets bij Portugeeschc schrijvers, zooalsMENDEz PINTO,
J o l o DE BARROS en DIOGO DE COÜTO voorkomt »)• Waarschijnlijk is meer te hechten aan zijne mededeeling omtrent
het bezoeken van de Silaurivier, de voornaamste zijrivier van
de Asahan, door Javanen, voorkomende op bl. 136. Volgens
de overlevering toch zou het rijk van Tanah Djawa, gelegen
tusschen het meer van Toba en Batoe Bara en van uit
zee het gemakkelijkst te bereiken langs de zooevengenoemde
Silau en haar zijriviertje de Aek Ambelatoe, dien naam
ontleenen aan derwaarts van Java overgebrachte aarde. Ook
wordt de smalle passage van de Silau tusschen twee hooge
loodrechte rotswanden, een weinig beneden den Bandar Pasir
«j Na de voltooiing van dit opstel kreeg ik in handen P. A. TIELE'8 „de
Euiopeërs in den Maleischen archipel". In tot en met het vijfde gedeelte komt
daarin nog niets omtrent Asahan of de komst der Portugezen aldaar voor.
Overigens wel van herhaalde bezoeken van deze aan de Oostkust van Sumatra,
men zie bijv hl 23 en 159—166. Omtrent Tamiang wordt daarin melding gemaakt als 'van „een kleine stad die waarschijnlijk tot het rijk van Aroe behoorde"
On mijne vraag aan inlanders, waar het rijk van Aroe lag, kreeg ik immer ook van lieden die tot de soekoe Ar03 zelf behooren, ten antwoord ra de
streek tusschen het tegenwoordige Deli en Tamiang. De Besitan-baa, heet bij
de inlanders Telok Arce.
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Mendogei, genaamd Batoe Kinihir 1), waarvan ANDERSON op
bl. 141 onder den naam Batoe di kikir gewag maakt als zijnde
liet werk van Portugezen, thans nog in den volksmond het
werk genoemd van een Javaan die den bijnaam droeg van Si
2
LOPAK IPON, d. i. die met de witte tanden ). Maar hoc
bedriegelijk ook de rotswanden, die + 20 el van elkander
verwijderd zijn, de sporen dragen van met beitels of met
zagen te zijn bewerkt, toch kan er, dunkt mij, geen twijfel
bestaan of hier hebben wij de langzame maar gestadige en
zekere werking van het water op den zachten zandsteen in
Tekening te brengen.
Eerst omtrent de laatste 250 jaren is er 't een en ander bekend maar dit weinige bepaalt zich nog grootendeels tot eene
bloote opsomming van namen.
Wat ik uit den mond van verschillende personen kon
te weten komen, zal ik hier trachten weder te geven.
Nadat omstreeks 1615 of 1620 KadjaMAKOTA ALAM ALAOEDIN SJAH DJOHAN, Sultan van Atjeh, wiens aanzoek om hare
hand door de schoone Poetri HIDJATJ van Deli van de hand
gewezen was, Dell aangevallen en vermeesterd had, om
zich van haar meester te maken, gedurende welken strijd
volgens eenigen de Poetri stierf, volgens anderen in zijne
macht viel, zeilde hij verder langs de oostkust van Sumatra totdat hij eene breede riviermonding bereikte, die
bij binnenzeilde en tot Telok Pië, halverwege de monding
«n Tandjong Balei, opvoer. Dat was de Asahan. Hare oevers,
die de Atjehsche vorst aanschouwde, waren onbewoond, maar
•uit het afdrijven van vruchtenschillen leidde hij af, dat
verder stroomopwaarts zich menschen moesten ophouden, en
om daaromtrent zekerheid te verkrijgen zond hij een zijner
hoeloebalangs in een vaartuig de rivier op. Een weinig
») Tijdschr. T. L. en Vk., XXII, 389.
) Lopak = wit, en ipon = tand; Tgl. Midden Sumatra, Volksbesch., bl. 6 en
7. De Bataka in Asahan noemen de Maleiers Djau; vermoedelijk waren dus
de eerste vreemdelingen, die zij leerden kennen, Javanen, en ging de naam van
deze later op de Maleiers over; vgl. VAN" DER TUUK, Bat. Leesb. IV (Bladwijzer), bl. 43. Sommige Bataks zeggen dat de straks te noemen Sultan van Atjek
a

Djau Si LOPAK IPON

was.
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beneden liet tegenwoordige Bandar Poeloe vond deze hoeloebalang in de kampong ïolowan eene nederzetting van menschen,
wier taal liij niet verstond en die ook liem niet verstonden.
Deze kampong stond onder een Bataksch hoofd, genaamd
Si MORGOLANG J ) , die zijne verblijfplaats zon gehad hebben
op de vlakte Padang Poeloe (boven Bandar Poeloe); men
treft althans daar ten lraidigen dage nog de sporen eener
vroegere kampong aan, o. a. die van eene aarden om walling.
Toen deze Si MORGOLANG de komst der vreemden vernam,
zond hij een Batak van den stam der Haro-Haro 2 ), die
zich bij hem ophield, tot die vreemdelingen, ten einde ze bij
hem te brengen, waarop de hoeloebalang van den Sultan van
Atjeh, voor Si MORGOLANG verschenen, dit hoofd voorstelde
de rivier af te zakken om eene ontmoeting met den vorst
te hebben. Si MORGOLANG was hiertoe echter niet te bewegen en in eene vergadering met zijne oudsten werd
besloten dat de Haro-Haro-Batak tot den Atjehschen vorst
gaan zou. Deze bracht hiertegen in dat hij in zijne nederige conditie zulks niet geschikt kon doen, waarop overeengekomen werd dat men hem voor Radja MORGOLAKG
zou doen doorgaan. Aldus toegerust zakte hij met de
Atjehnezen de rivier af 3) en werd hij door den Laksamana voor den vreemden vorst gebracht, die hem zijne verwondering te kennen gaf, dat hij de oevers van zulk eene
groote, breede rivier niet door zijn volk liet bewonen. Wel
antwoordde de Haro-Haro hierop dat hij ver in het binnenland
woonde, doch dit weerhield den vorst niet hem op te dragen
om niet verre van de riviermonding eene nederzetting te
!) Men zegt dat Si MOKGOLANG de eerste Balaksche radja is geweest die
zich in Asahan vestigde, en dat hij afkomstig was uit de bovenlanden van Kwaloe.
J
) De stam (marga) Karo bewoont de bovenlanden van Deli en Serdang;
de bovenlanden van Asahan worden bewoond door den marga Perdembanan;
c/emian is = sirih, perdemianan = de plaats waar men het woord demian gebruikt =: sirih. Zie voor de verklaring van dezen naam VAN DER TUUK, Tobasche Spraakk., Inl„ bl. IV.
3
) Met zich zou hij hebben gevoerd een groot van boomstammen vervaardigd vlot, dat met aarde bedekt was, en waarop allerhande gewassen geplant waren, Dit vlot bood hij als hulde den Sultan aan, die het liet vastleggen op de plek van het tegenwoordige Tandjong Balei.

I v; -v
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stichten, onder de verzekering dat hij geen vrees voor
aanvallen van buiten zou behoeven te hebben, omdat hij altijd
op de hulp en ondersteuning van Atjeh zou kunnen rekenen,
terwijl hij hem tevens wapens achterliet. Na de verzekering
te hebben ontvangen dat de Haro-Haro,—wiens eigenlijke
naam niet bekend schijnt te zijn, daar hij ook in den mond
des volks nog steeds als de Haro-Haro leeft, — zijne bevelen
zou opvolgen, vertrok de Sultan, waarop de Haro-Haro tot
Radja MORGOLANG terugkeerde. Deze was met de opdracht
om in de benedenlanden eene nieuwe nederzetting te stichten
zeer ingenomen en droeg die taak aan den Haro-Haro op, die
zich daarop met eenige lieden metterwoon vestigde ter plaatse
waar de Asahanrivier het water der Aek Silau in zich opneemt.
Voor den verderen loop der geschiedenis is het noodig
dat wij onze aandacht thans elders vestigen, en wel op de
landstreek die ten zuidoosten van Asahan aan de oevers
van de rivier van Panei ligt.
In die landstreek heersekte, omstreeks den tijd waarover
ons verhaal loopt, Radja Sultan SINOMBA PINANG AWAN, na
zijn dood MARHOEM MANGKAT DI DJAMBOE geheeten, die zijn
verblijf hield in de kampong Pinang Awan, en bij de voornaamste zijner vrouwen (istri gahara) twee zoons en eene
dochter had, welke dochter genaamd was Siti OENGOE (ook wel
Poetri BERIN EI). Bovendien had hij een wat jongeren zoon bij eene
bijzit, eene sluwe heerschzuchtige vrouw, die er naar streefde
om bij den dood van den Radja haar kind in stede van een der
zooeven genoemde zoons diens waardigheid te doen vervullen.
Zij bezigde daartoe het volgende middel. Op zekeren dag,
voorgevende ziek te bed te liggen, riep zij de beide broeders
tot zich, en toen deze, hieraan gehoor gegeven hebbende,
bij hare sponde stonden, begon zij zich te weerenen te schreeuwen dat zij haar met slechte bedoelingen genaderd waren.
Ofschoon zij hunne onschuld trachten te bepleiten, werden zij
door hun vader tot ballingschap veroordeeld en begaven zij
zich naar Atjeh. Daar gekomen maakten zij hunne opwachting bij den in het begin van ons verhaal genoemden Sul-
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tan en deelden hem hun wedervaren mede , ) .
Spoedig daarop vernam men in Atjeh het valsche bericht
dat hun vader overleden en dat de zoon der bijzit tot Radja
van Panei zou zijn uitgeroepen, waarop de Sultan besloot
de beide broeders in hunne rechten te herstellen. Daartoe
rustte hij een krijgsmacht ait onder bevel van den Radja Moeda
van Pedir, die met de uit hun land verdreven prinsen in
zee stak. In de rivier van Panei gekomen besloten de
broeders in overleg met de Atjehsche hoeloebalangs niet met
het plegen van vijandelijkheden te beginnen, terwijl zij met
elkander overeenkwamen, dat slechts hij van hen Radja zou zijn
die daartoe door de grooten zou worden uitverkozen. Zoo
trokken zij naar de vorstelijke verblijfplaats te Pinang Awan
waar de mare hunner komst lien vooruit was gesneld en eene
menigte volks zich verzameld had. Op het gezicht zijner beide
zoons trad de oude Radja uit zijne woning. Hem werd door
de bevolking de verschuldigde eer bewezen, en daardoor kwamen
eenige der Atjehsche hoeloebalangs in de meening, dat hij de
overweldiger was, en vóór zijne zoons zulks konden verhinderen, sabelden zij hem neer. Dit geschiedde onder een djamboeboom; vandaar die latere naam MARHOEM MANGKAT DI
DJAMBOE. Een panische schrik maakte zich hierop van de
bevolking meester die naar alle zijden vluchtte, waarbij de
Atjehers zich van Siti OENGOE meester maakten. Of de beide
broeders hare invrijheidstelling niet hebben kunnen bewerkstelligen, dan wel dat het lot hunner zuster hen in den aanvang onbekend bleef, zij werd door de Atjehnezen naar hun
land medegevoerd, waar de Sultan haar tot zijne bijzit nam.
Ofschoon zij thans in hunne rechten hersteld waren en een
hunner als Radja was opgetreden, kwelde de beide broeders
toch de gedachte aan hunne zuster en besloten zij te trachten
hare invrijheidstelling te verkrijgen. Hiertoe besloten zij ds
hulp in te roepen van den Haro-Haro, dien zij wisten dat bij
') l)it is de in Asahan bestaande lezing van dit Pinang-Awansche vertaal,
dat ons door J. B. NEUMANN, Schets der afdecling Lauoeati Batoe, inïijdschr.
T. L. en Vk., deel XXVI, eenigzins anders wordt medegedeeld; verder zie men
Tijdschr. T. L. en Vk., XVII, 417 vlgg.
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den Sultan in gunst stond en, nadat zich deze daartoe bereid
verklaard bad, zeilden zij met hem naar Atjeh, waar zij den
Sultan verklaarden gekomen te zijn om hem hunne dankbaarheid en hulde te bewijzen. Zij troffen den Sultan aan terwijl hij zich vermaakte met hanen te laten vechten; zijne
hanen echter verloren het voortdurend tegen die van de anderen, waardoor hij reeds groote sommen geld had verloren,
waarop een der Paneische prinsen hem den raad gaf zelf
zijne hanen te kiezen, welken raad de Sultan beantwoordde
met het verzoek dat de prinsen en ook de Haro-Haro voor hem
hanen zouden uitkiezen. Zij deden zulks en de kwade kans
van den Sultan keerde; van dat o ogenblik zegevierden slechts
zijne hanen, en toen men met spelen eindigde overtrof zijne
winst verre het vroeger geleden verlies.
Die winst wilde hij ten geschenke geven aan den Haro-Haro
en de beide Paneische prinsen aan wie hij ze te danken had,
maar zij weigerden standvastig die aan te nemen. Daar hij
hun echter toch eene gunst wilde bewijzen, zeide de Sultan dat
zij van hem konden verlangen wat zij begeerden, doch zij
gaven te kennen dat zij geen begeerte koesterden dan des
Vorsten vrienden te zijn, waarop hij er op aandrong dat zij,
nog ongehuwd zijnde, zich ieder eene vrouw zouden kiezen
uit de schoonste maagden van zijn land. Ook dit evenwel
wezen de prinsen van de hand, maar de Haro-Haro antwoordde dat hij den aandrang van zijn gebieder niet verder
dorst weerstaan, die alstoen de schoonste jonge dochters van
zijn land te zamen riep; geene hunner echter scheen den
Batak bekoorlijk genoeg toe, zoodat de Sultan hem voorstelde dan eene keuze te doen uit zijne bijzitten. Zijne
keuze bepaalde zich toen spoedig tot Siti OENGOE,' en ofschoon
deze zwanger was stond de Sultan, die zijne belofte niet breken wilde, haar af onder de voorwaarde, dat zij eerst zouden
huwen na hare bevalling, en dat de Haro-Haro het door haar te
baren kind van den Sultan tot liadja in Asahan zou doen
uitroepen. Dit beloofde deze en, na nog eenigen tijd in
Atjeh vertoefd te hebben, keerden alle terug met de opdracht
van den Sultan om Pasei aan te doen en daar SAKMAE DI
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E A D J A , een telg uit het Meuangkabausche vorstengeslacht
van Soengei T a r a b , af te halen, dien hij bestemd h a d tot
voogd over het kind dat hein uit Siti OENGOE ZOU geboren
worden ' ) . Zulks deden zij e n , nadat zij den Haro-Haro
met

Siti

OENGOE

achtergelaten,
terug.

keerden

.Na eenigen
de

en SAKMAR DI E A D J A in A s a h a n

hadden

de Paneische prinsen naar hun land

tijd baarde Siti OENGOE een zoon a a n wien

n a a m van A B D U L D J A L I L gegeven werd en die met

den

titel van J a n g di Pèrtoean werd uitgeroepen tot Eadja v a n
A s a h a n , onder de voogdij van SAKMAR D I E A D J A .

Toen

er

na hare bevalling een voegzame tijd verstreken w a s huwde
Siti

OENGOE met den intusschen tot den Islam overgeganen

Haro-Haro,

die bij die gelegenheid den titel
2

Eadja BOLOEN

aannam van

) en zich vestigde te T a n g k a h an Si T a r a k ,

gelegen

op den rechteroever der Asahanrivier, een weinig

beneden

het punt

waar

de Aek Kasoengei

zich

in h a a r

stort.
Ook

aan E a d j a

BOLOEN

schonk

Siti

OENGOE

een

zoon,

die den n a a m kreeg van ABDUL K A R I M , terwijl A B D U L D J A L I L
onder

het toezicht van SAKMAR D I E A D J A opgroeide en zich

ontwikkelde.
Na verloop van tijd n a m Eadja BOLOEN zich eene tweede
vrouw,
twee
en

eene

dochter

van Eadja

zoons verwekte,
de jongste

MORGOLANG,

bij wie hij

van welke de oudste ABDUL SAMAD

ABDUL

KAHAR

genoemd

werd.

Toen

hij

op deze wijze kinderen bij twee moeders h a d , besloot h i j ,
in

overleg

met

SAKMAR

D I E A D J A , om A B D U L K A R I M die

door zijne moeder met den J a n g di Pèrtoean verwant w a s ,
met zijne nakomelingen te doen noemen den t a k der Bahoe
Kanan,

terwijl ABDUL SAMAD en A B D U L K A H A R met

afstammmelingen
Het

geslacht

vorstelijk

hunne

den t a k der Bahoe Kiri zouden vormen.

der Bahoe K a n a n

huis verwant,

w a s dus nauw

a a n het

en vormde om dat zoo te noemen

') Sommigen zeggen dat het de zoon van SAKMAK DI EADJA was, maar weten
diens naam niet op te geven,
3
) Bolocn beteekent in het Bataksch dezer streek „groot".
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den hoogsten adel, waarop de adel der Bahoe Kiri volgde;
zooals wij later zullen zien, bleef deze verdeeling tot den
huidigen dag in stand 1 ) .
Niet lang daarna stierf Radja BOLOEN. Hij werd te Tangkahan Si Tarak, zijne woonplaats, begraven, en toen zij den
daartoe geschikten leeftijd bereikt hadden, stelde Radja MORGOLANG zijne kleinzoons aan tot Radja, ABDUL SAMAD tot Radja
in Kota Bajoe aan den linkeroever der Asahanrivier een weinig
boven Bandar Poeloe, en ABDUL KAHAR tot Radja in Tandjoiig
Pati aan den linkeroever der Ack Silau een weinig boven
Si Rantau. Spoedig ontstonden er verwikkelingen tusseben
deze beide en den Jang di Pertoean ABDUL DJALIL, waarbij
de laatste zich niet kon staande houden, zoodat hij de
wijk moest nemen naar Kampong Radja, gelegen aan de
Silau Meradja of rechter Batoe-Bara-rivier.
Deze kampong stond destijds onder een vrouwelijk hoofd,
genoemd Tongkoc AMBANG, die uit het Menangkabauscbc
vorstenhuis zou gesproten zijn en waarschijnlijk den vlucb
teling wel zal hebben ondersteund, die zich inmiddels tot
zijn vader, den Sultan van Atjch, wend Ie om hulp.
Deze verzamelde eenigc krijgsmacht en toog daarmede zelf
ter ondersteuning van zijnen zoon op. Fen gedeelte zijner
macht liet hij landen in Batoe-Bara om daarmede over land naar

*) JSalioe beteekent »schouder". De adel in Asahan is volgenderwijs samengesteld. De kinderen van den regeerenden vorst voeren het praedicaat
van Tongkoe; de kleinkinderen van den regeerenden vorst met hunne afstammelingen voeren het praedicaat van Radja, terwijl hun stand is die der anak
radja radja of wel djadjo. In rang staan alle djadjo's even hoog, maar het aanzien dat zij genieten is natuurlijk niet hetzelfde; vooral de stand der moeder
draagt daartoe bij. Ben Tongkoe is prins van den bloede, maar zijn zoon is dat
reeds niet meer d. w. z. voert met het praedicaat Tongkoe, maar heet Radja.
De stand der anak radja radja of djadjo's vormt alzoo den hoogsten adel.
Daarop volgen de Toe Moedas, d. i. de afstammelingen van den (genoemden)
Haro-Haro; zij die uit Siti OENGOE (de moeder van den eersten Sultan) sproten, vormen den tak der Haro dalam; die van de kinderen van den Haro-Haro,
welke uit de dochter van Si MORGOLANG en andere vrouwen stammen, den tak der
Haro loear, waarin loear synoniem is met kiri evenals dalam het is met kanan.
Ten derde behooren tot den adel de Oean, dat zijn zij die geboren werden
uit lieden niet tot den adel behoorende bij vrouwen uit den stand der anak radja
radja of djadjo. Slechts enkele Oewan's komen in Asahan voor.
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de Silaurivier te trekken, terwijl het andere gedeelte op
hunne bantings (vaartuigen) die rivier zelve opvoer.
Als middel van verdediging namen de kleinzoons van Radja
MORÖOLANG de vergiftiging van het rivierwater te baat door
tal van doode dieren in den stroom te werpen en het afdrijven
daarvan te beletten; hiervan onbewust dronken de Atjehers
het op deze wijze verpeste water, waardoor spoedig eene
zware ziekte onder hen uitbrak. Men besloot de zieken naar
Atjeh terug te brengen, maar in zee zijnde werd tasschen
Asahan en Batoe-Bara de sterfte zóó groot dat men den
tijd zelfs niet had om op den zandigen hoek, die thans
nog den naam van Tandjong Tamboen Toelang draagt,
graven voor de lijken te maken, maar zich bepalen
moest om ze eenvoudig op het strand neder te leggen,
zoodat dit naderhand met doodsbeenderen overdekt lag,
aan welke omstandigheid die Tandjong dan ook zijn naam
dankt ' ) .
Intusschen was Radja MORGIOLANG met zijne kleinzoons en
de lumnen niet tegen de Atjelmezen opgewassen en bood hij
den Sultan zijne onderwerping aan. Bij deze gelegenheid
werd er op de vlakte, aan den rechteroever der Asahanrivier
tussehen Bandar Poeloe en Si Goera-Goera (de plaats waar
door eene stroomversnelling het opvaren der rivier niet verder
mogelijk is), die nu nog den naam draagt van Padang Merdjandji Atjeh, ter plaatse waar thans een sialangboom
staat, voor den Sultan eene tent opgeslagen onder welke
alle Bataksche Radja's uit den omtrek hem hunne onderwerping aanboden en gehoorzaamheid beloofden. Na de
plaats te hebben aangewezen waar voortaan de lieden uit de
bencdenlanden met die uit de bovenlanden handel zouden
komen drijven (bandar) en ABDÜL DJALIL weder te Tangkahan
Si Tarak bevestigd te hebben, zakte de Sultan de rivier af,
1
) Tandjong Tamboen Toelang ligt halverwege tussehen de riviermondingen
van Asahan en Batoe Bara
Veel wijst op een ontzettend verlies eenmaal
door de Atjelmezen op de Oostkust geleden; T I E L E maakt daar o. a. gewag van op
bl. 166 van zijn reeds genoemd werk, en ook de legenden der Bataks doen iets
dergelijks. Omtrent de vergiftiging van een Sultan van Atjeh zie men M A B S D E N , History of Sumatra, 3<1 ed., b l . 4 5 6 .
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uitgeleide gedaan wordende door zijn zoon, door Radja MOEGOLANG, diens kleinzoons, enz. Ter plaatse waar de Silaurivier in de Asahan valt liet hij zich op den rechteroever
van den laatsten stroom eene vorstelijke woning (astana)
bouwen, op de plok die thans nog onder den naam
Balei Astana bekend is, terwijl op de landtong tasschen
de beide rivieren eene vergaderzaal (balei) werd opgericht, waardoor die landtong den naam kreeg van Tandjong Balei. Toen zijne woning gereed was, onthaalde
hij daarin allen die hem uitgeleide hadden gedaan, bij
welke gelegenheid hij ABDUL DJALIL zelf tot Jang di Pertoean uitriep en hem als rijkssieraden ter hand stelde
een Atjehneesch zwaard (pedang), een Atjehneesche sabel
(bawar) '), eene sirihdoos (djorong) en eene lilla, den
naam dragende van Sidjoeang na hilang. De vroegere
regeling der Bahoe kanan en Bahoe kiri werd door hem
bevestigd, en de grenzen van ieders grondgebied door hem
vastgesteld, terwijl hij den vroegeren voogd van ABDUL
DJALIL verhief tot Bandahara, om daarna naar Atjeh terug te
keeren.
Behalve de zooeven genoemde rijkssieraden verwierf ABDUL DJALIL zich er nog meerdere bij gelegenheid dat een
zijner Paneische ooms hem uitgenoodigd had om tot hem te
komen ten einde eenige hangende zaken te beslechten. Op
raad zijner moeder gaf hij aan die uitnoodiging gehoor, maar
weigerde, te Panei gekomen, aan den wal te gaan als men
hem niet afstond een hoorn van een vrouwelijk hert en eene
lans (pantjoeroeba), welke beide voorwerpen uit Pagar Roejoeng
afkomstig waren, en die hem daarop geschonken en door
. hem onder de rijkssieraden opgenomen werden.
ABDUL DJALIL, van wiens overige regeringsdaden niets meer
bekend is, huwde met de dochter van zijn Bandahara,
AMIN AH genaamd, — volgens sommigen was zij de dochter van
het Bataksche hoofd OMPA LIANG, — bij wie hij een zoon
verwekte, Said SJAH genaamd, die hem na zijn dood opvolgde.
l
) Zie, omtrent dezen lawar en de later te noemen pantjoeroeba, Tijdschr.
T. L. en Vk., XVII, bl. 448 en 449.
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Hij werd begraven te Kota Bajoe en draagt thans den naam
MARHOEM TANGKAHAN S I T A R A K .

Van Said S J A H is niets bekend dan dat hij eveneens met
de dochter van zijn Bandahara, genaamd Intje H A L I A H , h u w d e ,
bij wie hij een zoon verwekte, die den naam kreeg van Radja
MOHAMAD

BOEM

SJAH.

Hij

schijnt zich

te

Pangkahan

Si

T a r a k niet te hebben kunnen handhaven tegen de Bataksche
Radja's

uit den omtrek, althans de Bataksche overleveringen

gewagen

van de verdrijving

van een Asahanschen Sultan

van den rechteroever naar de andere zijde der rivier, en een
feit is het dat hij verhuisde naar Saba, een linker zijriviertje
van

de Silau,

dat omstreeks Si Rantau in deze uitwatert,

aldaar stierf en begraven w e r d , dragende hij thans den n a a m
van

MARHOEM

Zijn

zoon

SIMPANG

Radja

TIGA.

MOHAMAD

ROEM S J A H volgde hem

op;

ook deze bleef niet te Saba gevestigd, maar verhuisde n a a r
de Soengei Banitan, die even beneden Si Rantau in de A e k
Silau v a l t , n a m zich ook eene dochter, Intje SAMIDAH, v a n
zijn Bandahara tot vrouw en kreeg bij haar drie zoons ABDUL
D J A L I L S J A H , Radja PADOEKA en Radja K E T J I L B E S A R .

zijn

dood werd

Bij

hij begraven te Soengei Banitan; thans is

hij bekend als MARHOEM SOENGEI BANITAN of ook wel MARHOEM

GAGAP ' ) , omdat hij het gebrek h a d van te stotteren.
MARHOEM

GAGAP

werd

opgevolgd door zijn zoon A B D U L

D J A L I L S J A H die met Intje S A L A M A , de dochter van zijn Ban-

dahara,
Radja

huwde
DEWA

en drie zoons bij haar v e r w e k t e , genaamd

S A H , Radja MOEDA en Soetan M O E D A , terwijl

hij zich vestigde aan de Soengei Radja.
Van

dezen

vorst wordt gezegd dat hij te Malaka instond

voor eene aanzienlijke schuld, die een Sultan van Siak aldaar,
aanging,

en dat hij dien Sultan ook daadwerkelijk

steunde, waarvoor
alle andere vorsten
wijzingen ontving.
Nederlanders
ALAM,
1

)

voortaan

de Sultan

onder-

van Asahan onder

der Oostkust te Siak de meeste eerbeInderdaad vinden wij in NETSCHER'S „ D Ó

in Djohor

en S i a k "

(bl. 110), dat Radja

de zoon van Radja K E T J I L , in 1 7 6 0 te Malaka

Gagap beteelsent »stotteren".

ver-
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scheen o. a. vergezeld van den Radja van Asahan, en
(bl. 114) dat Radja ALAM, ZOO aan kontanten als benoodigdheden, eene som van 5000 rijksdaalders was voorgeschoten ').
Verder (bl. 117) dat de Radja van Asahan naar Kampar
(Poeloe Lawan) toog om de aanhangers van Radja ISMAIL, die
in Siak als Sultan de macht in handen had en tegen wien Radja
ALAM, geholpen door de Compagnie, oorlog voerde, afbreuk te
doen en dat er daar zwaar gevochten werd; dat er bij
het eskader op de Siakrivier acht pcndjadjaps en eenige
kakaps, die onder bevel van den Radja van Asahan van
Kampar ferugkeerden, zich voegden (bl. 123), terwijl Radja
ALAM later, in 1763, door opruijing o. a. van Asahan,
zich van zijne met de Oost-Indische Compagnie aangegane verbindtenisscn trachtte los te maken (bl. 131). Een
en ander valt juist samen met den tijd welke voor de regering van dezen vorst gevoegelijk kan gesteld worden. Hij
overleed en werd begraven op de plaats waar hij zich metterwoon had gevestigd; vandaar heet hij thans MARIIOEM
MANGKAT DI SOENGEI RADJA of ook
DI

KAMPONG

BAROE

2

wel

MARIIOEM MANGKAT

).

Zijn zoon Radja DEWA SJAH volgde hein op en vestigde
zich te Pasir Poetih, dat aan de Aek Silau ligt. Volgens
eenigen huwde ook hij met eene dochter van den Bandahara,
volgens anderen met de dochter van den Radja van Tanah
Djawa, tot welk huwelijk hij dan wel uit politieke beweegredenen zal zijn overgegaan om langs djzen weg op vriendschappelijken voet te verkeeren met zijn machtigsten nabuur,
van wiens grenzen hij zich door zijne vestiging te Pasir Poetih
niet ver af bevond, en waardoor hij zich een bondgenoot
*) Dit voorschot ontving hij waarschijnlijk van den Gouverneur van Malaka,
daar het door de Hoogc Indische Regering werd goedgekeurd.
'-) Door A N D E R S O N , h l . 139, weten wij dat Radja A L I ( M A R I I O E M M A N G K A T
Dl s i R A T A U ) in 1813 overleed, en dat hij slechts een weinig langer regeerde
dan zijn hroeder Radja M O E S A , van wien het hekend is dat hij zulks slechts
drie jaren deed; stellen wij nu den dood van dezen laatste op 1808, als wanneer Radja D E W A S J A H

gestorven zijn.
v

oor

de

ÏATDI

laatste
SOENGEI

( M A R H O E M M A N G K A T D I P A S I R P O E T I H ) in 1805 zoude

Deze regeerde

geruimen tijd; stel 4 0 jaren, dan bekomen wij

regeeringsjaren van A B D U I D J A L I I , S J A H ( M A R I I O E M
R A D J A ) de jaren

1760—1765.

MANG-,
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verwierf tegen zijn anderen nabuur van Boentoe Panei, dat
hooger op aan de Aek Silau ligt, en hoe onbeduidend het
tegenwoordig ook moge zijn, vroeger een niet onaanzienlijke
staat moet geweest zijn '). Door het heffen van rechten op
goederen, die voor of door den Boentoe-Faneischen Radja
Graha BAROBT 2 ) de rivier opgevoerd werden, geraakte Radja
DEWA SJAH in oneenigheid met den Radja van dat land,

waarop echter geen oorlog is gevolgd, maar die door een
verdrag werd bijgelegd 3 ). Bij zijne Simeloengoensche vrouw
verwekte hij geene kinderen; wel echter twee zoons, Radja
MOESA en Radja A L I , bij de dochter van een voornaam
Chinees van Malaka, en nog een zoon bij eene andere
vrouw van Malaka, Intje DJA'OÈII, die, omdat hij op zee
het daglicht zag, Radja LAOET genoemd werd. Na langen
tijd geregeerd te hebben overleed hij en werd omstreeks
1800 begraven te Pasir Poetih, zoodat hij nu als MARHOEM
PASIR POETIH bekend is. Zijn oudste zoon Radja MOESA
volgde hem op.
Radja MOESA verplaatste zijn zetel naar Rantau Pandjang, waar hij na eene kortstondige regering van slechts
drie jaren overleed, terwijl zijne vrouw, Intje FATDIAH,
eene dochter van den Bandahara, nog zwanger was van
' ) Als grens met Tanah Djawa zon toen tevens zijn bepaald de Sueugei Perdadingan.
Sedert bleven de vorsten van Asahan steels in relatie met die van Tanah
Djawa door middel van huwelijksbeloften (berloenanjan), zonder dat het ecliler
tot een huwelijk kwam; stierf de verloofde van den Asahansehea vorst dan werd
zij door eene andere vorsteudochter van Tanah Djawa vervangen.
In dat land heerscht thans nog het geloof dat dit eeue noodzakelijk vereischte was
voor het welslagen van den kapasoogsf, welk gewas daar vroeger veel werd geplant,
en toen de oogst, in een der jaren die op de afzetting van Tongkoe ACHMAT volgde,
mislukte, moet dit dat geloof bijzonder verstrekt hebbeu. Volgens mededeelingen
van grooten van Tanah Djawa wordt nog steeds eene vorstendochter daar als
verloofde van den Vorst van Asahan aangewezen en is zij als zoodanig geheeten
poeang besar Asahan. Voor Tanah Djawa wordt ook dikwijls gezegd Sinieloeiigoen,
welk laatste woord, naar ik geloof, de margenaam is van de Bataks die in Tanah
Djawa wonen.
*) Bataksche radja's van eenige beteekenis hebben ook hunne rijksgrooteu.
Een der voornaamste daarvan is de Radja graha, die in den oorlog het bevel
voert over de voorvechters. JBaroet beteekent »kropgeswel".
') Volgens de Bataksche verhalen volgde er wel een oorlog, doch met gunstigen uitslag voor Asahan.
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wordende,

den n a a m kreeg van Radja MOHAMAD ISHAK. Radja MOESA
is thans bekend als MARHOEM RANTAU

PANDJANG.

Daar h i j , zooals gezegd, bij zijn dood geene nakomelingen
achterliet,

volgde

zijn broeder

Radja A L I hem op.

Deze

was gehuwd met Tongkoe POEAN ' ) , de dochter van Tongkoe
SOETAN, een telg uit het Asah ansehe vorstenhuis die zich in
Selangore had nedergezet ; uit dit huwelijk werden hem twee
kinderen geboren, een zoon genaamd Radja HOESIN e n e e n e
dochter,

Tongkoe

Radja

S m , die later met Sultan OSMAN

PERKASA ALAM S J A H van Deli is gehuwd geweest.
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zou het getal Bataksche slaven dat vóór de Engelsche

Oost-Indische Compagnie, of liever gezegd voordat Engeland
door de pogingen van een WILBEREORCE, de haven van Poeloe
Pinang
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werd uitgevoerd
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overleed Radja
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) . N a eene korte regering
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P O E A N , in ver;eniging met Tongkoe
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Pertoean uitriep.
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hebben,

grootendeels in oorlog

A M in 1 8 1 8 , waarop

broeder van Tongkoe
BIJOENG

vermoedelijk

Radja

HOESIN tot J a n g di

Eene andere partij, aan het hoofd waarvan

de broeder der weduwe van Radja MOESA, d i e B a n d a h a r a w a s ,
stond, wilde echter den eveneens nog zeer jeugdigen MOHAMAD ISHAK, die zooals wij gezien hebben bij het overlijden van
')

Zie Tijdsch. T. L. en Vk., X V I I , bldz. 449.

Door Vigelius is misschien be-

doeld Tongkoe SOELONG P A N E I , de moeder van Tongkoe A C H M A T .
*)

Het getal slaven in Asahan was vroeger

aanzienlijk.

A C H M A T werd afgezet, bezat hij alleen er ruim honderd.

Toen Tongkoe

Hoe laag zij gesteld

werden kan blijken uit de gewoonte om de lijken dier ongelukkigen in de rivier
te werpen.

Mishandelingen kwamen herhaaldelijk voor, zelfs nadat wij ons het

lot dier wezens hadden aangetrokken.
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zijn vader nog niet geboren was, op den troon geplaatst zien.
Tongkoe TOEA, die ons als een zeer hoogmoedig en wreed
man geschetst wordt, als voogd over zijn neef Radja HOESJN,
en de Bandakara, deze echter als voogd over zijn neef MOHAMAD
ISHAK, en in hecrschzucht en energie niet 'onderdoende
voor zijn tegenstander, matigden zich elk een deel van het
gezag aan ; de eerste over de streek langs de Silau, de laatste,
die beurtelings te Tandjong Balei en te Soengei Loba
zijn verblijf hield, over de boorden van de Asahanrivier tot
aan Bandar Poeloe. Gedurende de minderjarigheid der beide
neven werd het land hierdoor in burgeroorlog gedompeld, en zagen zich de aanhangers van Radja HOESW
herhaaldelijk van de communicatie met de zee afgesloten,
zoodat zij slechts over land van Si Rantau, langs den waterweg door het bosch naar het benedengcdeelte van de groote rivier, de zee konden bereiken, terwijl de Bandahara, MAGAT GOENOENG was zijn naam, hoezeer ook eens te Soengei Loba in het
nauw gebracht door Tongkoe TOEA, zich door hulp van
Koeboe1) wist staande te houden. En toen de beide knapen tot
mannen waren opgegroeid, was MOHAMAD ISHAK, die tengevolge eener getroffen schikking reeds als Radja Moeda of
rijksbestierder fungeerde en daadwerkelijk het gezag voerde
over het land langs de Asahanrivier en Tandjong Balei,
waar hij, als hij dat niet deed te Tandjong Medan, verblijf hield,
zooals zich begrijpen laat niet minder naijvcrig op Radja HOESIN, dien zijne aanhangers als Jang di Pertoean hadden weten
te handhaven. Het hoofd van Bandar Poeloe, Panghoeloe
DOLA, die naar de zijde van Radja HOESIN scheen te neigen,
werd uit die oorzaak op MOHAMAD ISHAK'S last vermoord. Toen
dus Asahan voor beider heerschzucht te klein bleek, kwam
men overeen elders een stak land voor den rijksbestierder
te veroveren en daartoe werd de blik geslagen op het landschap
Kwaloe, dat gelegen is aan de gelijknamige rivier waarvan
de monding bij gunstigen wind in zes uren van de monding
der Asahanrivier te bereiken is.

i)

Wordt hier het zuidelijker gelegen landschap Koeboe bedoeld?
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Alvorens verder te gaan met de opsomming der feiten die
onder de regering van Sultan HOESIN voorvielen, zij hier
vermeld dat hij gehuwd was met Tongkoe SOELONG PANEI, de dochter van Tongkoe SOETAN TOEA, een Asahansche
groote die met eene Paneische vorstendochter gehuwd was,
benevens met Toean TEIAIIA (Toean TROES), eene dochter
van zijn nabuur den Radja van Boentoe Panei. Het schijnt
dat destijds veel last ondervonden werd van strooperijen van
de op de grenzen wonende doesoenhoofden van Tanah Djawa, strooperijen die de Radja van dat land niet bij machte was
te keer te gaan; met de inwendige verdeeldheid;, die in Asahan
zelve heerschte, kon Sultan HOESIN de rust zijner grenzen
alléén niet handhaven en deed daarom pogingen om de reeds
met Boentoe Panei bestaande banden van vriendschap nader
aan te halen, opdat hij van daar hulp en steun zou kunnen
erlangen. Tot dat einde begaf zich Tongkoe TOEA naar
Boentoe Panei om de hand der dochter van den Radja voor
zijn neef te verwerven, 't geen hem niet dan na veel moeite
gelukte.
Omstreeks 1828 zal het geweest zijn dat met den Soetan
van Bila verwikkelingen ontstonden doordien Asahansche
handelaren daar van hunne goederen waren beroofd en die
vorst geenerlei genoegdoening of schadeloosstelling wilde verleenen. In vereeniging met zijn neef, den Radja Moeda,
verzamelde Sultan HOESIN daarop eene vloot van acht Avel
bemande pendjadjaps en tal van andere vaartuigen en toog
daarmede in 1829 naar Bila. Voor de rivier van Kwaloe
gekomen gaven zij aan hunne voornemens omtrent dat
landschap gevolg, zeilden die rivier op en bemachtigden de
verblijfplaats van den Batakschen radja, Radja HOELOEBALANG, die naar Oeloe Bila de wijk nam, waarop Radja
ISHAK als Jang di Pertoean Moeda van Asahan, met Kwaloe
als zelfstandige apanage, zich daar vestigde J ) . Daarop
werd de tocht naar Bila voortgezet en de rivier van dien
naam opgevaren. Op de hoogte van de Soengei Si Troes
') Ledong was reeds vroeger schatplichtig. Daar het iu deu laatsten tijd
den Jang di Pertoean Moeda gevolgd had, hleef het ook voortaan onder deze.
Tijdsein-. Jnd. T. L. en Vk., dee! XXXI.
5
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gekomen zakte de vloot van Bila hen tegemoet, waarbij
vooral de toop van zekeren Nachoda MASALEH, iemand uit
Batoe Bara, zwaar gewapend was. In de hitte van het
gevecht beving eene paniek de Asahansche strijders ziende
hoe hun vorst, een op den voorsteven van zijn vaartuig
geplaatste Ulla richtende en afvurende, bij het door toeval
losspringen uit den stoel waarin dat vuurwapen stond
op het achterdek geworpen werd, waar hij een oogenblik
bewusteloos bleef liggen. Den vorst dood wanende deinsde
de Asahansche vloot terug en toen Sultan HOESIN weinige
oogenblikken later weder tot zich zelven kwam, klonken
hem het door de Bilanezen geuite hoongelach en de schimpnamen „Radja Oedang", „Radja Oendi", enz. in de ooren.
Weinige maanden later verzamelde hij echter wederom zijne
strijdkrachten en wischte thans de vroeger geleden nederlaag
uit door eene overwinning bij de Soengei Korang, waarop
de Soetan van Bila met zijn volk de wijk nam naar de
bosschen en Sultan HOESIN na eenigen buit te hebben
gemaakt weder naar Asahan terugkeerde ] ) .
Enkele jaren daarna, omstreeks 1835, wenschte Sultan
ISMAIL van Siak, of juister gezegd zijn vader en voogd
Tongkoe PANGLIMA BESAR, zijne wapenen te keeren tegen
Deli 2 ). Om dat gewest tot de erkenning zijner souvereiniteit te
brengen, dan wel om op de in Siak eigene wijze zijne inkomsten
te versterken. Op dien tocht met zijne vloot Batoe Bara aandoende
werd hij door Bandar AMAT, die van Deli geboortig was,
overgehaald zijne krachten liever te wenden tegen Asahan
en dit tot onderwerping te brengen, en aan deze inblazingen
gehoor gevende viel hij, door die van Batoe Bara ondersteund, Asahan aan. Ofschoon het hem gelukte met Tandjong
Balei en omstreken, kon Sultan ISMAIL zich echter niet van Si
*) De nederlaag der Bilanezen wordt geweten aan het verraad van den
Radja van Temboesei, dewijl hij hoopte daardoor de haud te kunnen verwerven
vau de zuster van Sultan HOESIN, Radja SETI. Hij was het die door Pakih
SALEH, die op zijn beurt door ons in 1S38 uit Daloe werd verjaagd, met behulp
van zijn Bondjolschen padri-aanhang uit zijn land verdreven werd. Hij vestigde
zn h later aan de Rukanrivier.
') Zie hierover Tijdschr. T. L. en Vk., XVII, bldz. 454.
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Kantau, dat in eene voor de verdediging gunstiger positie ligt,
meester maken, en nadat de vijandelijke vloot ongeveer een
jaar lang op de Asahanrivier gelegen liad, waarbij Sultan
HOESIN in het geheim door die van Batoe Bara van een
en ander werd voorzien, gelukte het aan Bandar AMAT en
de soekoehoofden van Batoe Bara eene schikking tot stand
te brengen, waarbij de Datoe's van Batoe Bara den Siakschen
Sultan een karbouw, 100 gantangs rijst en $ 1000 leverden als schatting die door Asahan heette te zijn opgebracht r), waarop hij zich terugtrok zonder Asahan tot iets
te hebben kunnen bewegen ten opzichte van de erkenning
van Siak's meerderheid of zelfs eene ontmoeting met Sultan
HOESIÜT te hebben gehad. De acte van het verdrag dat
toen werd aangegaan is bewaard gebleven, en ofschoon dat
stuk niet veel merkwaardigs bevat, heb ik het als bijlage
A, omdat het ook eenig licht kan werpen op den toestand
in Batoe Bara, achter aan dit opstel toegevoegd. Men kan
daaruit tevens ontwaren wanneer deze oorlog met Siak heeft
plaats gehad.
Had hij zoo dezen inval van vreemd geweld in zijn land
met vrucht weerstaan, terwijl hij bovendien in staat was
geweest met list zijn gezag te Tandjong Balei te vestigen J ) ,
en was zijn aanzien in Batoe Bara op die wijze versterkt geraakt,
spoedig werd Sultan HOESIN de gelegenheid geboden zijn
invloed naar buiten geldend te doen worden.
Toen in 1848 de Jang di Pertoean van Kota Pinang
Soetan MANGEDAR ALAM van Panei bij Sontang verslagen
had, vluchtte deze laatste vorst naar Asahan waar hij ook
1

) Deze voorstelling wekt bevreemding. Pandar A M A T van Batoe Bara had
Siak tegen Asahan in het strijdperk gebracht, en zou nu Asahan ondersteunen
en de boete voor dat rijkje aan Siak betaald hebben. Eene andere lezing vindt men
in Tijdschr. T . I", & Vk., X V I I , bldz. 454. De voorstelling der zaak zooals
ze in den text is gegeven is de in Asahan en in Batoe Bara gangbare. Wie
weet welke motieven van de zijde van Batoe Bara hiertoe geleid hebben.
' ) Hoe kon dat noodig zijn na de overeenkomst met M O H A M A D I S H A K ?
E r was altijd eene partij gebleven die M O H A M A D I S H A K gezind bleef en zich vrij
onafhankelijk gedroeg. Zij stond onder Radja T A ' ONGAT, achter-achter kleinzoon
van M A R H O E M SOENGEI B A N I T A N , en deze speelde in Tandjong Balei met
omgeving den baas.
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ia vroeger jaren reeds eene schuilplaats had gezocht en
gevonden. Op zijne bede toog Sultan HOESIX naar Panei
om door zijne bemiddeling den vrede te herstellen en bij
deze gelegenheid werd door hem, met instemming van den
Kota-Pinangschen Jang di Pertoean, de Soengei Doengoen of Gala Kwaloe aan den bemiddelaar afgestaan met
het recht daar belasting te heffen, bosehproducten in te zamelen,
enz. ').
In die tijden werden, evenals alle wateren tusschen
Borneo en Sumatra, ook de kusten dezer streken door zeeroovers onveilig gemaakt. Het was op een tocht die de
Sultan ter vervolging van dat gespuis ondernam, dat, met
zijne vloot in de rivier van Pagoerawan liggende om zoet
water in te nemen, het hoofd (de Datoe) van dat landschap,
hem zijne hulde en onderwerping kwam aanbieden, een voorbeeld
dat eenige dagen later door het hoofd van Padang gevolgd
werd. Ook in de binnenlanden breidde hij door gelukkig
gevoerde oorlogen met de aangrenzende Bataksche Badjas
zijn gebied uit. Slechts het landschap Goenoeng met Habokko
bleef hiervan blijvend voor Asahan behouden 2;.
Wist hij aldus zijn aanzien naar buiten te vergrooten,
in het inwendig bestuur van zijn land wist hij zijn
vorstelijk gezag te versterken door de ma ' en het aanzien
der rijksgrooten, waarvan hij in zijne jeugd de verderfelijke gevolgen ondervonden had, te bekrimpen. Hij bereikte
dit geleidelijk door bij het overlijden der dignitarissen
de openvallende waardigheden onvervuld te laten, zoodat aan het eind zijner regering de in andere Maleische
staten voorkomende waardigheden van Bandahara, Laksamana, Toenienggoeng, enz. in Asahan niet aangetroften
werden.
Ofschoon Sultan HOESIN zich overgaf aan het gebruik
') Zie hierover meergemeld Tijdschr., bldz. 457.
>) De Radjas van Goenoeng, afstammende van eene dochter van KadjaMonGOLANG, hadden altijd in relatie gestaan met Asahan vooral met den Bandahara.
In de verwikkelingen tusschen Tongkoe TOEA en den Bandahara zal die hand
wel wat losser geworden zijn. De Marhoem bracht hen weder in depositie van
sahabat.
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van opium, was hij toch door zijne zachtheid en mildheid
in geldzaken en vooral door het over het hoofd zien van
kleine dagelijksche overtredingen tegen de vormen, die inlandsche vorsten zoo gewoon zijn met betrekkelijk zware
geldboeten te straffen, door zijne onderdanen bemind, die
bij hem een steun vonden tegen de afpersingen en knevelarijen waaraan zijne bloedverwanten, vooral zijne zuster
Eadja SETI, maar al te geneigd waren zich over te geven,
en thans nog wordt zijn naam steeds met eerbied genoemd.
Hij was de eerste die de heffing der in- en uitvoerrechten,
het recht tot den verkoop van opium en het houden van
dobbelspelen te Tandjong Balei en omgeving aan Chinezen
verpachtte; wei een bewijs hoezeer hij zijn gezag langzamerhand in de plaats had weten te stellen van dat van zijn
neef, den Eadja Moe la.
Uit zijn huwelijk • iet Tongkoe SOELONG PANEI werden
hem geboren drie zoons, bekend onder de namen van
Tongkoe ACHMAT SJAH, Tongkoe PANGERAN BESAR MOEDA
en Tongkoe ADIL, boaevens vier dochters geheeten Tongkos
TENGAH die met den Jang di Pertoean Moeda van Kwaloe
huwde, Tongkoe POETRI die ongehuwd bleef, Tongkoe K E TJIL gehuwd met Tongkoe PANGERAN van Deli, en Tongkoa
SONET gehuwd met den tegenwoordigen Soetan van Panei.
Bij TOEAN TROES, de dochter van den Eadja van Boentoe
Panei verwekte hij eene dochter, bekend als Tongkoe
SOELONG TOBA, gehuwd met Said DAMAT, iemand afkomstig
van Poeloe Pinang. Bovendien verwekte hij nog twee zoons
Eadja MOHAMAD SARD? en Eadja MOHAMAD BAKIR, de eerste
bij eene wettige vrouw, de laatste bij eene slavin hem door
den Jang di Pertoean van Kota Pinang geschonken.
Nog vóór zijn dood werd Sultan HOESIN den last der
regering te zwaar en droeg hij dien over op zijn oudsten
zoon, die dezen als Jang di Pertoean Besar ACHMAT
SJAH aanvaardde.
Het op zijn zegel vermelde jaartal
geeft aan, dat dit zou zijn geschied in het jaar der Hedjra
1270 (1853—1854). Weinige jaren later overleed Sultan
HOESIN. Niet verre van de Mesdjid te Si Eantau werd hij
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begraven en thans wordt hij aangeduid onder den naam van
MARHOEM KAMPONG MESDJID.

Onder de regering van Sultan ACHMAT breidde het Asahansclie aanzien zich nog meer naar buiten uit, vooral door
de aanleiding die het hoofd van Bogah in Batoe Bara
daartoe gaf. Dit hoofd Datoe INDRA MOEDA, die door zijn
huwelijk met het Asahansche vorstenhuis was verwant, plunderde aan de monding der Asahanrivier eene praauw,
waarvoor hij door den Sultan werd beboet met $ 4000.
ïoen hij die zware boete niet geheel kon voldoen, werd hij
afgezet en met zijn gezin in gevangenschap naar Asahan
weggevoerd, waar hij evenwel niet lang bleef, daar hem na
eenigen tijd werd toegestaan met de zijnen naar Bogah terug
te keeren *). Den Bandaliara, die den Sultan van Siak in
Batoe Bara vertegenwoordigde, verdenkende van tot zijn
val te hebben medegewerkt; deed hij dezen den oorlog aan
en bijgestaan door het hoofd der Soekoc Lima Poeloeh gelukte
het hem den Bandaliara te verdrijven en zich in zijne vroegere positie te herstellen. Maar toen Sultan ACHMAT een en
i.nder vernam toog hij wederom naar Bogah en dwong Datoe
INDRA MOEDA opnieuw zijne waardigheid neder te leggen,
terwijl hij in zijne plaats aanstelde Datoe TOEMENGGOENG.
Ook Tandjong, eene aan Batoe Bara grenzende volkplanting
van dat landschap, raakte geheel onder het gezag van
Asahan na het huwelijk van Tongkoe ADIL met de dochter
van

PANGLIMA PRANG en den

naderhand op PANGLIMA P U I N G

gepleegden moord, die door Tongkoe
wroken werd.

ACHMAT

bloedig ge-

Rooverijcn gepleegd door de bewoners van het landschap
Dolok alsmede het afstaan door Datoe LOENGOER, Kadja
van het in dat landschap gelegen Napa, zijner voor
Tongkoe PANGERAN als bruid bestemde dochter aan Goeroe
BABIAT, een ander Doloksch Radja, waren aanleiding tot
herhaalde oorlogen in die streek. Met de heffing van rechten
te Soengei Doengoen (Gala Kwaloe) in Panei bleef Sultan
')

Zie Tijdschr. T. L. en Vk., XVII, bldz. 466.
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AcHMAT voortgaan, terwijl de Asahansche invloed in het
door inwendige twisten verdeelde Bila na het huwelijk van
Tongkoe PANGERAN aldaar niet verminderde; men kan dus
gereedelijk aannemen dat onder zijn bestuur Asahan het
toppunt van zijn macht en aanzien bereikt had en het was
op dat oogenblik dat de politiek der Nederlandsch-Indische
regering, daartoe aanleiding vindende in de handelingen van
den Engelschen avonturier WILSON, medebracht dat zij zich
meer, dan zij tot dusverre had gewenscht, inliet met de zaken ter Oostkust van Sumatra en in de eerste plaats eene
erkenning van hare souvereiniteit door de vorsten der verschillende daar gelegen landschappen beoogde op grond van
de door haar op 1 Februari 1858 met den Sultan van Siak
geslotene overeenkomst.
In Artikel 2 dier overeenkomst (alinea e) wordt onder de
onderhoorigheden van het rijk Siak Sri Indrapoera ook
Asahan genoemd. Door de vorsten van Asahan werd die
onderhoorigheid echter steeds ontkend, terwijl zij beweerden op
voet van gelijkheid met den Sultan van Siak te staan,
met erkenning altijd van zijn hooger aanzien. Tot staving
hiervan wijst men thans nog op het ceremonieel gebezigd
bij de komst van Asahan's vorsten te Siak. Bij die gelegenheid voerden zij aan den voormast van hun vaartuig eene
gele vlag (in hun eigen land echter voerden zij aan den
voormast een gelen wimpel en aan den achtermast eene gele
vlag), gingen zij tot aan de groote buitenpoort (pintoc kcrbang)
van des Sultans verblijf onder de vorstelijke pajong, terwijl
de kris pandjang hun, waar zij gingen, werd nagedragen
met het gevest naar omlaag; voorts aten zij met den Jang
di Pertoean Moeda of onderkoning van Siak uit éénzelfde
pahar en werd hen de eigen sirihdoos (poean) tot in de
balei van den Sultan nagedragen en behielden zij die ook
daar bij zich; in één woord het ceremonieel van den Siakschen onderkoning (welke waardigheid sedert is afgeschaft)
zou op hen toepasselijk zijn geweest, in tegenstelling met
andere vorsten, die slechts mindere eerbewijzen ontvingen.
Daarentegen mocht de Sultan van Siak de Asahanrivier niet
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verder opvaren dan tot Telok Pië, tussclien Bagan en Soengei
Pasir. Dit argument evenwel schijnt wel wat zwak en, gelet
op de gelijkstelling met den rijksbestierder, zou men liet wellicht veeleer kunnen aanvoeren om het tegendeel te bewijzen ').
Terecht noemt de heer NETSCHER, in zijn reeds genoemd
stuk over Siak en Djohor, den door hem (1.1., blz. 142) vermelden brief van Sultan JAHYA aan den Gouverneur van
Malaka niet onbelangrijk voor de kennis der verhouding
van Asahan tot Siak; de verder door hem (blz. 1G4)
medegedeelde proclamatie bij de troonsbestijging van Sultan ISMAEL is dat evenmin, omdat daar ook Asahan onder de
onderhoorigheden wordt opgenoemd. Maar er is een nog
jonger, zeer recent, stuk dat zeer pleit voor het bestaan van
een band tussclien Siak en Asahan, dat door schrijver is
aangetroffen in het bezit van den Jang di Pertoean Moeda
van Kwaloe,—immers Piadja Moeda, dat is rijksbestierder in
Asahan, — en dat men in zijn geheel, als bijlaag B, aan het eind
van dit opstel vinden kan. Sultan ABDUL DJALIL ÜJALALOEDÖT

roept daarbij de hulp in van den Jang di Pertoean
Aan Asahan om hem zijne onderhoorigheden om de west te
bewaren tegen zijne in verzet zijnde rijksgrooten.
(TSMAEL)

l
) Het volgende wordt omtrent de verhouding van Asahan tot Siak medegedeeld.
De vorst van Asahan (Jang di Pertoean) werd beschouwd als hooger te staan
dan alle aadere vorsten der Siaksche onderhoorigheden, dus ook hoven die van
Deli, Langkat en Serdang. Zijn rang was gelijk aan dien van den Jang di
Pertoean Moeda van Siak. Het was hem vergund zich door zijn gewapend
gevolg te doen vergezellen tot aan de poort van des Sultans balei, wat
aan geen der andere vorsten veroorloofd was. Een en ander viel een vroegeren
vorst van Asahan te beurt omdat Sultan Eadja ALAM veel verplichting aan hem
had, waarvoor hij hem ook den titel van Jang di Pertoean schonk, voereude
andere radja's slechts dien van Soetan of Pangeran. Evenals de vorsten van
Deli, Langkat en Serdang kan die van Asahan door den Sultan van Siak slechts
naar Siak worden opontboden tot het bijwonen van daar aan te richten feesten
ter viering van gebeurtennisseu in des Sultans familie, in tegenstehing met de
vorsten van Panei en Bila bijv., die de Sultan ten allen tijde kon oproepen,
en de Datoe's van Batoe Bara, die in bepaalde gevallen, bijv. bespreking van aangelegenheden, aan eene oproeping van den Sultan hadden te voldoen.

Van door Asahan aan Siak op te brengen retributie, zooals bijv. door de Soetan's van Panei en Bila (wier positie tegenover Siak werd uitgedrukt met bintara dalam) geschiedde , die ieder den Sultan jaarlijks 400 zakjes padi hadden
op te brengen, is niets bekend. Wel zou de verplichting bestaan hebben van
gewapende hulp in geval van oorlog.
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Hoe het ook zij, zoo Siak al rechtmatige aanspraken
had op eene suprematie over Asahan, het is steeds niet
genoeg bij machte geweest om deze feitelijk door Asahan te
doen erkennen, niettegenstaande het daartoe aan pogingen niet
ontbroken heeft, zooals de door Sultan ISMAEL tegen
Sultan HoEsra geroerde oorlog bewijzen kan.
Het behoeft ons lus niet te verwonderen dat men van
Asahansche zijde ongeneigd was op grond vau het door ons
met Siak gesloten traetaat vriendschap met ons te sluiten, en
onze souvereiniteit, waarmede die van Siak gepaard ging, te
erkennen. Integendeel, wij kunnen ons voorstellen dat
onze pogingen om invloed te verkrijgen in de staatjes
der Oostkust door Asahan niet alleen met leede oogen,
maar met wrok en bitterheid werden gadegeslagen, omdat
met dien invloed de zijne, die in verscheidene van die
staatjes van groote beteekenis was, noodwendig moest te niet
gaan.
De door den Resident van Riouw te dier zake aan Sultan ACHMAT gerichte brieven, overgebracht door den inlandscheu
zendeling Radja BOERHANOEDIN, bleven zonder uitwerking,
evenzeer als eene poging van den Saltan van Deli en een
in Juni 1864 door den onderkoning van Riouw aan hem
gerichte brief waarin hem de raad gegeven werd zich te
onderwerpen. Op zijne in Augustus 1862 met een stoomschip
langs de Oostkust gedane reis mislukte ook de poging van
den Resident NETSCHER om met Tongkoe ACHMAT in contact
te komen, die wenschte dat den Resident te Tandjong Balei
tot hem zou komen, bij welke gelegenheid hij den Controleur
ALTHEER, die den Resident vergezelde, o. a. toevoegde: „siapa
rindoe, siapa datang".
Zwak en leidzaam, maar arglistig en hartstochtelijk van
karakter als Sultan ACHMAT was, stond hij geheel onder
den invloed van zijn broeder Tongkoe PANGERAN, zijn vertrouweling ABAS en voornamelijk van een paar Chineesche
handelaren.
Zeker werden er bovendien onder de van de Westkust van
Sumatra afkomstige in Asahan gevestigde toen reeds talrijke
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lieden verscheidene gevonden die om verschillende redenen eene
vestiging van ons gezag aldaar met vrees voor /Ach zelf te
gemoet zagen en die van hun kant wel het mogelij ke zullen
gedaan hebhen om Tongkoe ACHMAT van elke toenadering
te weerhouden. Bovendien rekende hij óf vast op de hulp
van Atjeh, welks krijgsbenden, op Poeloe Kampei gelegerd,
onder Tongkoe HASIM voortdurend het ons gunstig gezinde
Deli en Langkat bedreigden, en welks Sultan aan den Gouverneur van Sumatra's Westkust schreef dat niet slechts
Langkat hem toebehoorde maar ook geheel de Oostkust tot
aan de grens van Tanah Poctih, Ajam Denak, ofwel was hij
voor eene bestraffing van den kant van dat land bevreesd ingeval
hij zich met ons inliet. In het laatst van 1863 achtte de Resident
van Mouw het wenschelijk, om door het plaatsen van Nederlandsche ambtenaren op sommige plaatsen van Sumatra's
Oostkust den overmoed van Atjeh te fnuiken, de vrees voor
eene bestraffing van Atjeh bij den vorst van Asahan weg
te nemen en dien vorst te toonen dat het ons ernst was met
het handhaven onzer rechten. Schrijver dezes is minder geneigd
om geloof te slaan aan deze vrees voor Atjeh; in zijne gesprekken over de vroegere gebeurtenissen heelt hij nooit
daarvan hooren gewagen, ofschoon toch alles aangewend
wordt om het gedrag van Tongkoe ACHMAT te vergoelijken. Eerder is hij geneigd te gelooven dat, zooals de
toenmalige Assistent-Eesident van Siak zulks ook van andere hoofden vooronderstelde, bij Tongkoe ACHMAT de overtuiging bestond, dat het Gouvernement niet bij machte of
geneigd was om de onder zijn souvereiniteit staande landen
behoorlijk te beschermen, eene overtuiging die voedsel kreeg
door het zich vertoonen van Engelsche oorlogschepen in de
wateren van Sumatra's Oostkust en door de pogingen van
handelaren uit de Straits settlements om het zicli vestigen van
een Europeesch bestuur in de staatjes ter Oostkust tegen te
houden.
Weinig tijds later werden onze eerste ambtenaren te Deli
en te Batoc Bara, en in October van 1864 die te Laboean
Batoe gevestigd.
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De Resident van Rioiw had zich van dezen maatregel
veel goeds voorgesteld, o. a. dat zij binnen een jaar de
erkenning van onze souvereiniteit zou tengevolge hebben
door al de hoofden op de Oostkust, Asahan niet uitgezonderd,
maar ten opzichte van Asahan bleef deze verwachting onvervuld. In de houding van Tongkoe ACHMAT toch kwam
geene gunstige verandering. Niet alleen dat hij bleef trachten
ten onzen koste zijn invloed en gezag uit te breiden in de
ons gunstig gezinde landschappen, maar in het begin van
1865 ging hij zelfs over tot vijandelijke demonstration in
Pan ei en Bila, en nam hij een dreigenden toon aan *). Ook
het onder Deli staande Bedagei werd door hem met een
inval bedreigd, en op den 8 Mei 1865 werd eene kruisboot,
aan boord van welke de controleur van Batoe Bara, L. DE
SCHEEMAKER, zich bevond, toen zij voor de rivier van Padang ankerde door eene onder bevel van een der Asahansche
grooten, den Datoe SETI JA RADJA, staande praauw op dergelijke
wijze bejegend, dat zonder de bedaarde houding van dien
ambtenaar er ongetwijfeld bloed zou zijn gestort.
Het gebruik der Engelsche vlag was vrij algemeen in
Asahan. Niet alleen woei zij voortdurend van het gebouw
van den pachter, maar ook alle vaartuigen op de rivier
voerden ze, en in November 1864 ontmoette de zooeven genoemde controleur van Batoe Bara eene inlandsche praauw
die eene Engelsche vlag van de grootste soort voerde, en
door veertien kleinere vaartuigen gevolgd werd, koers zette
naar Kwaloe en aan boord van welke praauw de Jang di
Pertoean Besar van Asahan zelf zich bevond.
Nadat in Juli 1865 de Resident NETSCHER met Z. M.'s
oorlogstoomschepen Djambi, Montrado en Delfzijl en den
Gouvernementsstoomer Dassoon eene reis langs de onderhoorigheden gemaakt had, zoowel om zich persoonlijk van
') In Januari 1865 bezochten Tongkoe P A N G E R A N (gehuwd met Tongkoe
A S D A K , een dochter van Scetan B I O A R A L A M van Bila), en Tongkoe A D I L
Bila met zeven praanwen, bemand met 80 man en gewapend met 15 à 16 Ullas,
als waren zij ten oorlog uitgerust. I n Juni van dat jaar ontving de J a n g di
Pertoean van Kota Pinang eene uitnoodigiug van Tongkoe A C H M A T om de
prang sabil Allah te beginnen.
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den toestand ter kust te overtuigen als wel om de kwaadgezinden door de vertooning van eenige macht tot nadenken
te brengen, bij welke gelegenheid de welgezinde vorsten ten
sterkste aandrongen op de verjaging der Atjehnezen, die
altijd nog op Poeloe Kampei nestelden, en de tuchtiging van
het steeds overmoediger wordende Asahan, vond de Resident
motieven genoeg om der Regering het voorstel te doen niet
langer te wachten met het verdrijven der Atjehnezen en het
tuchtigen van Asahan.
De Regering oordeelde thans den tijd tot krachtig handelen
daar, en in Augustus 1865 werd een militaiie expeditie
afgezonden om aan de vijandelijke handelingen van Asahan
een einde te maken en den verderfelijken invloed der
Atjehers in de onderhoorigheden van Siak te fnuiken. Tot
dat einde verscheen den 10 September 1865 ter reede van
Batoe Bara een uit Z. M.'s stoonischepen Djambi, Amsterdam,
Sindoro, Montrado, Haarlemmermeer, Delfzijl en den gouvernernentsstoomer Dassoon zamengesteld smaldeel onder bevel
van den Kapitein-Luitenant ter zee VAN REES, aan boord
waarvan zich de Resident en eene kleine landingscolonne
onder bevel van den Majoor VAN HEEMSKERK bevond ' ) .
Den volgenden dag debarkeerde de landmagt, en nadat de
Resident nogmaals Tongkoe ACHMAT had opgeroepen om
voor hem te verschijnen en deze ook thans geen gevolg
daaraan gaf, trok zij den 16e in sampans naar de
kampong Rawa en zette van daar den volgenden dag over
land den tocht naar Si Rantau, Tongkoe ACHMAT'S verblijfplaats, voort, vergezeld door den controleur DE SCHEEMAKEK,
die zich bij de spits bleef ophouden. Langs het schier
ongebaande, thans niet meer bestaande pad herhaaldelijk
tot aan de knieën door den modder wadende, ging de tocht
slechts langzaam voort en bereikte de hoofdtroep in den
laten naamiddag van den 19e de Soengei Boenoet, waar
men nog drie dagmarschen van het doel van den tocht
O Van de landmacht namen aan de expeditie deel 3 kompagnien van het
12e lmtaillon infanterie en eene sectie artillerie, waaraan de noodige koelies waren
toegevoegd.
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verwijderd was. Hier bleek het dat de verkregen inlichtingen
niet juist waren geweest ten gevolge wTaarvan de colonne geene
vivres genoeg met zich gevoerd had, waarop de controleur DE
ste
SCHEEMAKER in den ochtend van den 20 het door den hoofdtroep bezet blijvende bivak verliet om te Batoe Bara andere
vivres te gaan halen, waarmede hij in den namiddag van
den 21 e , na een vermoeienden tocht, weder ter plaatse aankwam.
Den 22 e werd de marsch vervolgd, en den 23 e de kampong
Sintang bereikt, waar men den 24 e en 25 e verbleef, om
den 26 e den tocht te vervolgen naar de Soengei Si Rantau,
die na een allervermoeij endsten marsch bereikt werd. Vandaar werden de troepen door de sloepen van Z. M. schepen
afgehaald en overgebracht naar Si Rantau.
Intusschen had onze scheepsmacht, nadat door den Resident
aan Nachoda T H A M , een van Tongkoe ACIIMAT'S vertrouwelingen, dien hij te Batoe Bara ontmoet had, bij zijn
terugkeer naar Asahan een manifest ter hand gesteld was,
waarbij den daar verblijf houdende vreemdelingen veiligheid
van persoon en goed werd toegezegd indien zij zich rustig
gedroegen, insgelijks op den 17e de reede van Batoe Bara
verlaten, en terwijl de Djambi, aan boord van welk schip de
Resident zich bevond, en de overige schepen voor de monding
der rivier het anker wierpen, stoomde in den ochtend van
18 September de Dassoon, met twee kruisbootcn op sleeptouw,
en verscheidene gewapende sloepen de rivier op. Nadat de
Dassoon een oogenblik vastgezeten had, liet hij de kruisbooten los, die daarop met eigen middelen hun weg vervolgden. Men vond hier evenmin tegenstand als de troepen
onder den Majoor HEEMSKERK en ongeveer tegen den middag
werd Tandjong Balei bereikt, en onder het hoera onzer
zeelieden en het gebulder van het geschut van de Dassoon
de vaderlandsche driekleur geheschen.
Schrik en ontzetting waren Sultan ACHMAT en zijnen
broeders om het hart geslagen en in deze oogenblikken bezat
niemand hunner den moed om tot ons te komen en ons de onderwerping aan te bieden, zoodat besloten werd den rijksbe-
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stierder of Jang di Pertoean Moeda NAAMAL OELLAH, den bij
eene Chineesche vrouw verwekten zoon en opvolger van
MOHAMAD ISHAK, die met eene zuster van den Sultan, Tongkoe
TENGAH, gehuwd was, terwijl de Sultan wederkeerig zijne
'zuster, Tongkoe SOELONG KWALOE, tot vrouw had, tot het
aanknoopen van onderhandelingen af te vaardigen, waartoe
hij van des Sultans tjap voorzien werd. In den ochtend
van den 19'len September verscheen hij aan boord van de
Dassoon en bood den kommandant der expeditie, den KapiteinLuitenant ter zee VAN REES, als blijk van onderwerping een
karbouw aan. Na eenigen tijd aan boord te hebben doorgebracht en de verzekering te hebben ontvangen dat hij den
volgenden dag den Resident zou kunnen ontmoeten, en na
aangemaand te zijn om de rust te handhaven, vertrok de
Jang di Pertoean Moeda weder naar den wal, waar hij te
Tandjong Balei verbleef en hem, ter bescherming tegen
mogelijke eventualiteiten, eene wacht gegeven werd.
Intusschen had zich te Si Rantau het gerucht verspreid dat
de Jang di Pertoean Moeda met op den rug geknevelde
banden aan boord van de Dassoon in verzekerde bewaring
gehouden werd, en had dit ten gevolge gehad dat Tongkoe ACHMAT met zijne beide broeders, de vrouwelijke leden hunner
familie en een veertigtal volgelingen, met medeneming der
rijkssieraden, de vlucht namen in de wildernis. Verschillende
pogingen om den voortvluchtigen vorst tot terugkeer te bewegen
bleven vruchteloos ; ook een aan hem gerichte brief van den
Resident, waarin hem de gelegenheid werd opengesteld het
gebeurde te doen vergeten en tot ons Gouvernement in dezelfde
verhouding te komen als de overige vorsten der onderhoorigheden van Siak, waartoe hem een termijn van vier dagen
werd gesteld, bleef zonder uitwerking. Den 27l'n September
was de door den Resident gestelde termijn verstreken . waarop
die hoofdambtenaar op den 20 e het besluit nam, waarbij hij
ACHMAT SJAH van zijne waardigheid als vorst van Asahan
vervallen verklaarde, en in afwachting van de door den
Gouverneur-Generaal omtrent Asahan te nemen beschikking
het bestuur over dat landschap opdroeg aan den Jang di
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Pertoean Moeda, met de bepaling dat liij zich in geen geval
eenige inmenging moclit veroorloven in de zaken van Tandjong Pagoerawan, Padang of andere om de noord-west
gelegen landschappen, blijvende voorloopig alle instellingen
des lands betreffende handel als anderzins, met uitzondering
van den handel in slaven, die verboden werd, op den bestaanden voet. Bij wijze van publicatie werd hiervan aan
de bevolking kennis gegeven.
Dienzelfden dag had de installatie van den Jang di Pertoean
Moeda als waarnemend Badja plaats. Om hem te leiden en
vooral om den sterken invloed tegen te gaan der Chinezen,
aan welke de met Asahan ondervonden moeijelijkheden
vooral te wijten waren, en wier gezindheid zóó slecht bleek
te zijn dat zij in den eersten tijd weigerden iets aan ons
te verkoopen, werd een ambtenaar, de controleur 2' klasse
C. A. VAN DEN BOE, in Asahan geplaatst.
Den 30e vertrok de Resident daarop met de expedition aire
macht naar Serdang, terwijl de controleur DE SCHEEMAKER
te Tandjong Balei achterbleef om do komst van den controleur VAS DEN BOE af te wachten, die den 2™ Oktober aankwam. Voor de handhaving der rast werden twee kraisbooten
en een detachement van 12 inlandsche soldaten onder een
inlandsen sergeant te Tandjong Balei geplaatst.
De nu volgende jaren waren het tooneel van aanhoudende
kuiperijen der onttroonde vorstenfamilie en hare aanhangers,
en de binnenlandsche onlusten, die aan de orde van den dag
waren en die loodzwaar drukten op de bevolking, eindigden
niet dan nadat in 1867 Tongkoe ACHMAT en zijne omgeving uit Siak waren verwijderd; in 1868 de Jang di
Pertoean Moeda, die met het bestuur was belast, dit had nedergelegd en zich naar zijn landschap Kwaloe had begeven; en
in 1870 ACIIMAT'S ijverigste en stoutmoedigste aanhanger,
zekere PENETEK, panghoeloe van Bandar Poeloe, in het
Bataksche landschap Dolok was omgebracht ] ).
In onze indische geschiedenis zijn meer voorbeelden van
J
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heerschers die door ons van den troon vervallen verklaard en
door een ander vervangen werden, terwijl hun toegestaan werd
in het vroeger door hen bestuurde land te verblijven. Meestal
is dit gebleken eene fout te zijn geweest, die den afgezetten
vorst in staat stelde zich ten koste van den door ons aangestelden regent eene partij orn zich heen te vormen, die
den door ons in het leven geroepen toestand bedreigde, en
daardoor nieuw machtsvertoon noodig maakte; men denke
hierbij slechts aan Sultan SEPOEH in Djokjakarta en Sultan
MAHMOED BADROEDIN in Palembang. De gebeurtenissen in
Asahan hebben bewezen dat die fout ook hier begaan werd,
want volgens de verklaringen van meer dan één getuige en
volgens verschillende andere vrij zeker tegen hem getuigende
aanwijzingen heeft Tongkoe ACHMAT steeds werkdadig deel
genomen aan de pogingen om zich of een zijner broeders op
den troon hersteld te krijgen en bijgedragen tot het later gevolgd feitelijk verzet tegen den Jang di Pertoean Moeda.
Reeds in het laatst van 1865 vernam VAN DEN BOR dat
ÎJachoda T H . IM en Chatib SALEH, panghoeloe pekan te Si Rantau,
werkzaam waren in het belang van de vervallen verklaarde
vorstelijke familie en in December ontving hij een schrijven
van de Radja's van Boentoc Panei en Seli Meradja, die als
bondstaten van Asahan konden worden aangemerkt, waarin
het verzoek werd gedaan om Tongkoe ACHMAT, dan weleen
zijner beide broeders, tot Radja in Asahan te mogen hebben,
en dat als de Resident daarin niet treden kon, hij dan zeit
het bestuur in handen zou nemen. Dit schrijven werd reeds
in Januari 1866 gevolgd door een 27 andere, die VAN
DEN BOR te gelijker tijd ontving uit handen van Tongkoe
SOELONG LAUT en Said DAMAT, terwijl zij vergezeld gingen van twee karbouwen, die, zoo is naderhand gebleken,
Tongkoe ACHMAT daaraan toegevoegd had. De afzenders waren
allen Batukscke hoofden, allen in meerdere of mindere mate
aan Asahan verbonden, al was het bij sommigen slechts
door banden van vriendschap, en onder hen was Radja BAHONGT
van wien wij naderhand meer zullen hooren. Zij deden het
verzoek om als het Gouvernement geen der drie broeders op
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den troon herplaatsen kon, hen te stellen onder het bestuur
van een Europeesch ambtenaar, wenschende zij niet te staan
onder de bevelen van een anderen Maleischen vorst. In overleg
met den Jang di Pertoean Moeda antwoordde VAN DEN BOR
met den raad zich rustig te gedragen en niets aan te vangen
wat streed mat de bestaande orde van zaken, tot tijd en wijle
zij eene beschikking zouden hebben gekregen op hun verzoek,
terwijl hij, in verband met een hem kenbaar geworden verlangen, de belofte deed van spoedig de bovenlanden te
zullen bezoeken.
Meerdere brieven volgden, o. a. een van den panghoeloe
bandar te Pasir Mendogei, die zeer aanmatigend was wat aangaat de plaatsing van den tjap, de gebruikte titulatuur en vooral de inleiding. Grootendeels kwamen al die brieven uit de
streken langs de Aek Silau en de zijrivier de Aek Piasa, maar er waren er ook van de zijde van Bandar Poeloe,
die zich van de overigen onderscheiden doordat zij aan den
Jang di Pertoean Moeda waren gericht en vooral den terugkeer
van Tongkoe PANGERAN wenschten.
Intusschen viel er eene gebeurtenis voor waardoor de toestand zich spoedig scherper aiteekende.
In den omtrek van Bandar Poeloe werd, naar men zegt,
op aanhitsing van den panghoeloe bandar PENETEK een
Tobanees van goede afkomst opgelicht, als slaaf verkocht en
naar de benedenlanden gevoerd. PERLOTONG, de vader van
den geroofde, beklaagde zich bij PENETEK, die hem den raad
gaf den oplichter zelf op te sporen, waartoe door den Chineschen
pachter te Bandar Poeloe $ 16 werden verstrekt, terwijl
hij hem de belofte deed bij welslagen hem zijn zoon weder
te doen uitleveren. PERLOTONG slaagde, leverde den roover
uit, maar zag zijn zoon niet terug en begon met bedreiging
van vijandelijkheden tegen den Bandar. De Jang di Pertoean
Moeda, van een en ander onderricht en niet slagende in de
herhaalde nasporingen omtrent het verblijf van PERLOTONG'S
zoon, riep PENETEK op, maar deze verscheen niet, verschool
zich eerst achter uitvluchten en verklaarde ten slotte niet te
zullen komen, zoolang Tongkoe ACHMAT niet als Jang di
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Pertoean Besar hersteld was, en zich anders van zijne verbindtenis met den Radja van Asahan ontheven te zullen
achten ').
Te recht werd ingezien dat deze pertinente weigering van
gehoorzaamheid de grootste moeijelijklieden na zich slepen
kon, en daarom werd besloten een gevolmachtigde persoon van
bezadigd karakter naar boven te zenden, die PENETEK zon
kunnen bewegen om af te komen, en tevens den staat van
zaken zou kunnen opnemen. De keus viel op Datoe Bandar
SAKAR, die den 3™ April naar Bandar Poeloe vertrok voorzien van
den schrii'telijken last om PENETEK (desnoods gebonden) naar
beneden te voeren en aldaar orde op zaken te stellen, maar,
toen hij te Bandar Poeloe aankwam, was de rebel reeds van
zij ne komst onderricht en vandaar weggevlucht, waarop de Datoe,
zonder de minste inlichting omtrent den geest der bevolking
te hebben ingewonnen, — of wilde hij ze later niet geven?—
erugkcerde.
Na veel wikken en wegen besloot de Jang di Pertoean
Moeda nu zelf naar boven te gaan, nadat VAN BEN BOR hem
had overtuigd dat hij zich daarmede niet tegenover den weggeloopen panghoeloe vernederde, maar nog denzelfden dag zag
hij weder daarvan af en er bleef den kontroleur niets over
dan zijn schrijver KABENARAN, van een oppasser vergezeld,
naar boven te zenden met last om niets meer te doen dan
de bevolking gerust te stellen en van elke gelegenheid gebruik
te maken om berichten af te zenden over den stand van zaken.
De door P E S ETEK den kontroleur gezonden kleine geschenken
werden tevens met begeleidend schrijven teruggezonden.
Den 19en April ontving VAN DEN BOR een naar het schijnt
eigenhandig door PENETEK geschreven brief, waarin hij dien
kontroleur mededeelde dat hij zich niet aan de bevelen van
den Jang di Pertoean Moeda wilde onderwerpen en dat, zoo
l
)
P E N E T E K v a s van geboorte een Tobant.es en eerst Si P E N D A P A T geheeten; hij was voor schuld in Asahan verpand geworden maar had spoedig
zijne schuld aangezuiverd, vooral doordat hij gelukkig was in het spel. Toen
vestigde hij zich te Bandar Poeloe en dreef er handel en werd tijdens den ttrijd
met Datoe L O E N G G O E K , daar hij zoo bruikbaar bleek, door Tongkoe Said D A M A T , onder goedkeuring van Sultan H O E S I N , tot panghoeloe aangesteld.
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deze vaartuigen of zendelingen naar boven zond, hij hen
vijandelijk zou bejegenen. De overbrenger, een Chinees,
deelde tevens mede dat het huis van den pachter te Bandar
Poeloe door PENETEK was aangevallen en geplunderd.
Den 24e k w a r n de inlandsehe schrijver KABENARAN terug,
medebrengende een brief van PENETEK. Hij deelde mede dat
de toegang tot den kampong Bandar Poeloe door een wachthuis en twee koeboes was versterkt, die zouden zijn opgericht
om de nadering van den Jang di Pertoean Mocda of diens
zendelingen te beletten. Hij en de oppasser, als boden van het
Gouvernement, werden echter doorgelaten en in den kampong
gekomen met vreugdeschoten ontvangen ; de brief van den
kontroleur werd in eene volle vergadering geopend en door
allen gelezen, waarna, volgens Bataksche gewoonte, een
rund geslacht en een feestmaal werd aangericht, terwijl de
panghoeloe den schrijver mededeelde dat hij en de bevolking
wel genegen waren alle bevelen van den kontroleur en den
vorst van Asahan d. i. van den Jang di Pertoean Besar op te
volgen, maar niet die van den Jang di Pertoean Moeda, die
slechts Radja van Kwaloe was, 't geen ook de inhoud van
den door hem gezonden brief was.
Ofschoon met weerzin zulks doende vond VAN DEN BOR
in dezen brief toch aanleiding om den panghoeloe zelf schriftelijk uit te noodigen tot een bijeenkomst te Tandjong Balei,
terwijl Datoe SETIA RADJA langs de Aek Silau over Pasir
Mendogei en Kota Berhoe trachten zou Bandar Poeloe te
bereiken en de verschillende Radjas langs dien kant te bewegen
om zich niet aan te sluiten bij de oproerige bewegingen van
PENETEK. Tevens besloot de Jang di Pertoean Moeda de slechtgezinden in de bovenstreken te treffen door hen het bekomen van zout, amfioen en oorlogsmaterieel onmogelijk of
althans zeer moeijelijk te maken, waartoe de opvoer van
die artikelen tot nader order werd verboden onder bedreiging
van verbeurdverklaring en eene boete van 10 thail d. i. $ 32.
Om hieraan kracht bij te zetten werden de kruisbooten zoodanig
gestationeerd dat zij den opvoer langs de Asahan- en Silaurivieren konden controleren. Bovendien besloot de Jang di
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Pertoean Moeda om, als een en ander vruchteloos bleef, met
kracht van wapenen het verzet nog in de geboorte te smoren,
en daartoe uit de bovenstreken van Kwaloe en de benedenlanden van Asahan gelijktijdig tegen Bandar Poeloe op te
trekken, maar op aandrang van den Assistent-Resident bracht
VAN DEN BOR hem later van dat denkbeeld af ten einde
nog eenmaal den weg der bemiddeling te volgen.
Jntusschen vond het voorbeeld van PENETEK reeds navolging en overvielen Radja HAMBANG (meer bekend onder
den naam van Toean PoESöf) en Radja BAHONG, beiden
uit het landschap Goenoeng, met eenc bende van + 50
man Kota Berhoe, waar zij den Chineeschcn pachter plunderden en van daar naar Pasir Mendogei togen, waar met
bekkenslag werd bekend gemaakt dat alle pachten werden
opgeheven en de panghoeloe den Chinezen aanzegde de
plaats te verlaten daar hij niet langer voor hunne veiligheid
wilde instaan. Tevens werden daar koeboes opgericht.
Van de zijde der afgezette vorstelijke familie werd er niet
stilgezeten en Tongkoe POETRI, de ongehuwde zuster van
Tongkoe ACHMAT, naar de bovenlanden gezonden, ruim voorzien van geld, amfioen en lijnwaden, een en ander natuurlijk om de goede gezindheid gaande te houden. De verstandhouding tot den Jang di Pertoean Moeda, die zooals
wij gezien hebben zich steeds voor de broeders in de bres
had gesteld, was alles behalve gunstig en aanhoudend kwam
men VAN DEN BOR over aangelegenheden van huiselijken
aard lastig vallen en werd de Jang di Pertoean Moeda door
de beide broeders soms in het publiek op de meest stuitende
wijze behandeld.
Daar de Assistent-Resident wilde dat men langs minnelijken
weg zou trachten de zaken te schikken, zou men nogmaals
door zendelingen trachten dat doel te bereiken. Met dat doel
vertrokken naar Bandar Poeloe Said DAMAT, zwager van Tongkoe ACHMAT, die indertijd PENETEK tot panghoeloe had
aangesteld, Hadji OENOES, de vroegere leermeester van den
Jang di Pertoean Moeda en Nachoda THAIM, voorzien van
lastgevingen van den Jang di Pertoean Moeda en den kon-
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troleur, om naar gelang van omstandigheden van de eene
dan wel van de andere gebruik te maken. Deze zending
had evenmin resultaat als de vroegere. PENETEK weigerde
elk onderhoud en de gezondene konden zelfs niet verder komen
dan tot Poeloe Radja, waar zij door Radja MERTAMPO werden
aangehouden, zoodat zij onverrichter zake terugkeerden, 't geen
vooral te wijten was aan de dubbelzinnigheid waarmede
door die zendelingen werd gehandeld.
Op nog erger wijze stelde SETIA RADJA het in hem geplaatste
vertrouwen te leur. Dit was de persoon die de demonstratie tegen den kontroleur DE SCHEEMAKER bij Padang had
geleid. Ofschoon reeds vroeger door den Jang di Pertoean
Moeda als zendeling voorgeslagen, had VAN DEN BOR hem steeds
geweerd, totdat de Assistent-Resident LOCKER DE BRUIJNE,
toen deze in het laatst van April te Tandjong Balei was,
geene bedenkingen tegen hem had, waarop hem de reeds
medegedeelde zending opgedragen werd, nadat hij den Jang
di Pertoean Moeda de plechtigstc beloften van trouw gegeven
had. Den 24C!1 Juli keerde hij terug. Niet alleen bleek reeds
dadelijk dat hij niets had uitgericht, maar spoedig kwam het
zelfs aan 't licht dat hij ten behoeve van den verbannen Tongkoe PANGERAN gelden had bijeenverzameld, dat hij pogingen
had in 't werk gesteld om den afgezetten panghoeloe pekan weder in die hoedanigheid te doen bevestigen, en dat hij opeigen
autoriteit de bevolking der bovenlanden had opgeroepen om
een weg uit te kappen, waardoor den Bataksclicn hoofden de
gelegenheid zou worden gegeven naar Tandjong Balei af te
komen. Vreezende dat, zoo lang hij op vrije voeten was, aan
de kuiperijen geen einde zou komen, nam VAN DEN BOR
hem op verzoek van den Jang di Pertoean Moeda in arrest
en interneerde hem op eene der kruisbooten.
Inmiddels liepen er geruchten dat de bovenlanders in massa
te Tandjong Balei wilden komen, en toen de Assistent-Resident
den 5™ Augustus aldaar aankwam, werd oveieengekomen dat
de echtgenote van den Jang di Pertoean Moeda, Tongkoe
TENGAH , zuster van Tongkoe ACHMAT , naar Pasir Mendogei
zou gaan om te trachten de zaken in het reine te brengen,
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waarvan men zich, daar zij tussclien de partijen instond en
als vredebode kwam, wel iets goeds voorstelde.
Van hare komst ging de oppasser KEDOH te Pasir Mendogei
kennis geven, terwijl hij nogmaals eene poging zou doen
om PENETEK te bewegen den kontroleur te Tandjong Balei
^e gaan ontmoeten.
Ofschoon hoog zwanger ging Tongkoe TENGAH den 25 e
op reis, vergezeld van Hadji OENOES en hare kinderen,
terwijl VAN DEN BOR haar voorzag van eene Nederlandsche
vlag en de Jang di Pertoean Moeda haar behalve 800 gantangs
zout, 12 bollen amfioen en de noodige lijnwaden, eene schriftelijke instructie medegaf. Te Aek Kianga gekomen, welk
riviertje in vroeger tijden de grens aangaf tussclien Boen toe
Panei en Asahan, trof zij den Radja van Boentoe Panei
en den panghoeloe van Pasir Mendogei aan, die haar nie*
verder wilden laten gaan daar zij niet voor hare veiligheid
durfden instaan, en erzieh te Sintang reeds tal van Bataks
met hunne hoofden hadden verzameld. Hierdoor ontmoedigd
keerde zij den 3el1 September weder terug.
Intusschen naderden de Bataks Tandjong Balei meer en
meer, zoodat zelfs de gouvernements-gelden aan boord van
eene der kruisbooten werden overgebracht en de Jang di Pertoean
Moeda de Ketoeas uit den omtrek opriep om te beraadslagen
over het oprigten van koeboes die het doordringen der muitelingen
zouden kunnen beletten, waartoe zij beloofden met hunne
onderhoorigen te zullen opkomen, maar door onwil kwam
er van dat werk niet veel, terwijl voortdurend tal van praauwen
kwamen afzetten met lieden die hunne have en goed in
veiligheid brachten.
Daar men te Tandjong Balei onder een soort van paniek
scheen te komen, besloot VAN DEN BOE in persoon naar boven te
gaan en de ontevredenen gemoedelijk toe te spreken. Hij vertrok
daartoe den 15 e vergezeld van zijn schrijver en den oppasser
KEDOH naar Si Roetoe, waar de Bataksche hoofden zich ophielden, welke plaats hij des middags tegen half vijf bereikte na
een paar lieden vooruit te hebben gezonden om van zijne
komst kennis te geven. Op liet bericht van zijne komst werden
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binnen de ruimte der daar opgerichte koeboes alle wapens tot één
hoop verzameld om eene mogelijke overijlde daad op den persoon van den gouvernements-ambtenaar te voorkomen , die daarop met den Radja van Boentoe Panei en den panghoeloe van Pasir Mendogei in zijne sampan een onderhoud had, waarbij hij ,
zonder toe te geven aan den aandrang om de rivieren weder
geheel open te stellen en Datoe SETIA RADJA in vrijheid te
stellen, wist te verkrijgen dat men de gevluchte ladangbewoners
zou toestaan ongedeerd terug te keeren, en dat de grooten
beloofden te Tandjong Balei tot hem te zullen komen om
al datgene te bespreken wat zij zouden wenschen, waarbij
hij hen te Si Rantau zou komen afhalen om hen voor verraad
te vrijwaren.
De geest der bevolking te Tandjong Balei was niet te vertrouwen, zoodat groote waakzaamheid noodig was, reden waarom de
Assistent-Resident van een en ander onderricht den kontroleur
zeer aanbeval zijne middelen van verdediging te Tandjong
Balei geconcentreerd te houden in afwachting van meerdere
ondersteuning.
Den 27 e daarop arriveerde met eene kruisboot op sleeptouw Z. M. stoomschip Aart van Nes, welk schip gestationeerd werd voor Tandjong Balei; voorts kwam op den 29 ste
de Assistent-Resident zelf, daarheen gebracht door de Bronbeek.
In de woning van den Jang di Pertoean Moeda had de
Assistent-Resident nu met de van Si Rantau gekomen Bataksche
hoofden eene bijeenkomst en het gelukte hen de bestaande
orde van zaken en daarmede het gezag van den Jang di
Pertoean Moeda te doen erkennen en daarvan schriftelijke
verklaringen te doen teekenen, waarna zij zich naar Si Rantau terugtrokken waar de vele ledigstaande woningen hun een
onderkomen verschaften.
Enkele dagen later kwam de Resident NETSCHEE aan boord
van Z. M. Maas en Waal, maar thans waren de Bataksche
hoofden zelfs door VAN DEN BOE niet te bewegen voor dien
hoofdambtenaar te verschijnen, indien zij niet de toezegging
verkregen van het door hen verlangde herstel van Tongkoe
ACHMAT of Tongkoc ADIL. Daar hunne machinatien ten deze
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maar al te duidelijk waren, ofschoon geen feitelijke bewijzen
konden worden aangetroffen, werden den 9en Oktober de
broeders aan boord van de Bronbeek in arrest gesteld en
daarna eene demonstratie met gewapende sloepen en eene
kruisboot naar Si Rantau verricht. Onder den indruk van de
toen verzamelde macht gelukte het de Bataksche hoofden
zich op de kruisboot te doen inschepen waarop zij van daar
naar Tandjong Balei werden gebracht, waar zij den volgenden
morgen aan boord van de Maas en Waal den Resident vergiffenis verzochten en beloofden zich niet langer te zullen
verzetten. Ook aan Tongkoe ACHMAT en Tongkoe ADIL
werd op voorspraak van den Jang di Pertoean Moeda op
nieuw vergiffenis geschonken, nadat hun het trouwelooze en
ondankbare van hun gedrag, dat in strijd was met hunne
ten vorigen j are afgelegde belofte, door den Resident voor
oogen gehouden was.
Hierdoor was wel een gevoelige slag toegebracht aan de
partij van Tongkoe ACHMAT, maar PENETEK en Toean POESDT,
die zich inmiddels boven de anderen op den voorgrond had
gesteld, wilden nog van geene toenadering weten en het
waren alleen de hoofden langs de Aek Silau met wie men
zich had kunnen verstaan.
Trouwens Tongkoe ACHMAT, en de zijnen behoefden ook
nog niet geheel den moed te verliezen , want nog immer bleef
de goedkeuring door het Gouvernement van de bevestiging
van den Jang di Pertoean Moeda uit en deze dus slechts
waarnemend vorst, eene omstandigheid die zeer wel in Asahan
en elders bekend was, en ook steeds uit de brieven vanden
Jang di Pertoean Moeda zelven bleek, daar hij zich steeds
den wakil van den Resident van Riouw noemde. Men zag in
hem niet een vorst, die dezelfde macht had als de Jang di
Pertoean Besar, zijn voorganger, maar slechts iemand die als
plaatsvervanger van een ander diende onder de bevelen van een
Nederlandsch ambtenaar. Behendig wist men het uitblijven van
die bevestiging in het voordeel der andere partij uit te leggen, niet
alleen bij de lichtgeloovige Bataks maar ook in (' • henedenlanden,
waar er evenzoo teekenen van werden opgemerkt dat de geest
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der bevolking eerder tegen den Jang di Pertoean Moeda was
gestemd, en men zich alleen door de vrees voor onze macht,
die zich daar gemakkelijker kon laten gevoelen, liet weerhouden om ook openlijk in verzet te komen.
Toen VAN DEN BOR daarop in November 1866 de Aek Silau
opreisde tot Pasir Mendogei, werd hij overal goed ontvangen, maar hij kon PENETEK en Toean POESIN niet bewegen een onderhoud met hem te hebben. Daar het dus
bleek dat de hun betoonde welwillenheid op deze hoofden
niets vermocht en zij bovendien voortgingen met het bedrijven
van vijandelijkheden, werd het voornemen van den Jang di
Pertoean Moeda om hen met kracht van wapenen tot onderwerping te brengen niet verder bestreden, en de Jang di
Pertoean Moeda rustte zich ten strijde. Het tijdstip daartoe
was gunstig bovendien, want tusschen Toean POESIN en Radja
BAIIONG, eveneens uit het landschap Goenoeng, waren oneenigheden gerezen en de laatste had zich om assistentie tot den
Jang di Pertoean Moeda gewend.
Na langdurige toebereidselen vertrok de Jang di Pertoean
Moeda den 21 e n Februari 1867 met de door hem bijeengebrachte macht, na het volgende operatieplan te hebben vastgesteld. Terwijl Inj zelf de Bandar Hoeloe rivier in praauwen zou opvaren om, na het vijandige Poeïoe Badja ver
meesterd te hebben, op die wijze door te gaan naar Bandar Poeloe, zou eene andere bende onder eenige mindere hoofden zich van Sintang, aan de Aek Silau, over land begeven
naar de Aek Kasoengei, die tusschen Bandar Poeloe en Poeloe
Radja in de Bandar Poeloe rivier valt. Said DAMAT was
reeds naar Pasir Mendogei vertrokken om van daar uit tot het
gelukken van den geeombineerden aanval mede te werken,
terwijl Tongkoe OEDA, volle broeder van den Jang di Pertoean Moeda, zich met gewapend volk uit de bovenlanden vau
Kwaloe naar Bandar Poeloe zou begeven.
Te Poeloe Harimau gekomen zond de Jang di Pertoean
Moeda eerst nog twee hadji's als parlementair tot Radja
MERLAMPO, maar zij werden vijandelijk bejegend en keerden
licht verwond terug, waarop hij den 2™ Maart Masihi en daarTijdschr. lud. ï . L. en Vk, deel XXXI.
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na het door een aarden wal omgegeven Poeloe Radja aanviel,
en vermeesterde zonder verlies zijnerzijds. De padi en het
rundvee, dat daar aangetroffen werd, werden buit verklaard,
maar de woningen en de vruchtboomen bleven gespaard.
Intusschen had PENETEK niet stil gezeten, maar zich versterkt te Danau Si Djaboet, op den weg van Sontang naar
Aek Kasoengei, terwijl zijn zoon hetzelfde deed te Hesa, en
een en ander was voldoende om de langs die zijde agerende
hoofden geheel werkeloos te doen blijven, zoodat de Jang di
Pertocan Moeda van dien kant niet de minste hulp ontving.
Het gelukte hem echter Bandar Poeloc zonder slag of stoot
in te nemen, terwijl PENETEK met een 70 tal mannen, vrouwen en kinderen de wijk nam naar Goenoeng, werwaarte Tongkoe OEDA, inmiddels met 150 man uit Kwaloe aangekomen,
hem aeiiiervolgdc.
Met ijver en voortvarenheid, ofschoon door zijne eigene kris
vrij ernstig in het been gewond geraakt, had de Jang di
Pertoean Moeda het opgevatte plan ten uitvoer gelegd en
hij mocht de voldoening smaken dat eenige Radja's uit den
omtrek van Bandar Poeloe zijn gezag erkenden, terwijl zij
zich verbonden PENETEK niet meer in hunne kampongs te zullen ontvangen, maar hem met geweld te verdrijven. Aan
Said DAMAÏ gelukte het om ïoean POESIN, onder belofte dat
hij niet zou verbannen worden, voor den Jang di Pertoean
Moeda te brengen, waarop hij voorloopig op eene kruis boot
in arrest werd gesteld ten einde zijne ontvluchting te voorkomen.
De uit Poeloe Radja verjaagde Radja MERLAMPO zette zich
middelerwij 1 neder te Poeloe Mandi, aan de Aek Silau, waar
hij dreigende met moord en roof eene bende van 160 man
om zich verzamelde, terwijl zich ook benden van Tanah
Djawa bij hem aansloten. Reeds het vorige jaar was het
gebleken dat de in verzet zijnde partij den Radja van dat
Batakscke landschap mede in de zaken trachtte te trekken
door hem een brief te doen toekomen, die heette te zijn afgezonden door den kontroleur VAN DEN BOR en waarin hem de
vraag werd gedaan wie de rechtmatige vorst van Asahan was.
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Tal

van lieden langs de Aek Silau namen met have en

goed

voor

toean

Moeda

de plunderaars de wijk, zooclat de J a n g di P e r zich genoodzaakt zag den 8 e n April van T a n -

djong Balei derwaarts op te trekken om aan de handelingen
van de muitelingen paal en perk te stellen.
Nadat
komen

de J a n g

di Pertoean Moeda te K w a l a Piasa ge-

w a s , gelukte het aan MERLAMPO zich te Sontang te

nestelen en daar koeboe's op te richten, zoodat hij den J a n g
di Pertoean Moeda het verkrijgen van versterking en levensmiddelen onmogelijk maakte, totdat h i j , door de op aandrang van
VAN DEN B O R daarheen uit Tandjong Balei getogen versterkingen

en den inmiddels de rivier afgezakten J a n g di Per-

toean Moeda tusschen twee vuren gebracht, die stelling weder
verliet.

Intusschen had Radja MERTOLO, MERLAMPO'S broeder,

zich op de door den J a n g di Pertoean Moeda te Poeloe Radja
achtergelaten bezetting geworpen en deze van daar verdreven,
terwijl Si PASANG, PENETEK'S zoon, hetzelfde deed te Bandar
Poeloe,

waarbij Radja D O L O K , een der bloedverwanten van

den J a n g di Pertoean Moeda, den vijand in handen viel en
ter dood gebracht werd, hetgeen wel bewijst hoezeer de verbittering

toen

gestegen

was.

Onmiddelijk

daarop zond de

J a n g di Pertoean Moeda onder de bevelen van Said D A M A T ,
Datoe Bandar, Hadji OENOES en Nachoda THAIM uit het door
hem

bezette

en versterkte K w a l a Piasa ongeveer 4 0 0 man

af om Bandar Poeloe te hernemen, waarop de vijand die plaats
verliet,

e n , nadat

Tongkoe

OEDA

zich

uit Oeloe Kwaloe

bij hen h a d gevoegd, werden Radja MERTOLO en Si PASANG
achtereenvolgens

van

Oelah

Poetar,

Poeloe Tandjong en

Soengei Alim verdreven, bij welke schermutselingen de oudste
broeder van MERLAMPO, S I OEQOEP geheeten, het leven verloor
en zijn lijk, als weerwraak voor den moord van Radja DOLOK,
het hoofd afgehouwen werd, terwijl hun vader Radja SOENDANG
gevangen

geraakte.

Inmiddels h a d de J a n g di Pertoean Moeda K w a l a Piasa
verlaten, het beleid der zaken aldaar overlatende aan Hadji
OENOES en Nachoda T H A I M , en w a s hij den 8™ Mei te Tandjong

Balei teruggekeerd

om met VAN DEN B O R te beraadslagen;

124
immers het gedrag van den Radja van Boentoe Panei Heek
weinig vertrouwen meer te verdienen, zoodat de Resident, te
Batoe Bara van een en ander bericht bekomen hebbende, hem
zijne vroeger afgelegde belofte in herinnering bracht, waarop
die Radja, ofschoon na eenig aarzelen, atkwam.
Nadat PENETEK uit Bandar Poeloe verdreven was, had hij
hier en daar rondgezworven. Ten slotte was hij naar Tanah
Dj aw a gegaan, van waar hij in het laatst van Mei met
.'5 à 400 man weder in de bovenlanden viel. Pasir Mendogei omtrekkende maakte hij zich van Kota Berhoe meester.
In den omtrek daarvan nam hij eene sterke stelling in,
waarop Datoe Bandar, Said DAMÂT en Nachoda THAIM,
die met hunne benden Kwala Piasa bezet hielden, naar beneden aftrokken, voorgevende dat zij geen leeftocht meer hadden
en dat de Jang di Pertoean Moeda hun aflossing beloofd
had. Tongkoe OEDA, te Soengei Alim gelegen, brachten zij
daardoor evenwel in eene gevaarlijke positie waaruit hij zich
echter wist te redden.
Tot verschooning van die hoofden moet gezegd worden
dat het oorlogvoeren zwaar op de bevolking drukte, want op
dat oogcnblik was het de tijd om de te velde staande oogst
in te halen, maar daar tegenover stond dat zij niet vrij te pleiten
zijn van de verdenking van naar de zijde van Tongkoe ACIIMAT
over te hellen, wien de uitdrukking ontvallen was „ini orang (de
Jang di Pertoean Moeda) jang berlajar, saja jang bertimbang",
daarmede doelende op het heen en weer trekken van den Jang
di Pertoean Moeda. De handelingen van Tongkoe ACHMAT
en Tongkoe ADIL gaven steeds stof genoeg tot verdenking,
maar de vertoogen van VAN DEN BOR bij den Jang di Pertoean Moeda om hen te verwijderen stuitten steeds af op het
mededoogen dat deze met zijne bloedverwanten had.
De Jang di
nogmaals naar
kant wonende
aan den met
achtergebleven
Tevens keerde

Pertoean Moeda oordeelde het nu noodig zelf
Bandar Poeloe te gaan, waar de langs dien
hoofden evenzeer met afval dreigden, terwijl
slechts enkele getrouwen te Kwala Piasa
Hadji OENOES versterking gezonden werd.
de Radja van Boentoe Panei naar zijn land
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terug met den maiidoer ABOE BAKAR van de hulpboot No. 1,

die bij herhaalde zendingen veel diensten bewees. Op zijn
verzoek was hij van eene Nederlandsche vlag voorzien om
hem te vrijwaren tegen de lieden van PENETEK C. S., belovende hij te zullen zorgen de rust te herstellen en de overige
Eadja's aan te sporen zich aan den bestaanden toestand te
onderwerpen, tot vergemakkelijking waarvan de Jang di
Pertoean Moeda hem wat zout en amfioen medegaf.
Intusschen bedreigden de muitelingen, nu behalve door de
ons reeds bekende leiders van den opstand ook nog aangevoerd door Toean PINGANG MENDJAWA en diens broeder Toean
BOETOE, Pasir Mendogei, dat zij met koeboe's, waaronder ook te
Batoe Kinihir, omgaven, eischende zij van den Penghoeloe
$ 500 oorlogsschatting. Op de nadering van den Radja van
Boentoe Panei en den mandoer weken zij echter terug en,
toen ook de Jang di Pertoean Moeda aanstalten maakte om
van uit Bandar Poeloe tegen hen op te trekken, verstrooiden zij zich weder, ditmaal zonder geroofd of gerampast
te hebben, vergenoegende zij zich met het in de asch leggen van Kota Berhoe, toen zij dat verlieten. De Radja
van Boentoe Panei was daarop met eenig succes werkzaam
en wist al de hoofden langs de Aek Silau zich weder te doen
verbinden om verder geen onrust te stoken en het gezag van
het Gouvernement te erkennen, zonder dat daarbij van den
Jang di Pertoean Moeda sprake was, dat toch het eigenlijke
punt in questie was, maar dat men meende vooreerst te
moeten over het hoofd zien om in den dreigenden toestand
verbetering te brengen vooral in verband met de eischen van
den rijstoogst.
PENETEK en Radja MERLAMPO echter bleven even onhandelbaar als vroeger. Met hunne benden, meestal bestaande uit
op roof en buit belust volk uit Simeloengoen, maakten zij de
streken langs de Aek Silau en Aek Piasa onveilig terwijl
een ander Simeloengoensch partijganger, Toean MOELANI, tot
tweemaal toe den versterkten post te Kwala Piasa aanviel,
waar hij echter telkens afgeslagen werd.
Den 4™ Juli keerde de Jang di Pertoean Moeda van
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Bandar Poeloe terug, waar hij alle Bataksebe hoofden aan
die zijde op nieuw aan zich verbonden en Radja BAHONG
als oudste in het landschap Goenoeng aangesteld had. Onder
andere gevangenen bracht hij mede iemand wiens verklaringen
voor den lateren gang van zaken van veel gewicht zouden
zijn. Die persoon, Si RAHIM, was een bij de bovenlanders,
PENETEK niet uitgezonderd, reeds tijdens de regering van
Tongkoe ACHMAT zeer gevreesd persoon en uitvoerder van de
door dien vorst besloten doodvonnissen, waaronder ook wel
een enkele sluipmoord viel, zooals de moord op Si BAKAR,
wiens broeder zich had schuldig gemaakt aan overspel met
Si NOERAMIN, eene der bijzitten van Tongkoe ACHMAT. Uit
mededeelingen van Toean POESIN, die altijd nog in arrest
op eene kruisboot vertoefde, was gebleken dat, nadat VAN
DEN BOR de hoofden in de oeloe uitgenoodigd had om hem
hun verlangen te Tandjong Balei te komen kenbaar maken , Said DAMAT aan PENETEK een brief had doen toekomen
om daaraan geen gehoor te geven, dan tenzij de Jang di
Pertoean Moeda van Tandjong Balei afwezig was, welke brief
later nog gevolgd werd door een brief van Tongkoe ACHMAT
zelven met den last niet naar beneden te komen dan tenzij de
Radja's in de bovenlanden de toezegging hadden op lam verzoek.
Toen VAN DEN BOR in November 1866 te Pasir Mendogai w a s ,
was het evenzeer een zendeling van Tongkoc ACHMAT, S I
PAIE geheeten, die hem van eene ontmoeting met den kontroleur weerhield.
S I RAHIM, door verschillende personen ondervraagd, deelde
nu ook mede dat Tongkoe ACHMAT aan PENETEK opium en
naderhand, door bemiddeling van den Chinees, een ton kruid
gezonden had, en nog later ook kleine geschenken, alskains,
om als tanda te dienen, met de opdracht om als zij zich tegen
den Jang di Pertoean Moeda wilden verzetten, zij dat dan ook
ernstig moesten doen. Ook was hij het geweest, die in der
tijd Poeloe Radja aan MERTOLO overgeleverd had.

Behalve deze positieve verklaringen gebeurde er nu nog iets
dat wel bewees dat Tongkoe ACHMAT in gemeenschap stond met
de hoofden van den opstand en dat zij op zijn last handelden.
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In het laatst van Juni was een Chinees mît eene praauw
met koopwaren naar boyen gegaan, als naar gewoonte voorzien van een pas van den kontroleur, maar boven Poeloe
Mandi gekomen werd hij door een hoop gewapend volk aangehouden, echter tegen een losprijs van tien dollars weder vrij
gelaten toen hij den pas van den kontroleur vertoonde. Toen
hij, betaald hebbende, zijne reis wilde voorzetten, beval echter
Si C H A M A R , — een door Tongkoe ACHMAT'S vader vrijgelaten
slaaf, de broeder van Si NOERAMIN, (Tongkoe ACHMAT'S meest
geliefde djaria), welke Si CHAMAR een vurig aanhanger van
Tongkoe ACIIMAT was, — den Chinees weder aan wal
te gaan, waarop hem al zijne goederen ontroofd werden met
uitzondering van vijf gantangs zout, die men hem liet om ze
te kunnen ruilen tegen rijst ten einde niet van honger om
te komen. Si CHAMAR zelve haalde den pas van den kontroleur uit de kist van den Chinees en zeide die te zullen
wegwerpen. Volgens het oordeel van den Jang di Pertoean
Moeda kon de smadelijke behandeling van dezen pas slechts
het gevolg zijn van door Tongkoe ACHMAT gegeven bevelen,
daar men tot nog toe steeds de door dan kontroleur afgegeven passen had gerespecteerd, en de Bataks zoo iets uit
eigen beweging niet zouden wagen. Dit gevoegd bij de
mededeelingen van Toean POESIN en Si RAHIM deden den
Jang di Pertoean Moeda gedeeltelijk heenstappen over zijne
vroegere bezwaren tegen de verwijdering zijner beide bloedverwanten , en hij verzocht nu aan VAN DEN BOR hen op het
etablisement in arrest te leggen.
Den 6"n Juli voldeed VAN DEN BOR daaraan, terwijl hij
hen tot op de aanstaande komst van den Assistent-Resident
in strenge bewaking en afzondering hield in eene voor hen en
hunne volgelingen ontruimde oppasserswoning. Den 3 etl Augustus kwam de Assistent-Resident LOCKER DE BRITIJNE te Tandjong Balei. In verband met al het vroeger gebeurde aarzelde deze niet om, onder de nadere goedkeuring van den Resident, te voldoen aan het verzoek van den Jang di Pertoean Moeda en hen tijdelijk uit Asahan te verwijderen, daar zonder dien
maatregel de rust in het land niet zou kunnen worden hersteld.
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In den voormiddag van den 12e Augustus werden zij
daarop met hunne moeder, hunne echtgenooten, kinderen en
zusters benevens enkele volgelingen, terwijl er eene aanzienlijke volksmenigte op de heen was die echter geene
ongeregeldheden veroorzaakte, met eene kruisboot aan boord
van de Bronbeek gebragt, welke boot daarop onmiddellijk het
anker lichtte en wegstoomde. De tegen hen genomen maatregel werd bij een vonnis van den rijksraad van Siak van 7
Oktober 1867 bekrachtigd en zij daarbij door den Sultan en
zijne rijksgrooten tijdelijk uit Asahan verwijderd voor den
tijd dat de rust in dat rijk nog niet zou zijn bestendigd en
verbannen naar zoodanige plaats als door het Gouvernement zou goedgevonden worden, waarop hun bij besluit van
30 November 1867 N°. 1 Tandjong Pinang als tijdelijke verblijfplaats aangewezen werd, onder aanteekening dat, indien
het mocht blijken dat zij zich ook daar, hetzij rechtstreeks
dan wel zijdelings, in de aangelegenheden van Asahan zouden mengen, hun eene meer verwijderde strafplaats aangewezen worden zou.
Men had verwacht dat deze maatregel het verzet zou
doen verminderen en de toenadering tusschen den Jang di
Pertoean Moeda en de tegen hem in verzet zijnde hoofden
zou mogelijk maken, maar het bleek dat de zaak reeds te
ver gekomen was.
Het werd reeds vroeger opgemerkt dat een der omstandigheden die de ontwikkeling van den opstand begunstigd had en die
hem naderhand gaande hield, het alom bekende feit was dat
de Jang di Pertoean Moeda steeds nog maar niet door het Gouvernement bevestigd was als Radja van Asahan. Ook thans
geschiedde dit nog niet.
Wel had de regering bij haar besluit van 27 Mei 1866
N°. 7 den Resident van Riouw gemachtigd om den Jang di
Pertoean Moeda als vorst van Asahan c. a. te bevestigen en
eene acte van verband met hem aan te gaan, maar bij den
Resident NETSCHER bestond er bezwaar om daartoe over te gaan
zoolang nog niet bepaald was in welke positie Asahan tegenover het Gouvernement zou staan, namelijk als recht-
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streeksche onderhoorigheid van Siak, dan wel als een broederstaat daarvan, zooals Deli. De regering beaamde dit gevoelen en zoo was de zaak der bevestiging nog hangende
toen Tongkoe ACHMAT verwijderd werd. Die omstandigheid
bestond dus nog, en ofschoon langs de Bandar Poeloe
rivier de rust voor goed hersteld scheen en het langs de
Aek Silau alleen nog maar de uit stroopers bestaande benden van Simeloengoen, onder hunne reeds bekende leiders,
waren, die van den gedesorganiseerden toestand van het land
gebruik maakten tot het ongestraft plegen van roof en moord,
toch gaf de houding van den Radja van Boentoe Panei en
anderen nog weinig vertrouwen. Om een einde te maken
aan de rooverijen der benden van Toean MOELANI , PENETEK
en Radja MERLAMPO, die nu verklaarden dat, als het toch
zoo zijn moest, zij den Jang di Pertoean Moeda een geheel
verwoest land laten zouden, trok de Jang di Pertoean Moeda
in September de Aek Silau op, na met VAN DEN BOR naar
Bandar Poeloe te zijn geweest tot het vaststellen van een
operatieplan met Radja BAHONG. Zonder vijandelijke ontmoetingen bereikte hij den versterkten post te Kwala Piasa,
van waar uit hij zendelingen naar de omliggende hoofden
en Radja's zond om hen op te roepen om over den toestand
van het land te beraadslagen. Deze poging had echter niet
het gewenschte gevolg. De Radja van Boentoe Panei en de
penghoeloe van Pasir Mendogei lieten zich wachten en de
zendelingen van den Jang di Pertoean Moeda werden op
verschillende plaatsen door de vijandelijke benden belet hun
doel te bereiken.
Hij rukte nu op tot Aek Kianga, waar hij onmiddellijk
een aanval te verduren had, terwijl spoedig daarop de vijand de onder bevel van Datoe BINTARA staande versterking
te Kwala Piasa innam en hem daardoor zijne gemeenschap
met Tandjong Balei afsneed, terwijl PENETEK tusschen Kota
Berhoe en Habokko staande hem den weg naar Bandar Poeloe versperde. Terwijl VAN DEN BOR uit de benedenlanden
versterkingen deed afgaan, 't geen hoe langer hoe meer met
moeijelijkheden gepaard ging, gelukte het den Jang di Per-
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toeaii Moeda echter den vijand weder uiteen te drijven en
ziel! op nieuw in het bezit te stellen van K w a k Piasa,
waarna hij, gehoorgevende aan den door den Assistent Resident LOCKER DE BBUIJSE gegeven raad om voorloopig eene
defensieve, doch overigens vredelievende, houding aan te
nemen, in November weder naar Tandjong Balei terugtrok,
ofschoon hij zich juist voorgenomen had om met oproeping
van al zijn volkuit Kwaloe den opstand ten onder te brengen.
Dit had tot gevolg dat de benden van Tocan MOELAM
en Toean DJAHINAN, eveneens een der hoofden van Tanali
Djawa, op de grens van Batoe Bara, al driester en stoutmoediger werden, en zij zelts in de onmiddelijke nabijheid
van Tandjong Balei hunne euveldaden bedreven terwijl zij
zich in de bovenstreken van de tot Batoe Bara behoorende
Soekoe Lima Laras van een en ander konden voorzien.
Zoo werden achtereenvolgens door hen Aek Niokal, Longgo,
Boentoe Baris, ja zelfs het beneden Tandjong Balei gelegen
Telok Niboeng geplunderd en in de asch gelegd, welke gevallen steeds met moord en menschenroof gepaard gingen.
PENETEK versterkte zich weder bij Bandar Poeloe en attaqueerde die plaats, maar werd algeslagen en de toestand
was nu zelfs zoover gekomen dat men op onze vlag, die te
Pasir Poetih tot beveiliging van die plaats woei, vuurde en
baar van de steng schoot.
Zoolang als VAN DEN BOR nog invloed bezat op den Radja van Boentoe Panei, was Simeloengoen, waar in de tweede
helft van 1867 een oppasser van den kontroleur van Batoe
Bara ter dood gebracht en verslonden werd, daardoor min
of meer van openlijke deelname aan het verzet weerhouden,
maar na de verwijdering van Tongkoe ACHMAT had zijne
tante, Tongkoe Radja SETI, de reeds vroeger genoemde
zuster van Sultan HOESES, de intrigues der afgezette vorstenpartij voortgezet en waren het hare handlangers Rangkaja DJENAL en Datoe MOEDA KETJIL die een ijverig aandeel namen in de beweging, ook de Radja van Boentoe
Panei was weder geheel omgeslagen en een tot hem afgezonden
zendeling werd zelfs te Maria Dogei belet verder te gaan.
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Van den linkeroever van de Asahan rivier beneden Tandjong Balei begon men reeds vrouwen en kinderen op den
rechteroever in veiligheid te brengen, want aanhoudend stroopte
de vijand tussehen die plaats en de zee, en de door den
Jang di Pertoean Moeda uitgezonden patrouilles kwamen immer te laat, ook vestigde zich de overtuiging meer en meer
dat hij op geen daadwerkelijken steun van het Gouvernement
te rekenen had en dat de bemanning van de kruisbooten en
het detachement soldaten te Tandjong Balei daar alleen maar
waren ter bescherming van den kontroleur, daar er met die
tegenover de middelen van den vijand, vooral als zij in
verbinding met de lieden van den Jang di Pertoean Moeda
den strijd voerden, niet onbeduidende macht van 60 man
nimmer iets werd uitgevoerd tengevolge van de gegeven instructien.
Zoo was in het begin van 1868 de vijand stoutmoediger
en de toestand hachelijker dan ooit te voren, zoodat op het
niet onwaarschijnlijk geachte gerucht dat eene bende van
2000 van Simeloengoen tegen Tandjong Balei zelf in aantocht
was, de Resident den 24 cn Maart met Z. M. stoomschip den
Briel naar die plaats toog, waar hij zich reeds den 28 e van de
bestaande onveiligheid overtuigen kon toen in den ochtend
van dien dag de muitelingen zich zelfs door de nabijheid
van dien oorlogsbodem niet lieten weerhouden om Si Rantau
aan te vallen, maar zich weder verspreidden toen op het
hooren der geweerschoten van Tandjong Balei hulp gezonden werd.
's Residents pogingen om aanraking te verkrijgen met de
hoofden der Bataks bleven vruchteloos en na zijn vertrek de
toestand nagenoeg dezelfde als te voren, en dat duurde zoo
voort tot in het begin van Augustus.
Den 10" van die maand deden de muitelingen,. evenals
den 26 cn Juli te voren, weder een aanval op Si Rantau toen
de Kontroleur KAATHOVEN, die in Juli den met verlof vertrokken, door een driejarig verblijf te midden van voortdurende
moeijelijkheden naar geest en ligchaam geknakten VAST DEN
BOR vervangen had, op het hooren daarvan zich derwaarts
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begaf. Hij vond lien bezig met het oprichten van koeboe's
maar wist met hen tot een onderhoud te geraken waarvan
het resultaat was dat zij beloofden gedurende veertien dagen
geen e nieuwe vijandelijkheden te plegen en in dien tijd te
trachten Radja MERLAMPO tot een onderhoud met den kontroleur over te halen, zoodat een soort van wapenstilstand
intrad gedurende welke op den lbea Augustus de AssistentResident TEN SIETHOFF vergezeld van den inlandschen zendeling
Radja BOERHANOEDIN te Tandjong Balei aankwam.
Van deze gunstige omtstandigheden werd dadelijk partij
getrokken om Radja BOERHANOEDIN eene zending naar de
Bataks op te dragen om te trachten vredelievende betrekkingen met de leiders aan te knoopen en hen zoo mogelijk
over te halen tot eene conferentie te Tandjong Balei.
Het gelukte hem zich met Radja MERLAMPO in contact te
stellen en hem over te halen tot eene ontmoeting met den
Resident, wanneer die te Tandjong Balei zou zijn. Om
hem in deze goede stemming te houden, en te waken tegen
de altijd werkzame intrigues der aanhangers van de verbannen
vorsten, bleef Radja BOERHANOEDIN bij hem totdat de Resident, te Tandjong Balei gearriveerd, hem den 5™ Oktober
zelf schriftelijk tot een onderhoud uitnoodigde. Hij gaf daaraan gehoor en kwam eenige dagen later met een honderdtal
volgelingen, waarmede hij eene voor hem in gereedheid
gebrachte woning betrok.
Den Radja van Boentoe Pan ei tot eene zamenkomst te bewegen kostte meer moeite, een gevolg van uitgestrooide valsche
geruchten, maar ten slotte geraakte ook de Resident hiertoe,
terwijl hij den tijd die daarmede verstreek zich ten nutte
maakte om zich geheel op de hoogte der zaken te stellen.
Met den Radja van Boentoe Panei en Radja MERLAMPO waren
van lieverlede bijna alle Radjas uit de bovenstreken te Tandjong
Balei vereenigd en het bleek den Resident nu dat om verschillende redenen de weerzin tegen den Jang di Pcrtoean
Moeda onoverwinnelijk was en het onmogelijk zou zijn hem
als vorst van Asahan te bevestigen en te handhaven, en te
gelijkertijd de Bataks zoowel als de bevolking der beneden-
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landen tevreden te stellen. Daarom kwam hij tot het besluit den Jang di Pertoean Moeda in overweging te geven
om voorloopig naar zijn eigen landschap Kwaloe terug te
keeren en daar den loop der gebeurtenissen af te wachten.
Bereidwillig gaf die vorst daaraan gehoor, zooals hij zich
immer vatbaar had getoond voor goeden raad of wenk, en
in het bestuur van Asahan werd nu voorzien door dat bestuur onder toezicht van den kontroleur op te dragen aan de
karapatan, samengesteld uit de personen die de Jang di Pertoean Moeda zich gewoonlijk assumeerde, nl. den Datoe Bandar,
den Bintara, den Penghoeloe pekan en den Hadji Imam.
Hoewel de Bataksche Radja's zich in den beginne, ofschoon
onderdanig, zeer schuw betoonden, werden zij toch meer en
meer op hun gemak gesteld, zoodat het ten laatste niet moeijelijk viel hen de belofte te doen afleggen van alle vijandelijkheden te staken; daarentegen zouden zij dan ook van uit de
benedenlanden niet worden gemolesteerd, terwijl de Radja van
Boentoe Panei en Radja MERLAMPO bovendien een verbondschrift met den Resident onderteekenden.
Deze voorloopige maatregelen waren van gunstigen invloed,
en rust en orde keerden weder in deze streken die zoo langen
tijd het tooneel van roof en moord geweest waren.
Maar dit was slechts van betrekkelijk korten duur. Reeds
na eenige maanden, in Oktober 1869, bleek het wederom duidelijk dat er op nieuw werd geïntrigeerd ten behoeve van
Tongkoe ACHMAT of een zijner broeders.
Ten opzichte van PENETEK was KAATHOVEN nog immer niet
geslaagd met hem in aanraking te komen. Hij had zich
met eenige verklaarde aanhangers van de verbannen vorstelijke familie te Kota Berhoe gevestigd, steeds belovende tot
den kontroleur te zullen komen, maar ook steeds uitvluchten
zoekende om het te ontgaan. In het laatst van September 1869 vertrok de kontroleur KAATHOVEN naar Bandar Poeloe en zond, daar gekomen, zijn schrijver KEDOK naar PENETEK om hem te herinneren aan zijne belofte tot eene ontmoeting, maar de gewezen penghoeloe verklaarde nu ronduit niet te kunnen komen zoolang Tongkoe ACIIMAT nog niet
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als Jang di Pertoean Besar was hersteld; tevens werden er
weder verscheidene Bataksche brieven met dezelfde verklaring van verschillende schrijvers ontvangen, willende zij hun
leven daarvoor op het spel zetten, en werd aan de Kwala
Piasa eene van Tandjong Balei komende praauw met handelsgoederen geplunderd door Panglima KAKAB, een der volgelingen van PENETEK en in de omgeving van Tongkoe
ACHMAT bekend persoon.
PENETEK's vroegere bondgenoot, Radja MERLAMPO, die zich
weder te Poeloe Radja had gevestigd, werd nu uitgezonden
om pogingen te doen ten einde de uitbreiding van het verzet
te voorkomen en de belhamels zoo mogelijk nog tot inkeer te
brengen, maar een en ander was te vergeefs en in het begin
van 1870 had zich in Kota Berhoe reeds eene steeds aanwassende bende van 70 à 80 man versterkt, die vooral de streek
langs de Aek Silau te Poeloe Mandi onveilig maakte.
In de eerste dagen van Januari 1870 vertrok de kontroleur KAATHOVEN zelf derwaarts. Tot Pasir Mendogci doorgaande maakte hij onderweg met Radja MERLAMPO en den
Radja van Boen toe Panei en later te Pasir Mendogei met de
andere Radja's uit de bovenstreken de noodige afspraken om
gezamenlijk den 17"- tegen Kota Berhoe van verschillende zijden op te trekken, aan welke beweging ook Radja BAHONG van
Goenoeng uit zou deelnemen. PENETEK, al of niet hiervan
onderricht, begaf zich echter den 16" met eene op 100 man
geschatte bende naar Poeloe Mandi, zoodat KAATHOVEN den
17 zonder geweld Kota Berhoe kon bezetten om hem den
terugkeer derwaarts te beletten en, terwijl nu een gedeelte dor uit
Goenoeng onder hunne Radja's aangekomen Bataks ter versterking aan Radja MERLAMPO toegezonden werd, zond deze het bericht dat hij met den Radja van Boentoe Panei PENETEK en de zijnen ingesloten hield. Zij wisten echter te ontkomen en op den linkeroever der Aek Silau te geraken waar hun getal sterk aangroeide. Bij de vervolging stuitte Radja MERLAMPO het eerst op Panglima KAKAB, die daarop in een tweegevecht met nog een zijner
volgelingen door den mandoer der oppassers KAMAR werd afgemaakt, waarop hun hoofden den kontroleur werden toegezonden.
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Bij den dood van dezen hoofdleider ontzonk den opstandelingen de moed en zij weken in de wildernis terug om
zich eenigen tijd later weder te vereenigen aan de Aek Boenoet, waar Toean DJAHINAN en Toean MOELANI zich weder
bij hen aansloten en van waar uit zij weder aanvallend en
roovend begonnen te werk te gaan tot zij door de operaties
van Tongkoe SOELONG LAUT van daar verdreven werden en
zich te Tandjong, de woonplaats van DJAHINAN, terugtrokken,
waarbij hunne bende tot op nog slechts 25 man slonk. Maar
slechts kort hield hij zich daar op. Naauwelijks zag hij zijne
kans weder schoon of hij trok in het laatst van Juni weder
over de Silau, dwong de bewoners van Soengei Alim zich
bij hem aan te sluiten en maakte zich meester van Bandar
Poeloe, dat hij door het oprichten van koeboe's versterkte. Met
een twintigtal praauwen trokken nu Tongkoe SOELONG LAUT
en Datoe Bandar tegen hem op en, nadat eenige onderhandelingen tot niets geleid hadden, ondernamen zij in de eerste
dagen van Augustus den aanval en zagen zich na een strijd
van twee uren in het bezit van de plaats.
Wel vielen vier zijner hoeloebalangs en nog eenige andere zijner volgelingen io onze handen, maar de hoofdmuiter
zelf was spoorloos verdwenen. Eerst later bleek het dat hij
de rivier had kunnen oversteken en gevlucht was naar Ompoe
TOMBAK, een der Radja's uit het naburige landschap Dolok,
met wiens dochter hij zich had voorgesteld zijn zoon te doen
huwen en hem zelf tevens tot zijne partij over te halen; maar
door Radja BAHONG met geld verlokt bracht Ompoa TOMBAK
hem verraderlijk om het leven. Tot bewijs daarvan zond hij ons
het van den romp gescheiden hoofd van den rusteloozen muiter.
Zoo kwam er dan eindelijk een einde aan het verzet dat
bijna vijf achtereenvolgende jaren geduurd had en vooral op
de bevolking der bovenlanden loodzwaar had gedrukt.
De streken langs de Aek Silau, die vooral het tooneel der
onlusten waren geweest, hebben er zich nog niet van hersteld.
Zij die van daar naar de benedcnstreken verhuisd waren en zich
boven en beneden Tandjong Balei gevestigd hadden, bleven daar
gevestigd en deelen thans in de bloei en welvaart die ASAHAN
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onder het milde, ofschoon niet directe, gezag van het Gouvernement geniet.
Rust en orde bleven voortaan, behoudens eene enkele uitzondering, onverstoord en thans geniet die landstreek een nog
steeds vooruitgaande welvaart. Die uitzondering was de in
Juni 1879 door de verbonden Radja's uit Dolok op Bandar
Poeloe gepleegde overval, waarbij zij die plaats plunderden
en in de asch legden, een feit dat echter geene politieke
beteekenis had, maar de weerwraak was voor de vexatien
van den penghoeloe MATTAHIR en den mandoer Lebei SANGAII,
die het toezicht hield op de werkzaamheden aan den weg die
Bandar Poeloe met Tandjong Balei verbinden moest, welk
werk in heerendienst door de bevolking geschiedde.
Tandjong Balei, Maart 1882.

Bijlage A-

KAOELOELÏÏAE
Alwasikoe bükh,

Hadjarat Nabi Mohamad, sallallahoe alaihi

Kcenria SultaaSe-

,.

,

,

,

ri Bidji di radja, wasallam, sariboe doea ratoes lima poeloen satoe
Tanth 1229 ^™' d a n k a P a d a taboen
dan ampat belas hari
boelan Ramadan hari isnajan kapada waktoe
dj am poekoel doewa, dewasa itoelah Datoe
Alwasikoe tfliah, kaämpat soekoe serta Datoe Toemenggoeng dan
Darakah

Sultan

.

Seri Maharadja bin Maliaradja Lclo dan Sahbandar Kalimat serta
kif Poto/'wadr Dat 0 0 Datoe jang doea poeloeh persembahkan soeBatoe Bara, sanah ra^ j n j kabawah doeli Jamtoean, serta Angkoe
Moeda dari pada pekerdjaän perang Jang di
Pertoean Besar ini dengan Jamtoean Asahan
Alwasikoebillah, jang soedah salasei, jang tiada tipoe menipoe,
MaZ-adja ^Seri dan tiada kena mangenakan dan jang tiada
Asmara bin Pa- g e b o e t me nieboetkan kamoedian hari, malaindoeka Sri Indra,
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wazir Batoe Bara, kan sekalian jang terseboet ini tanggoengan
Datoe kaämpat soekoe serta Datoe Toemenggoeng dan Maharadja Lelo serta Datoe jang
Alwasikoe billah. doea poeloeh Batoe Bara. Barangsiapa moengS S S S S t î £ k i r d a r i P a d a i k r a l Pei-djandjian ini malainkan
biiad Batoe Bara. ciïkoetoeki Allah, dan dikoetoeki Rasoeloellah,
sanab 1250.
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dan ditimpo daoelat segala Marhoem jang
saktisakti. Demikianlah ikral Datoe Datoe seKoernia Saltan kalian jang terseboet ini di hadapan Toengkoe
Siahbandar Eah- __ , , .

mat.

..

.. .

, ,

-,

Kadli demikianlah adanja.

Bijlage B-

Alraansoer billah, assultan Abdul

Alhamdoe lillalii rabbilalamin, wal akibahoe
,

_

'

Djalil Djaiaioedin lilmoetakim, assalatoe wassalam ala rasoeüllah
duiDjaiiiSaifoedin saidina Moehamad saidilambia walmoersalim,
Marhoom^SuÏtan w a a l a m i wasahbihi adjoemain wabadoe lain
Oesman bin Secb dari pada itoe maka dipasertakan di dalamnja
Ali bi Alawwi Sa-

nah 1242.

,
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dengan salam serta doajang termakaboel mansapaäd rasoeloellah, j a itoe dari pada Seri padoeka kakanda Jang di Pertoean Besar jang
mempoenjai tahta karadjaän sanggasana di dalam
negri Siak Seri Indrapoera bertambahtambah
pada masa ini bersamajam di dalam Boekit
Batoe, moedabmoedalian maka barang diwasilkan Allah Toehan halikoel Rahman wassamai,
apalah kiranja datang kahadapan wadjah alkarim walkalbissalam, bahoea Padoeka adinda
Jamtoean mamarentah di dalam Asahan jang
telah ladjimähladjimah katoeroenan hidajat dan
asarat serta toepikanajat dari pada Toehan
kita Babboelarasiladim, telah dilandjoetkan
Allah djoega oemoer djamannja di dalam sihat
dan walapiat aladdawam piddini waddoenia
walahirat amin ja rabbalalamin ; wabadoe
dari pada itoe barang maaloem kiranja Padoeka
adinda maka adalah Padoeka kakanda malajangkan warkatoelahhalas watoehpatoeldjanas
tiada sepertinja akan djadi ganti oeboengan
Padoeka adinda.
Sjahdan adalah seperti Padoeka kakanda
manjatakan seperti parboewatan Seioellah almaroehoem jang dahoeloe dahoeloe hingga sampel kapada Padoeka kakanda sekalikah tiada
beroebah pegangan Padoeka kakanda, dari pada
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adat poesaka Padoeka adinda dan parasaän hati
Padoeka kakanda j ang Padoeka adinda poen demikian djoega tiada akan beroebah. Sjahdan
lagi seperti Padoeka kakanda didalam saboelan
doea ini mendapat pengadoean sahadja, sebab
Mabaradja Seri Asmara dan Mabaradja Katoeangso mambawa orang barat Koeboe sabadja
mandarhaka malawan Padoeka kakanda serta
diambilnja soedara Padoeka kakanda itoe akan
kapalanja, maka sekarang ini telah haraplah
djoega Padoeka kakanda akan bala palihara
Padoeka adinda. Dari pada pasal djadjahan
Padoeka jang sebelah tanah barat dan parasaän
hati Padoeka kakanda djikalau tiada sekalipoen Padoeka kakanda manentoekan djadjahan
barat jang Padoeka adinda itoe sama djoega
dengan Padoeka kakanda, sebab itoelahmaka
Padoeka kakanda teriaki dari pada pekerdjaän
itoe, karna didalam pikiran Padoeka kakanda
jang Padoeka adinda itoe tiada beroebah bagaimana Padoeka kakanda djoega, dan lagi seperti
bitjara pengadoean Padoeka kakanda ini di belakang soerat ini hampirlah akan selesei kapada
himat-himat Padoeka kakanda, habis selesei bitjara Padoeka kakanda ini, malainkan berangkat
kabaratlah Padoeka kakanda dan lagi seperti
sahabat Padoeka kakanda itoe toean Wilson didangarnja djadjahan Padoeka kakanda bergadoehgadoeh malainkan handak datang diakabarat oleh Padoeka kakanda tiada diberi, malainkan djikalau akan kabarat bersamalah Padoeka kakanda dengan sobat Padoeka kakanda
toean Wilson itoe. Kamoedian dari pada itoe
satoe poen tiada dari pada Padoeka kakanda
hanjalah doa pillahi liwannahar. Tamat kalam.
Tersoerat kapada 10 liari boelan Padjap hari
djamaat djam pockoel 12 siang sanah 1273.

VERSLAG
VAN EEN KEIS NAAK

DE KARIMON DJ A WA EILANDEN,
in A u g u s t u s 1 8 8 5

gemaakt door den Resident van Japara
IM:», J . :E>_ 3VLBT3vi-A.isr.
•—*HIXi<*—

Den 22™ Augustus 1885 werd des morgens ten 4 7 2 ure
de reis per hopperbarge Sarnarang aangevangen van Japara
uit, welke plaats wel het geschikste uitgangspunt is als
zijnde de liet naast bij de Karimon Djawa eilanden gelegen
reede op Java's kust.
Buiten de bedekking van de vrij hoog oploopende kust
van Japara gekomen, bleek het ons dat de wind, die oost
was, zeer sterk doorstond. De zee was dientengevolge
vrij onstuimig. Doch tegen IVj2 ure des middags bereikten
wij de Karimon Djawa groep reeds, stoomden wij tusschen
de eilanden Mendjangan tjilik en Boeroeug door, en wij
ankerden tegen 12 % uur in een zeer goed besloten en dientengevolge zeer kalme kom op een afstand van ± 1000 el
ten westen van het grootste eiland der groep. Aan dat eiland, Karimon Djawa gehceten, heeft de geheele groep zijn
naam Karimon Djawa eilanden te danken.
Vier dagen later werd tegen 11 uur 's avonds het anker
weder gelicht, stevenden wij naar Java terug, en den daarop
volgenden morgen lag ten 9 uur de Sarnarang weder te
Japara aan de wal.
Ons verblijf op de Karimon Djawa eilanden was dus kort
geweest, maar werd benuttigd tot het verzamelen van de gegevens die men hier ondervindt medegedeeld.
De Karimon Djawa eilandengroep is een groep van 27
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eilandjes, gelegen ten noordwesten van de residentie Japara
tusschen 110° en 1103/4° O. L. van Greenwich en tussclien
ö1/^0 en 6° Z. Breedte. Tussclien deze eilandjes bevinden
zich op vele plaatsen klippen. Het grootste eiland, dat Karimon Djawa heet en waarvan de naam op de geheele groep is
overgegaan, heeft een oppervlakte van 1.8 n geographische mijl.
De luchtgesteldheid van deze eilandjes komt overeen met
die van Java, maar de moessons treden er geregelder in
en de wind staat er krachtiger door, daar hij niet wordt onderschept aangezien ze rondom omgeven zijn door open zee.
Afwisseling van land- en zeewind vindt men op deze eilanden
niet, steeds waaien er óf uit het oosten óf uit het westen
koele zeewinden, tengevolge waarvan het klimaat er koel
en gezond is.
Enkele eilandjes, vooral Karimon Djawa en de iets noordelijker gelegen eilandjes Kemoedjan en Bengkoewang, zijn
min of meer bergachtig en hebben hun ontstaan hoogst waarschijnlijk te danken aan vulkanische werkingen. De overige
eilandjes zijn vlak, en vermoedelijk door koraalvorming in
het leven geroepen. Om alle eilandjes te bezoeken en op te
nemen daartoe ontbrak ons de tijd; wij konden dit slechts met
de voornaamsten doen.
De bergen, die op Karimon Djawa en de noordelijker gelegene eilandjes het hoogst zijn, verheffen zich naar ruwe schatting hoogstens 1000 à 1200 voet. Vulkanen worden er niet
aangetroffen.
De koraalbanken schijnen nog steeds in omvang toe te nemen. De eilanden Mendjangan besar en Mendjangan ketjil,
die op ongeveer een paal afstand van elkander liggen, zijn
door een dergelijken bank reeds verbonden.
Alle eilanden zijn dicht begroeid, de lagere eilanden meest
met struikgewas of klapperboomen, de hooger zich verheffende eilanden met hoog geboomte voor het grootste gedeelte
althans. Slechts één stuk rots van enkele meters in omvang,
Poeloe Batoe genoemd, is kaal, zonder plantengroei.
Op Karimon Djawa vindt men eenige kleine beekjes, die
echter in den óostmoesson droog loopen. Het benoodigde
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zoet water haalt zich de geheele bevolking uit een paar zich
op dat eiland bevindende bronnen.
Op de eilanden Parang, Genting en Kemoedjan zijn enkele
moerassige streken, doch slechts van zeer geringen omvang.
Voor ik mij op reis begaf had ik den in mijne residentie
dienstdoenden houtvester verzocht mij een zijner ondergeschikte
technische ambtenaren aan te wijzen ter einde mij te vergezellen en den plantengroei dezer eilanden op te nemen.
Op het laatste oogenblik werd door een plotselinge ongesteldheid de aangewezene evenwel verhinderd de reis mede te
maken. De voorlichting van een deskundige zou mij bij
het opnemen en beschrijven van de op deze eilanden te
vinden voortbrengselen uit de plantenwereld zeer welkom zijn
geweest.
Deze is namelijk zeer weelderig, en levert vooral in de
bosschen veel verscheidenheid op.
De voornaamste houtsoorten welke worden aangetroffen zijn :
de besi-besi, de ingas, do roko-roko en de soemedang, welke voor het bouwen van huizen gebruikt worden; de njamplong en de laboe-laboe, voor het maken van praauwen zeer
geschikt, terwijl verder uit de vruchten van de njamplong olie
wordt bereid; de ketapang, de soeweng en de gajam,
waarvan de vruchten door de bevolking evenzoo worden
benut. Djati-hout vindt men er zeer weinig, en wel alleen
op het eiland Karimon. Ook de bamboe is er zeer schaarsch,
want alleen op het eiland Parang vindt men in het gebergte
enkele stoelen. Daarentegen worden in de lagere streken
overal pandanstruiken aangetroffen, waarvan de bladeren
worden gebruikt tot het maken van atap.
De indruk, dien de plantengroei in het algemeen op een
niet-deskundige maakt, is dat hij weinig of niet verschilt
van dien op Java in vruchtbare bosch- en kuststreken.
Het dierenrijk is vrij slecht vertegenwoordigd, wat men
vindt verschilt weinig van wat ook op Java wordt aangetroffen. Er zijn talrijke herten van een kleine soort, voorts
stekelvarkens en apen. Vogels zijn er betrekkelijk weinig,
hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van gebrek aan voedsel.
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Op de bergachtige eilanden komen volgens de bevolking vele
slangen voor.
Ook de viscbsoorten zijn weinig in aantal. Het meest wordt
nog gevangen de djawi, een kleine vischsoort die gedroogd
wordt uitgevoerd. Tripang wordt bier ook zeer veel gevonden. In één nacht wordt soms door een enkele praauw wel
300 stuks opgevischt, die gedroogd >/4 à '/, pikol vertegenwoordigende, voor ƒ 40 à ƒ 45 per pikol grif van de hand
wordt gezet. Verder wordt er jacht gemaakt op schildpad
(karet); de schilden worden voor f 25 den pikol verhandeld.
Goed onderhouden wegen vindt men alleen in de onmiddelijke nabijheid van de woning van den posthouder, die
het hoofd van het bestuur is. Diens woning is gelegen achter
een vervallen benteng op de zuidelijke landtong van het
eiland Karimon Djawa. Overigens vindt men er slechts gewone niet onderhouden voetpaden, doch deze voorzien volkomen in de behoefte.
Over zee wordt gemeenschap onderhouden met Djoewana,
Japara en Samarang. Dit contact heeft plaats door middel
van handelsvaartuigen van Karimon Djawa, van de kust
van Java, en van enkele in het oostelijk gedeelte van
den Indischen Archipel gelegen eilanden, zooalsBali, Timor,
Sangi en Talaoer, enz.
_ De beste tijd voor de overvaart valt in de beide kenteringen, dus in April en Mei, en in November en half December. In die maanden duurt de overtocht met zeilvaartuigen gewoonlijk slechts twaalf uur. De zee is dan ook
van kleinere praauwen genoegzaam kalm. In de overige
maanden is de vaart echter onzeker, en kan de zee zoo
onstuimig zijn dat er voor kleinere vaartuigen vaak zelfs
gevaar is.
De Karimon Djawa groep, welke ressorteert onder de residentie Djapara, staat onder een posthouder, bijgestaan door
een inlandschen djaksa, die tevens de functiën van districtshoofd vervult, en een Maleisch en een Javaansch kamponghoofd bezoldigd met f 10.— 's maands ieder. Deze laatste
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hoofden staan wat hunnen werkkring aangaat ongeveer gelijk
met de desa-hoofden op Java. Evenals op Java dienen tot
hulp dezer kampong-hoofden tjariks, kabajans en petingans,
terwijl op de eilanden Genting en Parang nog een kapala
doekoeh bestaat voor de weinige daar gevestigde personen.
De posthouder ter zijde gestaan door den djaksa is met
het houden van de politierol belast, op welke meestal slechts
hoogst onbeduidende zaken, b. v. kleine vechtpartijen, en
overtredingen van Art. 83 van het Reglement op de Rechterlijke organisatie voorkomen. Diefstallen doen zich weinig
voor, misdrijven van ergen aard bijna in het geheel niet.
De benteng, indertijd op het zuidelijkste punt vanKarimon
Djawa opgericht, is geheel in verval. Bij de kaserne der
pradjoerits zijn nog vier stukken te vinden, die ingeval van
aanranding door zeeroovers of smokkelaars, dan wel van
ongeregeldheden onder de bevolking nog zeer goed dienst
zouden kunnen doen.
Voor de verdediging van deze eilanden is ter beschikkingvan den posthouder een detachement van 25 pradjoerits gesteld, onder de leiding van een adjudant-onderoffieier-instruetcur. Vóór 1° Juni 11. bestond dit detachement nog uit
31 manschappen, doch het is tot 25 verminderd geworden,
omdat dit voldoende is. Die 25 manschappen hebben geen
verbindtenis aangegaan voor een bepaalden tijd en kunnen
ieder oogenblik hun ontslag nemen. Er zijn echter zoovele
liefhebbers voor die betrekking dat dit hoegenaamd geen bezwaar oplevert en het detachement steeds voltallig is. Daar
zij zich niet voor een bepaalden termijn verbinden, ontvangen
zij geen engagementspremie, ook worden zij niet van
Gouvernementswegc gekleed. Vernomen hebbende dat ik
ter plaatse komen zou, hadden zij zich allen op eigenkosten
eene witte kleeding, bestaande uit broek en buis, aangeschaft,
maar onder gewone omstandigheden draagt een ieder van
hen de kleeding die hij verkiest.
Bij telling bleek het dat de Javaansclie bevolking op bet
hoofdeiland 369 zielen sterk i s , waarvan 133 mannen, 128
vrouwen en 108 kinderen, terwijl de Maleische bevolking
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bestaat uit 377 zielen, te weten: 123 mannen, 117 vrouwen
en 137 kinderen. Die bevolking, in het geheel dus 746
zielen sterk, woont in 179 huizen op het zuidelijkst gedeelte
van Karimon Djawa bijeen. Het totaal der op de andere
eilanden wonenden wordt geschat op ± 250 zielen.
liet aantal kinderen is vergelijkender wijze genomen betrekkelijk niet groot.
De Javaansche bevolking onderscheidt zich in niets van die
op het eiland Java, terwijl de Maleische bevolking hetzelfde
flinke en energieke type vertoont, hetwelk aan al de zeevarende Maleiers eigen is.
Ook de huisbouw is op het hoofdeiland geheel gelijk aan
dien op Java, terwijl op de overige eilanden huizen op palen
worden aangetroffen.
Over het algemeen ziet de bevolking er welvarend uit,
en heerseht er blijkbaar geen gebrek onder hen. De kampong op Karimon Djawa is zeer net en zindelijk onderhouden,
de wegen zijn er breed en beplant met hoog opgeschoten tjemara-boomen en de erven, die vrij groot en meestal met vruclitboomen beplant zijn, zijn door goed onderhouden paggers afgezet, terwijl men nergens, zooals bij het armere gedeelte van
de bevolking op Java, bouwvallige huizen ziet.
Opium wordt er door de bevolking slechts weinig gesehoven. Naar berekening niet meer dan één thail daags.
Verslaafde opiumschuivers vindt men er dan ook zoo goed
als niet. Er is een gemachtigde van den opimnpachter,
een Chinees. Behalve deze zijn er nog 3 andere Chineezcn,
die door handel te drijven in hun onderhoud voorzien.
Communaal bezit bestaat op deze eilanden niet, maar
naar aanleiding van het bepaalde bij Staatsblad 1874 no. 79
hebben ettelijke personen op de verschillende eilanden gronden
in erfelijk individueel bezit aangevraagd en verkregen. Sommigen bezitten op die wijze zelfs perceelen van 1 tot 15 bouws toe.
Die bezitters van die groote perceelen hebben den titel
van djoeragan r ). Zij hebben meestal andere personen bij
1

) Vergelijk de bcteekenis vau het woord djoeragan in liet Soendaneesch.
Tijdsein-. Ind. ï . L. en Vk., deel XXXI.
7
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zich in dienst, die toi afbetaling van geleend geld bij hen
werken tegen voeding, dus pandering zijn. Het aantal dier
djoeragans, die voor vrij bemiddeld doorgaan en meestal
eigen prauwen hebben om hunne producten naar Samarang
af te voeren, wordt geschat op ± 40.
Slechts een gering gedeelte van het hoofdeiland is bebouwd. Geheel woest zijn nog de eilanden Boeroeng, Katang,
Krakal besar en ketjil, Batoe, Kemoedjau en Goendoel.
Daarentegen zijn geheel ontgonnen de eilanden Tjendekejan, Tjémara besar en ketjil, Poeloe Tengah, Mendjangan
besar en ketjil, Glejang Sentok, Bengkoewang, Sroeni, Kumbang, Samboengan en Minjawakan, terwijl de overigen slechts
gedeeltelijk bebouwd zijn. De voornaamste voortbrengselen
zijn: koedoe, klappers, djagong en katela, semangka en
ketimon.
Kijst werd vroeger nu en dan geteeld (padi gogo), doch
door de slechte bibit, die de bevolking daarvoor gebruikte,
kreeg zij zeer slechte rijst en dientengevolge wordt in de
laatste jaren geen padi meer geplant.
De koedoe is eene plant, waarvan bast en wortels tot verfstof
gebruikt worden. Hebben deze planten den leeftijd van drie
jaren bereikt, dan worden hare wortels gedeeltelijk uitgegraven, hetgeen gedurende drie achtereenvolgende jaren herhaald
wordt. Wanneer de boom den ouderdom van 6 à 7 jaren bereikt heeft, wordt hij geheel gerooid en van zijn bast ontdaan.
De gravers moeten de helft van hetgeen zij verkrijgen
aan de grondbezitters afstaan en de andere helft mogen zij
behouden als loon voor hunnen arbeid; dit deel evenwel
staan zij gewoonlijk evenzoo, tegen overeengekomen prijzen,
aan de grondbezitters af. De bast van de koedoe kost ter
plaatse f 25 à f 35 den pikol en wordt op andere plaatsen
voor /' 40 à f 45 verkocht. De wortels doen ter plaatse /' 10
à f 15 per pikol, elders hebben zij een waarde van f 15
à f 20 per pikol.
Op de plaatsen waar men koedoe heeft geplant wordt, nadat
deze vruchten hebben gedragen, op de meeste terreinen de
kokosboom geplant. Hiervan onderscheidt men op Karimon

147
Bjawa twee soorten de djero en de gendja. De eerste draagt
vruchten op achtjarigen, de tweede op zesjarigen leeftijd.
Daarentegen geeft de eerste soort gewoonlijk meer vrucht.
Uitwendig verschillen deze soorten slechts in de bladeren
van elkander. Bij den djero zijn die bladen rechtstandig,
bij den gendjah liggende. Men kan rekenen dat er gemiddeld 120 à 130 boomen per bouw geplant worden. De
klapper-boomen tieren op de lage eilanden in den zandgrond zeer welig en geven den eigenaar een zeer goed
product. Op Karimon Djawa worden de klappers verkocht
voor /' 2.50 à /' 3. Klapperolie wordt alleen voor eigen gebruik gemaakt en op Karimon Djawa voor f 0.40 de fiesch
verkocht.
Andere gewassen worden slechts weinig aangeplant.
De landbouwers hebben zeer veel last van krabben en ratten.
De krabben maken overal holen, ondergraven op die wijze
geheele boomen en daarbij zijn zij zeer belust op vruchten en
gewassen als djagong, waarvan zij de kolven naar hunne
holen slepen. De ratten richten vooral in de klappertuinen
groote verwoesting aan, en knabbelen de pasgezette vrucht
'van vele boomen ten eenemalc dood.
Eekhoorns worden op de Karimon Djawa eilanden niet
aangetroffen.
De eigenlijke handel ie op deze eilanden ruilhandel.. Geld
wordt er slechts in geringe hoeveelheid gevonden. Ingevoerd
worden vooral rijst, eenige pikols suikers, lijnwaden en
kleine benoodigdheden. De uitvoer bestaat uit klappers, koedoe-wortels, koedoe-bast, timmerhout, tripang en gedroogde
djawi-djawi.
Eijst, waarvan gemiddeld per jaar 40 à 50 kojangs worden aangevoerd, komt van Timor, Scdajoe, Samarang en
Djoewana, en wordt aangebracht zoowel door vreemde vaartuigen als door prauwen van Karimon Djawa zelf. Gemiddeld
wordt de rijst 1ste soort voor /' 7 per pikol en de 2e soort
voor /' 6 per pikol verkocht. In den westmoesson, wanneer
de communicatie gestremd is, stijgen die prijzen respectievelijk
tot /' 10 en f 8.
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Nijverheid bestaat er op de Karimon Djawa eilanden bijna zoo goed als in liet geheel niet.
De Mohammedaansche godsdienst is de eenige die onder
de bevolking beleden wordt.
Ofschoon fanatieke Mohammedanen op Karimao Djawa niet
worden aangetroffen, wordt de godsdienst daar toch zeer in
eere gehouden en bestaat er een vrij groote nicsigit, bij
welke een penghoeloe, een ketib, een bilal en een merbot
in functie zijn.
De eenige belasting, welke op dit oogenblik op Karimon
Djawa geheven wordt, is de bedrijfsbelasting.

MALEISCH-KISSERSCHE

WOORDENLIJST
DOOR

iv. üiisnvooY,
Mpprediker ten dienste der inlandsclie Christengemeenten der eilanden Roma en Kisser.

Achteraan de hier gepubliceerde Kissersche woordenlijst
heeft de samensteller de Heer N. EINNOOT eenige aanteekeningen gevoegd, die ik, doch in anderen vorm en toegelicht, hier aan de lijst vooraf laat gaan, opdat zij diens:ig
zullen kunnen zijn tot het beter begrijpen van die lijst.
Het maken van een goede woordenlijst van een taal, die
zooals men dat noemt nog nooit in schrift is gebracht, is aan
bijzondere bezwaren onderhevig, niet het minste waar de
maticale eigenaardigheden van zulk een taal in den aanvang iets ven
iben. En dit is het geval met het
Kissersch en de onmiddelijk zich daarbij aansluitende talen
van den Archipel, vergeleken althans met de aan hen verwante zoogenaamd
ische talen.
De hier gepubliceerde Kissersche woordenlijst, — men bestudeere haar slechts nauwkeurig, — gaat dan ook aan vele
ken mank. Maar desniettegenstaande was het in hooge mate wenschelijk haar bekend te maken, eensdeels omdat zij zooveel vollediger is dan de door Gr. W. EARL in
het Journal of the Indian Archipelago, 1848, II. 695, gepubliceerde woordenlijst van. deze taal, .anderdeels, omdat zij
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op nieuw de aandacht van de beoefenaren der talen van de
Maleisch-Polynesisclie taalfamilie in het algemeen vestigt op
een groep in deze zoo uitgebreide taalfamilie, welke zoo
goed als eenige andere die aandacht verdient, maar ongelukkig grootendeels, ja schier geheel mag men wel zeggen,
ononderzocht is gebleven. Deze lijst zal eene aanleidingkunnen worden tot nader onderzoek, en alsdan gewichtige
diensten kunnen doen.
Op een andere plaats ]) heb ik er opgewczen dat de talen
van den Oostindischen Archipel,—waartoe ook belmoren te
worden gerekend zoowel de talen van Madagascar als die
van de Philippijnen en Formosa, voorts ook die van het
schiereiland van Malaka, te zamen zijn die talen van den
Oostindischen Archipel zooals men ziet de meer westelijk
gesproken talen van de groote Maleisch-Polynesisclie taalfamilie 2), — in twee groote groepen kunnen worden verdeeld,
die ieder weder voor onderverdeeling vatbaar blijken te zijn,
waarop hier ter plaatse echter niet verder dan voor zoo ver
noodig is wordt ingegaan.
Als grens tusschen deze beide groepen, waarvan de eene door
mij de westersche afdeeling van de Maleisch-Polynesisclie
taalfamilie werd genoemd, gaf ik een lijn aan van zuid naar
noord getrokken tusschen Sawoe en Rotti, Flores en de Soloreilanden, beoosten Boeton, bewesten de Soella-eilanden,
beoosten de Minahasa, de Sangi- en de Talaoer-eilanden, en
de Philippijnen 3 ).
>) In mijn proefschrift »Bijdrage tot de vergelijkende klankleer der westersche afdeeling van de Maleisch-Polynesische taalfamilie", Mdz. 1, 20 vlgg.; Stellingen II en I I I ; vgl. ook hl. 156 noot, en bl. 173 noot 2.
*) Dat ook de taal van de Nicobaren een lid zijn zou van deze taalfamilie,
zooals de Heer G. VAN DER GABELENTZ heeft trachten aan te toonen (Berichte
der K. Sachs. Gesellschaft des Wissenschaften, Phil.-hist. Classe, 11 Juli 1885),
vereischt nader bewijs. En ten opzichte van het Khmer en de taal van Tjampa is
uog geen nader onderzoek in die richting ingesteld.
3
) Nadere gegevens hebben mij overtuigd dat ook op het oostelijk gedeelte van
het eiland Flores, tot aan Maumerië eo. Geliting, eene taal wordt gesproken die
niet tot de westersche afdeeling behoort maar tot de groep die geographisch
beoosten die grens haar begin neemt, zoodat in mijn vroegere hier herhaalde opgave een kleine wijziging dient te worden gebracht. Wie zich daarvan overtuigd*
•mi verwijs ik naar het te Roermond in 1873 uitgegeven spel- en leesboekje
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Hoe ver de groep beoosten die grenslijn zich wel uitstrekt
is door gebrek aan gegevens nog niet te bepalen. Het is voldoende hier op te merken dat alle talen, welke gesproken worden door stammen staande onder Nederlandsch opperbestuur,
en woonachtig in den Oostindischen Archipel maar beoosten
die grenslijn, voor zoo ver die talen bekend zijn geworden
op de kapitale punten blijken overeen te stemmen. Enkele
dezer punten werden door mij t. a. p. opgesomd; ook kan
men daar een tamelijk volledige opgave van de betrekkelijke
literatuur vinden. Maar of het gebied van deze hoofdgroep
zich uitstrekt bijv. over geheel Nieuw-Guinea, of wel nog meer
omvat, zal eerst kunnen worden uitgemaakt als de bronnen van de kennis van de in die streken gesproken talen
rijkelijker vloeien. Dit is zeker, het Fidji en wat beoosten, benoorden en bezuiden die taal gesproken wordt is
van geheel anderen aard, en nadert hoewel daarvan in
sommige opzichten sterk onderscheiden veeleer tot de talen
van de westersehe af deeling ').
Waar ik er zoo even van sprak dat de beide hoofdgroepen
van de talen in den Archipel aan te wijzen ieder weder
voor zich voor onderverdeeling vatbaar zijn, dit bepaalt zich
wat de beoosten de getrokken grenslijn gesproken talen
aangaat uitsluitend tot datgene wat ons beter bekendis, want
te anticipeeren in zijne gevoltrekkingen ten opzichte van
den onderlingen samenhang van de talen voorkomende op
die menigte kleine eilandjes in het oosten van den Archipel
te vinden zou gewaagd zijn, vooral ook met het oog op
Üorang même sikka ko Mangerai, waarvan spoedig eene nieuwe verbeterde uitgave te wachten is. Mijzelf stond bovendien nog een Heine Ms. woordenlijst
van die taal ten dienste, vervaardigd door den Heer C O L F F S , en mij welwillend
ter inzage aangeboden door den Heer G. A. V O R D E R M A N , 3 e stadsgeneesheer
te Batavia, die deze lijst met de overige papieren van den Heer COLFFS in zijn
bezit bekwam.
1
V o o r de laatste stelling kan verwezen worden naar de interessante bijdrage van Prof. Dr. H . KERN, de Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in
Indonesië en Polynésie. Amsterdam 1886. 4°. Hoewel schier ieder bladzijde die
bijzondere overeenkomst in het licht stelt, verwijs ik hier, omdat daar de tegenstelling misschien het sterkst spreekt, vooral naar bl. 118 vlgg. van deze schoone
studie.
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de volksverhuizingen, welke in den Archipel hebben plaats
gehad *).
Daar het niet noodig is hier daaromtrent verder in bijzonderheden te treden vermeld ik hier slechts het feit dat de
taal van Kisser en de zich aan die taal onmiddelijk aansluitende talen van Wetter, Koma, Letti, Moa, Babber en
Marscla, waarbij nog te voegen zullen zijn die van Leikor,
Sermata, Dammer en nog eenige andere eilandjes (te zamen
de Zuidwester- en de Zuidooster-eilanden) zich 1° onderscheiden van de talen van Eotti, Timor, Mangerai (Flores)
de Solor- en de Alor-eilanden ; 2° van de talen der Kei- en'
den Aroe-eilanden, ook van die van Nieuw-Guinea; 3° van
die der Momkken, Boeroe en Coram, 4° van die vanTernate,
Tidore en Halmaheira. Zij vormen als het ware een groep
op zichzelf.
Behalve de boven reeds genoemde door EAEL uitgegeven
en vervaardigde woordenlijst, waaraan t. a. p. eenige taalkundige, bepaaldelijk phonetische opmerkingen die niet van
helang ontbloot zijn voorafgaan, is er voor zoo ver mij
bekend is over nog slechts ééne van de tot deze groep
behoorende talen iets van meer uitvoerigen aard gepubliceerd
geworden, want de enkele woorden uit de taal van Babber
t. a. p. door EARL naast die uit het Kissersch medegedeeld
zijn slechts zeer weinige in aantal, nl. do voornaamste telwoorden benevens 21 zelfstandige naamwoorden. Die ééne
taal is de taal van Letti of het Lettineesch, welke taal in
hooge mate merkwaardig is om hare eigenaardige klankwetten.
Doch het is ook daarvoor hier niet de plaats om er
r over uit te weiden. Wie kennis wil maken met het
Lettineesch en zijne klankwetten, ieze voorshands 3) het
') !Cen voorbeeld bijv. is dai. heden de taal van Banda slechts kan worden gehoord
in één kampong op de Kei-eilanden: Met de talen van de Kei-eilanden hangt
deze taal niet onmiddelljk samen. Een staaltje van die op Banda uitgestorven
Banda-taal geeft VAN E I W B G É N in Tijdschr. T. L. en Vk., XIV. 557, waar men
tevens woordenlijstjes vindt van inheemsche talen van de Kei- en Aroe-eilanden.
*) Door tusschenkomst van den Heer K. F. HOLLE in het bezit gekomen
van hoogst belangrijke bijdragen tot de kennis van de talen van de Zuidwestereilanden, stel ik mij vcor later iets meer over deze talen mede te deeleu.
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wel wat onbeholpen gestelde maar daarom niet minder lezenswaardige stuk van den Heer G. HEIJMEEING over de taal dier
Zuidwester-eilanden, dat opgenomen werd in liet Tijdschrift voor
Neerlandsch Indië, 8ste Jaargang, IIItal.1—81. De vele gegevens die dit stuk aan de hand doet te verwerken en in een anderen vorm nogmaals te putaliceeren zou een goed werk mogen
worden geacht, ook zou het zeer te betreuren zijn indien, wat
mij na mijn voorloopig onderzoek het geval schijnt te zijn, de
overige papieren van den schrijver van dat stuk, die jaren
lang in de streek waar het Lettineesch gesproken wordt werkzaam was, en die voor die taal blijkbaar veel hart had en
er veel werk van heeft gemaakt, voor goed verloren zijn
gegaan. Het genoemde stuk namelijk wettigt de meening,
dat de Heer HEIJMERIXG behalve hetgeen door hem t. a. p.
is medegedeeld nog andere stukken in zijn bezit had, die voor
de kennis van het zoo belangrijke Lettineesch nog groote
diensten zouden kunnen bewijzen.
Behalve dit stuk van de hand van den Heer HEIJMERIXG
kan, hoewel er vele in het oog springende fouten in worden
aangetroffen, ook de vermoedelijk door den nestor der zendelingen in Nederlandsch-Indië, den Heer W. LUIJKE, vervaardigde
kleine Catechismus in het Lettineesch (Wenijahclu rnafcapurij ida, ponaivatutu rije makaivajowe poksaranij. Batavia
1834. 12°) het zijne bijdragen tot vermeerdering van de kennis
van deze tweede taal van deze groep, zoo lang de gegevens
niet overvloediger toegankelijk zijn l).
Sa deze opmerkingen van meer algemeenen aard door
welke de plaats van het Kissersch eenigszins nader bepaald
is, en die doen zien wat er van deze taal en hare naaste
verwanten reeds gepubliceerd en toegankelijk is, zijn thans
aan do orde de opmerkingen van cenige bijzonderheden van
het Kissersch zelf, die dienen moeten om de hier volgende lijst
In die bijdragen zijn vertegenwoordigd de talen van Kisser, Moa, Letti, en
Roma, ook van Wetter.
') Hera die dezen Catechismus zou willen aanschaffen kan hier worden medegedeeld dat er nog eenige exemplaren te verkrijgen ziju hij de firma MiRTitfus
NIJHOFF te 's Gravenhage.
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zooveel bruikbaarder te maken. Zooals boven werd opgemerkt hebben eenige aanteekeningen van den Heer RINNOOIJ
daarvoor voornamelijk de stof geleverd.
Doch nog ééne opmerking ga daaraan evenwel vooraf. Zij
betreft de omstandigheid dat deze woordenlijst een MaleischKissersche is, en de spelling der gebruikte Maleische woorden.
In die spelling heb ik geene verandering aangebracht; zij
blijft geheel voor rekening van den schrijver. Was ik daaraan eenmaal begonnen dan was een algehecle omwerking het
noodzakelijk gevolg geweest, wat ik ook daarom minder gepast achtte omdat het door den vervaardiger van de lijst
gebruikte Maleisch het Maleisch is zooals het in het oosten
van den Archipel, onder den invloed van het Ambonsch
Maleisch vooral, gesproken pleegt te worden, en het van
belang mocht worden geoordeeld dat dit staaltje van dat Maleisch tevens gespaard bleef, en niet door de Hollandsche equivalenten vervangen werd. Hoewel oorspronkelijk van plan voor
de Maleische woorden de Hollandsche in de plaats te stellen
dndigde ik met intact te laten wat ik vond, en liet ik ook de
gebruikte spelling ongedeerd. Daarmede wordt evenwel niet
te kennen gegeven dat ik mij met die wijze van spellen
vereenig, hoewel het zeer wel zijn kan dat zij in vele gevallen de plaatselijke uitspraak juist weergeeft.
Ten opzichte van de uitspraak der klanken van het Kissersch, — ook de spelling der Kissersche woorden in de
hierachter volgende lijst laat zeer veel te wenschen over, —
vind ik slechts aangeteekend dat e en o in verreweg de
meeste woorden kort moeten worden uitgesproken, terwijl
dan de klank van die e overeenkomt met dien van è in
het Fransche père en mère en die van o luidt als de Nederlandsche klank ou, ook daar waar twee o's (die dan
ieder tot een afzonderlijken lettergreep behooren) op elkander
volgen. Ten opzichte van de klanken a, i en oe ') vermoed
ik dat het onderscheid tusschen open en gesloten syllaben
O Hoewel ik voor mij bij het schrijven van Indische talen met Latijnsche
letter de voorkeur geef aan het gebruik van u voor den klauk dien men in
Hollandsche spelling met oe aangeeft, heb ik mij hiervoor de homogeniteit aan-
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duidelijk in de uitspraak te hooren is, tenzij die klanken
(door samentrekking bijv.) lang mochten zijn.
Het aantal der consonanten in de Kissersche woorden aangetroffen is ten gevolge van klankverzwakking, die voor
een gedeelte tot klankverschuiving aanleiding gaf, zeer gering.
Ik geef hier een tabelletje waaruit men behalve het aantal
dier klanken ook hunne onderlinge verhouding kan leeren
kennen; ter verduidelijking daarbij voorts eenige aanteeke-

gen.
hard.
gutt.
dent.
lab.
halfvoc. j
siskl.

—
k

-(«-)
f

h

zacht.
k
r{t, d)
»(p. *)
I
aspir. ->-

nasaal.

I. De oude tenues k en p zijn verdwenen; àe l werd vervangen door k.
a. Kiss, jaoe = Mal. akoe; Kiss. aär(ne) = Mal. akar; Kiss,
o = Mal. engkau; Kiss. woör = Mal. boekil; Kiss, ioer(noê)
= Mal. ekor; Kiss, ika;==, Mal. kita; Kiss, aän = M a l . makan.
b. Kiss, reë === Mal. rfëpa ; Kiss, tore = Mal. lapar ; Kiss.
(wo)iko = Jav. ;«7oe; Kiss. (wo)ira = Jav. ptra; Kiss, (wo)aka = Mal. empat, Jav. pai; Kiss, <n = Mal. api; Kiss, aosroe
= Mal. kapoer.
Aanm. Meer dan eens is een oude p thans in 't Kiss, vertegenwoortigd door w, bijv. Kiss, wawana— Mal.
papan. Aan een oud mp beantwoordt een tegenwoordige p, bijv. hope = Mal. soempah.
c. Kiss, ivakoe = Mal. fettoe ; Kiss. maka(n) = Mal. mafa ;
Kiss, ma/a = Mal. ma/t; Kiss. a/«(m) = Mal. hati; Kiss.
tcoenoe = Boeg. loenoe; Kiss, oe^/a = Mal. koelil; Kiss, kahe —
Mal. tast/c ; Kiss, oe/ioe = Mal. koetoe.
II. De gutturale nasaal wordt geheel gemist. Gewoonlijk
is hij vervangen doorn. Kiss. a»rae = Mal. angin; Kiss. M m
gesloten bij den samensteller van de Wdl., en schrijf ook ik oe. Indien men
slechts een geregeld gebruik maakt van een deelteeken waar zulks noodig is, kan
trouwens oe zeer goed gebezigd worden zonder aanleiding tot dubbelzinigheid
te geven; doch omslachtig blijft het.
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= Malag. telinga; Kiss, iroe(ne) == Mal. Udoeng; Kiss.namn_
(ne) = Soend. ngaran; Kiss. arne = Jav. arhig; Kiss, n« =
Malag. rininä, Mal. dingin.
III. De s werd verzwakt tot A : Kiss. /bJa = Mal. soM :
Kiss, /toe/we = Mal. soe.roe; Kiss. /«lAe = Mal. tasik; Kiss. «/(/Ac
= Jav. alas; Kiss, malte = Mal. emas; Kiss, ahoc = Mala.<ioc; Kiss, «o/w = Jav. wocw.
Met behulp van deze regels waarin de voornaamste klankveranderingen zijn aangegeven en waarmede ik hier ter plaatse
meen te mogen volstaan zal de lezer ook meer onkenbaar
geworden woorden gemakkelijk herkennen.
Daarvoor zullen verder nog moeten dienen de thans volgende opmerkingen van grammaticalen aard.
In de lijst is meermalen een afgeleide vorm gegeven,
die meer bevat dan het daarbij geplaatste Maleische equivalent zou doen vermoeden. Daarbij is de samensteller, die
blijkbaar de juiste waarde van die vormletters,—laat ik ze
gemakshalve hier zoo noemen, — niet heeft ingezien, zich
daarenboven niet gelijk gebleven. Hij geeft nu deze dan weer
een andere letter te veel, soms bezigt hij ook wel den naakten
vorm zonder zulk een letter, zooals den lezer duidelijk zal
worden bij toepassing van wat straks zal Avorden opgemerkt.
Het feit zelf, dat bij praedicaatswoorden (bepaaldelijk werkwoordsvormen, en als praedicaat gebezigde bijvoegelijknaamwoorden) er een eigenaardige letterverandering aan liet
begin van het woord, of liever op de plaats die in den zin
onmiddelijk aan het praedicaatswoord voorafgaat, valt op te
merken is den vervaardiger van de lijst wel niet ontgaan ');
uit de omstandigheid, dat hij zich bij het opgeven van werkwoordsvormen geen vasten regel heeft gesteld bij het gebruiken
van die letters, moet en kan men veilig afleiden dat het hem
onbekend gebleven was dat ieder dier letters slechts daar
') In zijne aanteekeningen verwijst de Heer RINNOOIJ terecht van het Mafoorsch, waar evenals in alle talen in den Archipel beoosten den door mij
getrokken grenslijn mutatis mutandis hetzelfde plaats heeft. Voor het Kottineesch
verwijs ik hier naar de juiste mededeelingen van den Heer W. M. DONSELAAÏ,
bekend gemaakt in Not. XI. 146 ; voor het Lettineesch zie men het hoven
in de tekst genoemde stuk van den Heer G. IIKTHFBING.
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gebezigd mag worden, waar het niet in strijd is met wat de
zin waarin zij moeten voorkomen vereiselit.
Ziet het zooeven gezegde in het bijzonder op werkwoordsvormen en daaraan gelijk te stellen bijvoeglijknaamwoorden,
een soortgelijke opmerking kan worden gemaakt ten opzichte
van vele in de lijst voorkomende substantiva. Hier evenwel
ben ik bij gebrek aan voldoende gegevens niet geheel zeker
van de zaak. Slechts zinnen of zinnetjes opgesteld in zuivere
overeenstemming met de juiste Kissersche taalregels zullen ons
in staat stellen uit te maken of nl. de consonant n (met of
zonder vokaal) zoo vaak aan het einde van een Kissersch woord
gevonden, waar men haar met het oog op de zustertalen niet
verwachten zou, al dan niet grammaticale waarde bezit *).
In onze lijst is er zeer willekeurig mede rondgesprongen.
Maar men zal begrijpen dat voor het Kissersch, en alle tot dezelfde groep behoorende talen deze questie oen belangrijk vraagstuk
te achten is. Ik kom er straks op terug.
Voor een geregelde behandeling is het wenschelijk hier
eerst terug te koeren tot de werkwoordsvormen.
Zooals bekend is moet men in de Mal. Polynesische talen
bij de werkwoorden onderscheiden stam woordelijke en afgeleide
werkwoorden. De laatste worden gevormd dan bijvoeging
van verschillende elementen : voorvoegsels, achtervoegsels, als
ook invoegsels. Meermalen treden zulke elementen gezamenlijk
op, vaak ook zijn zij samengesteld. Bij de eerste soort
van werkwoorden vindt men den stam zonder meer, tenzij
zulk een bijgevoegd element, als waarvan zooeven sprake was,
eigenlijk een tijdswaarde bezit, in welk geval men in eenige
talen zulke elementen ook bij stam woordelijke werkwoorden gebruikt vindt, doch alsdan kunnen zij niet onder de
middelen ter elassificeering van de werkwoorden w orden
medegeteld. In vergelijking nu met de meer westelijk
l
) Het laatste werd door mij verondersteld, toen ik mijn Bijdrage schreef
Ik liet echter in het midden wat de waarde van het feit is. Mutatis mutandis
ziet men in de oostelijke talen van den Archipel hetzelfde verschijnsel. Aangezien
echter de zinbouw dezer talen zich iu vele opzichten van die der westelijker
gesproken talen onderscheidt, mag men omtrent dit punt zonder nader nauwkeurig onderzoek à priori nog gesne conclusie trekken.
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gesproken talen zijn de oostelijke talen, ook het Kisserscli,
wat grammaticale vormen betreft betrekkelijk zeer arm,
terwijl daarenboven de laatst aangegeven eigenaardigheid
(het bezit van onderscheiden tijdvormen) uitsluitend gevonden wordt bij die talen van de westersche afdeeling welke
het in rijkdom aan grammaticale vormen verreweg winnen
van hare andere zusters 1).
De stamwoordelijke werkwoorden zijn vormelijk het eenvoudigst en niet zeer talrijk. Ook bij deze hebben in het Kisserscli evenals bij de afgeleide werkwoorden onmiddelijk vóór
het woord de genoemde veranderingen plaats. Die stamwoordelijke werkwoorden stellen duidelijk in het licht wat de
eigenlijke beteekenis van deze grammaticale eigenaardigheid
is, mits men eenmaal bekend is met de eenvoudige vormen
der persoonlijke voornaamwoorden, die hier daarom onmiddelijk volgen:
Ie
2e
3e

pers.
pers.
pers.

Enkelv.
jaoe
o
ai

Meerv.
ika 2 )
mi
hi

Dit blijkt namelijk waar men een Hollandsch bezittelijk
voornaamwoord naar Kisserscli taaieigen heeft weer te geven,
waarover later. Doch deze vormen in het oog houdende
ziet men dat ze, waar ze met een stam woordelij k werkwoord
verbonden optreden, op zich zelf niet voldoende zijn. Immers
van nani (zwemmen = Jav. langt), mai (komen), eë (willen) en
ehoe (springen) krijgt men de hier onderstaande vormen, die
slechts zóó de beteekenis hebben van: ik zwem, ik kom,
ik wil, ik spring; gij zwemt, gij komt, enz.
i) Hiermede heb ik bepaaldelijk op liet oog de talen van noordelijk Celebes,
de Sangi-eilanden, de Philippijnen, Formosa en het Malagasy. Andere in vormen
nog zeer rijke talen, als het Batakseh, het Dajaksch (Ngadjoe), en het oud-Javaanseh, missen eigenlijk gezegde tijdvormen.
») Ika is vormelijk Uta elders. Dit ika (kilo) wordt opgegeven als in beteekenis = kami. Daaruit zou volgen dat, aangezien er geen ander pronomen m beteekenis = Uta wordt opgegeven, in het Kissersch het onderscheid tusschen inclusief en exclusief bij het pronomen 1<= pers. meerv. niet wordt in acht genomen. In
het Lettineesch vindt men naast ita (Uta) een am {kami), zie Tijdschr. N. I., tste
Jg., I l l , 18.
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Enk. I e pers. jaoenani jaoemai
2e pers. omnani
ommai ')
3e pers. ennani
enmai
Mv. Ie pers. ptinani
ikmai
2e pers. mimnani mimmai
3e

pers.

himani

je eë
omeë
eneè
i/ceè'
imeë

hirmai

')

je ehoe »)
omehoe
enehoe
ikehoe
mimehoe

hire'è

hirehoe

Tusschen het pronomen en het werkwoord vindt rnen, geregeld varieerende, een consonant ingevoegd bij de 2e en 3 e
persoon, wel beschouwd denkelijk ook bij de I e pers. meervoud, terwijl bij de I e persoon enkelvoud de tusschengevoegde
vokaal in den voorafgaandcn of volgenden dito geabsorbeerd is.
Jaoe

nani ontstond nl. uit j'aoe [oe] nani

om

nani

0

e»
nani
ik
nani
mim nani

ik
mi

Mr

hi

nani

e

nani

m

n nani
[£] nani
m nani
r

nani

Dat deze ingevoegde letters de waarde hebben van een
voornaamwoord kan, behalve door taaivergelijking waarin ik
mij hier niet begeef, ook uit het Kissersch zelf worden afgeleid, want men vindt ze met dezelfde persoonswaarde ten
deele terug als suffixen, ook ziet men naar de opgave en
de opvatting van den Heer RIJWOOY bij adjectieven dezelfde veranderingen aan het begin van zulk een woord optreden, ook zonder dat het eigenlijk pron., d. w. z. het pronomen
personale in nominatiefvorm, daaraan voorafgaat. De lijst waarnaar ik hier verwijs geeft juist in hare inconsequenties bij het
opgeven der vormen vele dit bevestigende vormen. Als
voorbeeld diene hier alneloe, malueloe, nalmloc, kalmloe, ralneloe (Mal. lenloe), welke vormen in een zin verband, al naar
gelang van de persoon waaromtrent gehandeld wordt, zullen
moeten worden gebezigd.
*) De hier op te merken klinkerverandering is regelmatig. Ook in andere
gevallen heeft er verandering van klinker plaats, maar, daar ik omtrent deregels
niet tot volkomen zekerheid heb kunnen komen, moet ik het hier laten rusten. De
Heer KINNOOY schijnt het te zijn ontgaan.
' ) De Heer RINNOOV zegt dat in dit om mai het woordje om, evenals voor
alle andere met m beginnende werkwoorden, in on veranderd wordt. Voor de
duidelijkheid geef ik in den tekst om mai, zonder dan-on twijfel te kennen te
geven maar ik vond geen tweede voorbeeld voor dezen regel.

•
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Na het hier voorafgaande kan verder volstaan worden met
een enkel paradigme van een werkwoord met een voorvoegsel, slechts houde men in het oog dat in de lijst de bovengemelde
verwarring bij het opgeven van werkwoordsvormen den samensteller nu eens den eenen dan weer een anderen vorm
heeft doen kiezen. Met de pronomina geven bijv. a-iwali =
Mal. berdagang, en a-hope in vorm = Mal. bersoempah, in
"bet. = Mal. ménjoempah de onderstaande vormen.
Enk.

Mv.

Ie pers. jadwali
2e pers. omaiwali
3e pers. ainaiwali
I e pers. ilcaiu-ali
2e pers. rnimaiwali
3e pers. Uraiwdli

[ja ')
a-iwali], jaahope
[o
m a-iwali], omalwpe
[ai n a-iwali], ainahope
[ik [k] a-iwali], ikahope
[mi m a-iwali], mimahope
[hi
r a-iwali], Mrahope

[ja
a-hope].
[o ra a-hope].
[ai n a-hope].
[ik [k] a-hope]
[mi m a-hope].
[hi f a-hope].

Deze veranderingen treden verder bij alle werkwoordsvormen op, welke in bet K i ssersch worden aangetroffen. Als zoodanig worden opgegeven.
1°. een vorm met het voorvoegsel a, dat in beteekenis
beantwoordt zoowel aan Mal. ber als aan Mal. meng met
veranderlijken nasaal, bijv. aäär (Mal. berakar), apaoekoe
(Mal. membasahkan), acikoeloc (Mal. meninggikan);
2°. een vorm voorafgegaan door loi, bijv. loi Ijape (Mal.
mentjapkan) van t jape (Mal. Ijap), loi poeroe jake (Mal. tarok
tja!jar) van poeroe jake (Mal. tjaljar);
3°. een met hii (Mal. bckin), somtijds met bijvoeging van «
of ad, bijv. van apinha (Mal. sakit) hii apinha (Mal. menjakilkan),
van toko (Mal. bocta) hii naiiloko (Mal. membociakan).
Ook suffixen dienen als zoodanig, bijv.
4°. edi, dat in beteekenis evenzoo gewoonlijk met Mal.
kan overeenkomt, vgl. hoerijedi (Mal. melepaskan) van hoeri
(Mal. lepas): oloewedi (Mal. mendahoeloewï) van oloe (Mal.
dahoeloe); jakedi (Mal. mendjahalkan) van /aAe (Mal. djahat).
5°. ne bijv. : Ae/*e» (Mal. #«/«), kehene Mal. (mëntjelakan).
Op dezelfde wijze als de werkwoorden kunnen ook de zelfstandige naamwoorden worden verdeeld in afgeleide en niet
afgeleide.
l

) Zie bovea bl. 159 noot 1.
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Tot de eerste soort beliooren bijv.-, manoe (kip), iroene (neus),
enz.
De tweede soort wordt gevormd door voorvoeging, achtervoeging, ook wel invoeging van daarvoor gebruikelijke elementen, die in liet Kissersch weinig talrijk zijn. Als zoodanig worden genoemd:
1°. het voorvoegsel ha (Mal. barang); —
2°. het achtervoegsel ne, bijv.: kene (Mal. tjoba) henene
(Mal. pertjobaän). Dit suffix vindt men ook bij woorden reeds
voorzien van
3°. het invoegsel na. Met dit infix worden van wcrkwoordelijke stammen passieve Substantiven afgeleid, bijv. : wahochoe (leeren) wanakoekoe (leer); hacira [deelen] hanacira (deel).
Te gelijkertijd voorzien van het onder 2°. genoemde suffix is
wanalhene (Mal. pembalasan), van wallte (Mal. balas, Jav. male's).
Ook door omschrijvingen die regelmatig worden gebezigd
worden substantiva van een bepaalde soort (nomina actores)
aangegeven. De meest gewone wijze is die waarbij men rii
(mensch) gevolgd door mana (het betrekkelijk voornaamwoord)
aan een werkwoord laat voorafgaan bijv. rii man derna (een
hoorder). Ook waar men in Maleisch djoeroe pleegt te bezigen vindt men in het Kissersch de genoemde omschrijving
gebruikt, bijv. djoeroemoedi = mana sala oele; djoeroe basa =
mana sala wanakoenoe. RU wordt, — de beide laatste voorbeelden leeren het reeds, — ook vaak weggelaten.
Evenmin als men de zoo juist genoemde omschrijving eene
afleiding zal kunnen heeten, hoewel zij in den loop der tijden eenmaal onkenbaar geworden dat zeer wel zou kunnen worden, kunnen daarvoor gelden de vele samenstellingen die men in deze taal ontmoet. Vaak vindt men,
waar wij in 'tHollandsch slechts een enkel woord behoeven
te bezigen, in de Mal.-Polyn. talen een samengestelde omschrijving !). Eigenaardig voor het Kissersch en de overige
talen beoosten de grenslijn is daarbij dat zij in tegenstelling tot de westelijker gesprokene talen de woorden rangschikken op dezelfde wijze als dat pleegt te geschieden in
') Dat ook het omgekeerde vaak, ja vaker nog het geval is, is bekend.

162
't Hollandsch (en verwante talen), bijv. : manoe keer (kippenei),
waarvoor het Mal. zou zeggen lehr manoe/c, of liever, daar
in het Maleisch manoek niet de speciale beteekenis heeft van
„kip", lehr hajam. Zoo ook oira malum (wateroog, bron) =
Mal. mata ajar. De volgorde der woorden is dus juist de
tegenovergestelde van de in het Mal. gebruikelijke. Daar de
lijst overvloedig voorbeelden geeft wordt de lezer naar deze
verwezen, waar hij evenzoo gewaar worden kan dat ook
de beide voorzetsels wawanne (boven) en leherne (bensden)
als substantieven worden behandeld en dus steeds volgen na het
woord, waaraan men zou meenen dat zij moesten voorafgaan.
Deze regel dat het bepalende woord voorafgaat wordt in
het Kissersch ook in acht genomen in het geval dat het bepalende woord een persoonlijk voornaamwoord is. Het
blijkt evenwel, dat niettegenstaande men het persoonlijk voornaamwoord steeds voorop ziet gaan, — in overeenstemming
met den bovengegeven regel zou dit voldoende moeten zijn, —
in dit geval ook nog een pronomen dient te worden gevoegd achter aan het bepaalde woord in den vorm van
een suffix, waarvoor zoo aanstonds ettelijke voorbeelden zullen
volgen, in tabelvorm door den samensteller der woordenlijst
aan zijn woorden verzameling toegevoegd ] ).
Het was op grond van deze vormen die ontstaan bij het aanwenden van deze eigenaardige Kissersche taalregel, die bij alle
personen (1e, 2e, en 3e) gelijkmatig wordt toegepast, dat ik boven
(zie bl. 157) in tegenstelling met een vroeger door mij geopperde meening als mijn gevoelen te kennen gaf dat het zeer wel
mogelijk zou kunnen zijn dat de n, die men zoo vaak achter
aan een woord in het Kissersch (en verwante talen) vindt
in gevallen waar men afgaande op de zustertalen haar niet
verwachten zou, juist wel ecne grammaticale waard bezit.
Immers daar waar in een zin niet gehandeld wordt omtrent
een I e of 2e persoon, vindt men wat grammaticaal een 3 e per1
) Ongelukkiger wijze ben ik ook hier weder verplicht er den lezer attent op
te maken, dat deze tabel zich kenmerkt door soortgelijke fouten als waarop voor
de woordenlijst reeds gewezen werd.
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soon genoemd wordt, welk laatste geval natuurlijk verreweg
het veelvuldigst zal worden aangetroffen.
In de lijst, zoo werd boven reeds gezegd wordt met die
sluitende n zeer willekeurig omgesprongen. Nu eens vindt
men haar, dan weer niet. Zoo vindt men bijv. makan (oog =
Mal. mala), akin (hart = Mal. hati), en daarnaast noho ( = Jav.
nocsa), hoehoo ( = Mal. soesoc), enz. Vooral uit het laatste
woord hoehoe, dat men toch beschouwen zou als tot dezelfde
categorie van woorden te behooren als in de straks volgende tabel
zijn opgesomd, en in de zustertalen, zoo goed als mala, hati, lima
enz. dat doen, op een klinker uitgaat, laat zich afleiden dat
zulk eene n wellicht niet tot het woord zelf behoort. Een
vernieuwd onderzoek na den eigenlijken vorm van zulke
woorden buiten de constructie schijnt niet overbodig, en
vermoedelijk moet ook in dit gezicht de hier volgende Kissersche woordenlijst als gebrekkig worden beschouwd.
Onderzoeken wij dus verder. Sub voce mata vindt men makan.
Dat is dus de vorm van het woord. Met de pronomina verbonden treedt dit woord makan echter op in de volgende vormen:
mijn oog jaoe

makoeoe

ons oog

ika

makad

uw

oog

o

makoem

uw

oog

mi

makoem

zijn

oog

ai

makan.

hun oog

hi

makan

Moet men uit „mijn oog" jaoe makoeoe niet afleiden dat,—
met de klinker-assimilatie rekeninghoudende, — „oog" zonder meer in 't Kiss, eigenlijk maka luidt ? Dat de vormen
zoo even genoemd ontstaan zijn
jaoe

makoeoe uit jaoe maka oe

o
ai
ika
mi

makoem
makan
makad
makoem

uit
uit
uit
uit

o
ai
ika
mi

maka
maka
maka
maka

hi

makan

uit

hi

maka an

oom (omgezet uit moe),
an
(omgezet uit na),
ad
(omgezet uit da),
oem (omgezet uit moe),
(omgezet

uit

th() '),

en dat, aangezien er in een zin gewoonlijk sprake is van een 3 e
persoon, en woorden op zich zelf, behalve in Imperativo of in
>) Zulk verspringen van den vokaal komt in 't Kissersch herhaaldelijk voor en
is aan een regel gebonden, naar het schijnt. Doch ook in dit opzicht zijn de gegevens niet nauwkeurig genoeg om met voldoende zekerheid te beslissen. Met
dit al blijkt hoe naauwkeurig ook in deze talen, die in een ander opzicht zoo sterk
yerloopen zijn, er grammaticaal te werk gegaan wordt.
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Vocativo, buiten een zinverband niet plegen voor te komen, de
samensteller van de lijst, omdat hij gewoonlijk makan zal hebben
hooren gebruiken, tot de meening is vervallen dat makan ook
„oog" beteekende zonder meer ? Toch doet een vergelijking van
andere voorbeelden (men zie bijv. akin) weer twijfelen aan de
juistheid van het zooeven gestelde, en ik eindig daarom deze
enkele opmerkingen met het uitspreken van den wensch dat te
eeniger tijd de Heer EINNOOY zelf, dan wel een ander persoon,
die ter plaatse het Kissersch nader onderzoeken kan, ons mededeeling doen zal van zijne juiste bevindingen ten deze.
Thans volgt de tabel, zoomede een lijst van de telwoorden,

ÂKGKAU POENJA.

AKOE POENJA.

Bakoe.
Balakang.
Bibir.
Dada.
Isi dada.
Djangoet.
Dj ari.
Gigi.
Hati.
Hidong.
Kaki.
Kapala.
Kening.
Koekoe.
Lambong.
Leher.
Lidali.
Loetoet.
Mata.
Moeka.
Moeloet.
Pantat.

jaoe kawaaloe
jaoe kilioerc.
jaoe nipkaocne.
jaoe irhoeoene.
jaoe irhoeoe raram.
jaoe ivewoeoe.
jaoe limoe vaan.
jaoe nihoeoe.
jaoe akinoene.
jaoe irocoen.
jaoe ewoeoe.
jaoe oeloewakoeoe.
jaoe ma-koe woeoen.
jaoe limoe makan.
jaoe heroeoe.
jaoe liclcnoenc.
jaoe namoenc.
jaoe koroe.
jaoe makoeoc.
jaoe owoeoe makoeoe.
jaoe noeroen.
jaoe wioe.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kawaalme.
kilioerme.
nipkanmc.
irhoem.
irhoemoe ramm.
wewoemoe.
limmoe vaan.
nihoem.
akimne.
iroem.
ewocmo.
oeloewakoem.
makoem ivococn.
limmoe makan.
heroem.
kelemne.
nama n.
kormoe.
makoem.
owoem makoem.
noeroemne.
ivioem.

DlJA POEMA.

ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai

ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai
ai

kawaalnc.
kilioerne.

tiipkanne.
irhoen.
irhoenoe raram.
weini.
liman man.
nihan.
akinnc.
iroen.
ejini.
oeloewakoen.
makan woeoen.
liman makan.
herna.
kclenne.
namun.
korno.
makan.
ain makan.
noeroennc.
tvian.
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terwijl eene lijstje van de benamingen der maanden van het jaar,
waarvoor zooals bekend is de stammen in 't zuidoosten, en
oosten van den Archipel gewoonlijk eigen benamingen bezitten,
achter de woordenlijst, die na de lijst der telwoorden volgt,
gevonden worden kan.
J. BRANDES.

JNOIA. In de thans volgende lijsten spreke men iederen klinker op zich zelf uit, tenzij
voorafgaat en een e volgt, daar zij alsdan te zameu beantwoorden aan den Hollandsehen ld
e
- Waar deze twee klanken zóó op elkander volgende ieder afzonderlijk moeten worden i
§esprokcn zal dit worden aangegeven door een deelteekcn op de e (oë).
0

K I T A

O R A N G

P O E N J A .

ina /caivaalde.
wet kilioerde.
l
«a nipkande.
%
ka irhoendc.
wa irhoende retrain.
ika weidi.
ika lirnad raan.
ika nihad.
l
ka akinde.
ma iroendc.
x
ka eidi.
l
ka oeloewakoedoe.
"fa makad ivoeoen.
!
«a limad makan.
"•« herda.
l,i
a kelende.
l
ka namandc.
%
ka km-do.
l
ka makad.
l
ka ojid makad.
ika noerande.
l
ka wiad.

KAMOE POENJA.

mi kawaalme.
mi kilioerme.
mi nipkanme.
mi irhoemne.
mi irhocmoe raram.
mi wewocm.
mi limmoe raan.
mi nihoem.
mi akimne.
mi iroem.
mi civoemoe.
mi oeloewakoem.
mi makocm ivoeoen.
mi limmoe makan.
mi heroem.
mi kelemne.
mi naman.
mi Icoroem.
mi makoem.
mi oivoem makocm.
mi noeramnc.
mi iviocm.

D l J A ORANG POENJA.

hi kaivaal.
hi kilioerne.
hi nipkannc.
hi irhoene.
hi irhoene raram.
hi wein.
hi liman raan.
hi nihan.
hi akinne.
hi iroen.
hi eini.
hi oeloeivakoen.
hi makan ivoeoen.
hi liman makan.
hi herna.
hi kelenne.
hi naman.
hi kor no.
hi makan.
hi oin makan.
hi noeranne.
hi man.
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AtraKAU POENJA.

AKOE POENJA.

jaoe moemoene.
jaoe konowoeoe.
Isi peroet. jaoe konowoeoe raram.
jaoe limocoe hioen.
Sikoe.
Tangan. jaoe limoeoe.
Telinga. jaoe kilinoe.
jaoe ewoeoe kiai.
Toerait.
jaoe amoe.
Bapa.
jaoe inoe.
Iboe.
Anak laki jaoe anoc mooni.
Anak p. jaoe anoc mawekc.
Socdara 1 jaoe mooloc waloe.
Soedarap. jaoe naroe.
S. 1. mant. jaoe panin mooliwali.
S. p m. jaoe panin weekwali.
Bapa m. jaoe panin mooni.
jaoe panin maweke.
Iboe m.
jaoe ocpocoe mooni.
Tetek.
jaoe oepococ maweke.
Même.
Soewami. jaoe liono.
jaoe hono mawekc.
Istri.
Tjoetjoe. jaoe oepoen.
Di moeka jaoe kalaroe.
Pipi.
Peroet.

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

ida, masa koe.
wooroo.
wokeloe.
woaka.
ivolima.
woneme.
woikoe.
woa.
wohi.

moemanme.
0 konowoemoe.
0 konowoemoe raram.
0 limmoe hioen.
0 limmoe.
0 kilinmoe.
0 ewoemoe kiai.
0 ammoe.
0 inmoe.
0 anmoe mooni.
0 anmoe maweke.
1) moolwalmoc.
0 naroem.
0 panim mooliwali.
0 panim weekwali.
0 panimnc mooni.
0 panimne maweke.
0 oepmoe mooni.
0 ocpmoc maweke.
0 howocm.
0 hoivoem maweke.
0 oepmoe.
I) kalaramoc.
0

10,
11,
12,
20,
21,
22,
30,
40,
50,

DlJA POENJA.

at moemanne.
ai konoin.
ai konoin raram.
ai liman hioen.
ai liman.
ai kilinna.
ai ein kiai.
ai aman.
ai inna.
ai ananne mooni.
ai ananne mawekeai mooliwala.
ai nama.
ai panin mooliwali.
ai panin weekwali.
ai panin mooni.
ai panin maweke.
ai oepocn mooni.
ai oepoen maweket
ai hono.
ai liono aweke.
ai oepoen.
ai kalarna.

ida iveli.
ida iveli ida.
ida weit wooroo.
werroo.
werroo ida.
werroo wooroo.
welikeloe.
weliaka.
wellima.
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K I T A

ORANG

P O E N J A .

ika moemande.
ika konoidi.
ika konoidi raram.
ika limad hioen.
ika limad.
ika Linda.
ika cid Mal.
ika amad.
ika inda.
ika anande rnooni.
l
ka anande maweke.
l
ka moolitvalda.
ika narda.
l
ka paninde mooliwali.
ika paninde weekwali.
ika paninde mooni.
ika paninde maweke.
ika oepoed mooni.
ika oepoed maweke.
ika hondo.
ika hondo maweke.
ika oepoed.
ika kalarda.

K
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi

60, welneme.
70, weliikoe.
80, welia.
90, welihi.
100, rahoc ida.
101, rahoe ida ida.
110, rahoe ida idaweli.
120, rahoe ida werroo.
200, rahoe wooroo.

MOE POEMA.

moemanme.
konowoemoe.
konowoemoe raram.
limmoe hioen.
limmoe.
kilinmoe.
ewoem kial.
ammoe.
inmoe.
anmoc mooni.
anmoe maweke.
mooliwaloem.
naroem.
panim mooliwali.
panim weekwali.
panimne mooni.
panimnc maweke.
oepmoe mooni.
oepmoe maweke.
howoemoe.
howoemoe maweke.
oepmoe.
kalarmoe.

D l JA ORANG POENJA.

hi moemnne.

hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi
hi

hi
hi
hi
hi

konoini.
konoini raram.
liman hioen.
liman.
kilinna.
ein kial.
aman.
inna.
midline mooni.
ananne maweke.
mooliwala.
nama.
paniri mooliwali.
panin weekwali.
panin mooni.
panin maweke.
oepoen mooni.
oepoen maweke.
hono.
hono maweke.
oepoen.
kalarna.

300, rahoe ivokeloe.
1000, rioen ida.
2000, riocnoe wooroo.
3000, rioenoc ivokeloe.
10000, hallida.
50000, halla wellima.
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WOORDENLIJST.
A..
abis, horoe.
aboe, apoe.
ada, aijele.
kaädaän, wenewhen.
adat, honolileha.
adik, alli.
adil, mmalolo.
adjar, wakoekoc.
beladjar (tarima adjaran), kokala wanakoekoe.
mengadjar (kassi adjaran),
man wakoekoc.
adjaran, ivanakockoe.
peladjar (orang jang tarima
adjaran), rii mana kokala
wanakoekoe, poeda poeda.
pengadjar (goeroe), rii man
wakoekoc.
adoli! jaoeivcc.
agar lek, Icke.
agar (sopaja), lek loo, lek
mana.
agas, nihan.
ajam (boerong), manoe.
ajer, oin.
ajer dingin, oiri naoerinna.
ajet (nats, bahagian), hanaära.
akal, honorke.
akan, nanoe.
akar, aarne.
berakar, naaar.
akoe (beta), jaoe.
alipan (kaki sariboe), weclawedla, waiwairrahoe.

aloe (baloe, kajoe pada tombok padi), aloe.
aloes (haloes), romolm, namanisa.
amang (djandji siksa), naki.
tierije.
amarah, naahan.
amas, malie.
amat (terlaloe), narchnvakee.
amat (lihat dengan taroh kira),
poonal kerkerehe; poon novo
honorke..
ambil, mala.
ambilkan, malaedi.
ambocr, arije.
ampat, ivoachka.
ampat poeloh, weliaka.
ampir, rani.
ampoenja, nina.
ampohan (hinner besar sekali),
oiroeroe lalapa.
ampon, apanakala.
kasi ampon, nal napanakala.
anak, anatme.
an ak laki-laki, a nantie m oon i.
anak parampoean, anatme
maweke.
anak piara, anaa laoehoe.
anak bongsoe, anatme karocri.
anak soelong, anatme anoeloc.
anak tiri, toeranne.
anak kambar, anaa adodoë.
anak kontji, konsi.
anak kontji pintoe, konsenike.
anak tangga, anatme rome;
mana melie rokonihe.
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anak lidah, ahanne.
beranak, morijana; di peranakkan, mana morijana.
anak ketjil, taianenihe.
anam, woneme.
anam poeloli, welineme.
andej, molmolonne.
andejan andejan, molmolnahcni.
andjing, ahoe.
anggan, pasijale.
angin, anne.
angkat, kikine.
angkatan, kinichkin.
angkau, oo, om.
angoes, naisana.
anjaja, kehen.

asap, mahoen.
asar, heiki, roesne, lame.
atap, kawar.
atas, wawanne, tiloe.
diatas, kiwawanne.
ka-atas, lawawanne.
ataw, me.
ator, kakara, kahar.
atoran, kanakarne.
atsal (bangsa), hawhawe.
awan, hahkame.
B .
babi, wann.
badan, kernen.
badjak, papoea.
badjoe, raine.
bagej (djenis), warna.
bowat anjaja, Iahen, ailanna. bagej bagej (roepa roepa),
anjer, maalooeroe.
warna warna.
anjoet (lianjoet), paham, pakan. bagi (pada), la.
antar (hantar), lisna, lernohije, bagimana, hehewi.
bagini, heheni.
ralaake.
antara, leken.
bekin bagini, hit heheni.
antero, kekeme.
bagitoe, oonne.
antjor, moomoë.
bekin bagitoe, hii oonne.
antok (mengantok), maksoije. bagoes, maaroeroe.
apa, inhawa.
bahagi, haara.
api, ajee.
bahagian, hanaara.
apoes (hapoes), raahoroewe.
arang, ame.
aringan, namarana.
aros, harije.
arta, h aha.
a
rti, napaaha.
artmja, napaahnc.
asam, mmlinoe.
asam djawa, aoemoli.
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sabahagian, hanaarida.
bahaja, jaka j aha hala hala.
bahasa (bitjara, hikajet), wanakoenoe.
bahoe, kawaalle.
bahoewa, naaheni.
bajang
(soinbar), kakanne.
bajar, kaocnc.
pcmbajar, rii mana kaoene.
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pembajaran, kanaoenne.
bajik, waane.
bajik bajik, wawaane.
bajiki (bekin bajik kombali),
hit waanwilioer.
bakar, koenoe, harne.
bakar ikan, koenoe ian.
bakar kapoer, hama aoeroe.
bakar (pasang), lokon.
bakal, larijomi.
bala, loekoer waar.
balantantara, herije.
balas, walha, walaha.
kabalasan, pembalasan, wanalkene.
balas socrat, walha korke.
balirang, lalije.
balisab (baliaja), jalca jaka
hala hala.
balik, walije, hcrijala.
baloe, ivaloe.
bamboe, ooeroe.
bandejra, hairi.
banding, nahook.
bangka, pekeng.
bangkej, makije.
bangkil (bapersalahkan), koehoesala.
bangkit (terbit), wokoe.
bangon, namaka.
bangonkan, nama/cedi.
bangsa, hawhawè.
banjak, nammori, lawana.
bantah, naesne.
perbantahan, naedesne.
bantal, loeni.
banton, wajalioewe.

bapa, aman.
bara, warna.
barat, waraka.
barat daja, karanna warka.
barat laut, warkalooer.
barang, hahae, ha.
sawatoe barang, hahaida.
barang saorang, rii nahooi.
barang siapa, rii nahou, rii
in hoa.
barang ija bilang, ri ainaakehetii,
barangkali, lerromokka.
barang barang, haharomoh.
baring, herijal jawa, herijala
jawa.
baris, rore.
basah, paoekoe.
bekin basah, napaoekoe.
pembasahan, hii rodi rapaockoe.
basoh, rawana.
tampat memasoh, nawana
onni.
pembasoh (orangjangbasoh),
rii mana pahra.
batang, lolloh.
batang leher, lonno.
batja, wakoenoe korke raram.
batoe, wa/coc.
batoe kapala, woewnoirne.
toekang batoe, rii mana api
walmc.
batok (bebatoe), hore, horo.
bawa, nodi.
bawah, jawa, leherne.
di bawah, lajawa,
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di bawah angin, laanne leher< belom, kaoenoe.
bawang , lahone.
benang, awha.
bawoe, porhene.
benar, namalolo, mololole.
bebal (bodok), namalinoe.
kabenaran, namalololo.
bebas, mardika.
bengkok, napaleoe.
bebek, pepek.
berhala, leetee.
bebrapa (bebrapa bebrapa jang berhenti, rcne.
ada), ivoire.
berhentikan, remedi
Kata ini banjak kali soedahter- perhentian, remlah.
hoeboeng dengan kata: naakeme,
berkaki (bakalai), naeme.
antero; woire naakeme, segala
sasawatoe; ataw lagi dengan kata: berkas, oronne.
naahoroe, ivoire naahoroe, sa- berkat (ontong jang baik),
ivawaan.
mowa,
dapat berkat, lernal wawaan,
bebkan, kokkoh.
lernala wawaan.
beja, pee.
kasi
berkat, nal wawaan nabejar, naamoli.
la wawaan.
bejarkan, naamoli hii nina.
bejda, kanamanehe.
tarima berkat, kokalwawaan,
membejdakan, naanehe.
kokala wawaan.
bejrak, koije.
berlajar, hopolo.
bejta, jaoc.
beruang, nani.
bekal, waalehoe.
beroleh (dapat), lernala.
bela (bahaja),. jaka jaka hala beroleh (tarima), kokala.
hala.
besar, lapa, lalape.
belab, weke.
besi, wonokon.
membelah bamboe, weke toekang besi, rii mana koekoe.
ooeroc.
betina, iri, rare.
di seblah, lawali.
betoel betoel, namadoedoedoe.
sabelah oetara, larai, ivalrai. betoel, namadoedoc.
mata sabelah, (boeta mata- berbetoelan, rawaka.
sabelali), makan ivaliloko.
bharoe, woroe woroe.
belakang, koorne, kilioer.
biasa, nadedeme.
belandja, iveli welije.
bibir, nipken.
belangan, rane.
bidjak (pandej), orhonorke,
belantara (hoetan pasoenian), •nawaroin.
kaoe hoenrele mele.
i bidji, wakoe.
beli (bli), welt.
I bidan (bijan), manormorijaw.
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bilalang, kade, porche.
bilang, wekele.
bilik, kamare.
biloedak (oelar bisa), haimoko.
bimbang, napaloo.
kabimbangan, n inapaloo.
binasa, napijer, jakedi.
bekin binasa, hii nanooijaka.
binatang, hamorimon.
bingis, nawoeti oini makan.
bingoën, napaloo.
bintang, kalijoro.
bintjanakan (sesatkan), nahoepinijedije.
bintji, nahoepim.
biroe, mokomoko.
bisa (rat j oen binatang), eroeeroenne.
bisa (tjapat, pandej mengarti),
naivaroini,
bisik, napocpoe.
bisik bisik (kassi. tahoe dengan
diam diam), koeknohi karkaramedi.
bising, dakare, tpoen.
bisoe (momo), hakoekoe.
bisoel, ivihoele.
bitjara (perkataan), wanakoenoe, wanarei.
sabitjara, wanareida.
bodok, namalinoe.
bocboc, woewe.
boeboh (taroh), loijelc.
boebor, hatehetehc.
boedak, akej.
boedi, wawaane.

boedjok, raaroe, norije.
boeka, harije.
boekan, kaa.
boekit, woore.
boekoe, wococnoe.
boelan, ivollo.
boeloe, woelloe.
boeloe (bamboe), ooeroe.
boemi, nouhou.
boenga, dipin.
boeni (semboenjikan), soeivarc.
boenji, lima, lira, doedoem.
boenji soewara, rii lima.
boenji marijam, ilka lapa doedoem.
boenji ginta, sakeilira.
boenji soerat, Iwrkclirna.
boenjiboenjian, halirUra.
boenoli, nesneh.
pemboenoh (orang jang boenoli), rii ma nesneh.
kaboenolian, ma nesneni.
bocntal, napoeana, napoerna.
boerok (boesoek), popo.
boerong (ajam), manoc.
boeta, toko.
bekin boeta, hii naatoko.
boewah, woini.
boewab masak, woini aivawra.
boewah mantah, woini docdoeoel.
bowang, sopole.
bowat, hii, mjapi, hopoke.
perbowatan, himini, japmi,
honopkone.
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boleh, paikoenala.
bongkar, rajeer.
bongkos, komoto, pahoen.
bekin bongkos, hii komolo,
hii pahoen.
bongsoe, karoerije.
bonting, apoen.
brani, opopke, nawoehoer.
membranikan, ratilih.
bras, haihi.
brat, werke.
bri, nal, nala.
bri taboe, koeknohi.
bri ampon, nal napanakala.
bri hormat, nal hijene.
bri lari, naalewen.
pembrian, peinaa.
briseh, mooe.
O.
Geram (poeloe), Herna.
chabar, koto.
chalik, ikmakromdo, oplere.

dalam, r aram.
damar, wadoe.
damej, rahoewaan.
bekin damej, hii rahoewaan.
dampar (kandas), koekoe.
dan, novo, nor.
dangong (boenji seperti mado
poenja), mooe, noeocr.
dangkal (ajer jang poenja kadalaman koerang), kanrorom.
dangkej (berdangkej), kehene.
kadangkean, kenehene.
dapat (boleh), lernala.
dapat (barang jang soedah
terhilang), doone.
dapat (tarima), kokala, lernala.
dapoer, lapoer.
darah, rara.
berdara, rarrara.

bowang darah, kolo rara.
oerat darah, orkmere.
darat, roo.
datang, mai.
I>
daulat (oentong jang baik).
dada, irhoen.
lemal wawaan.
sesak dada, irhoen namara. dawon, kawini.
dagang (orang — ) , ri peinae. dekat, r ani.
berdagang, naiwali.
delapan, woa.
dagangan (barangbarang a- delapan bias, idaweli woa,
kan berdjoewal), weliweli.
delapan poeloh, welia.
daging, ihiti.
delapan ratoes, rahoe woa.
dahoeloe, nonoloe.
demam, nakaniar.
dahoeloe kami makan, ber- denda, moloe moloe.
ikot berlajar, ika kaak na- dendam (rindoe —), raram nonoe mele enki ika hoplo.
nodi.
mendahoeloewi, noloewedi.
dendang (njanji ramej ramej),
dajoeng, wainc.
dendang.
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dengan, noro, nor.
dengar, deme.
depa, ree.
deri, naloo.
deri sana, naloo enne.
berangkat deri sana, nama
kikin naloo enne.
deri mana toewan datang?
toewan naloo ewi mai ?
deri pada itoe terbit sawato e
ukiran, honorken nama hara
naloo onne.
deri pada permoelaän, naloo
Avdesne.
deri itoe orang, naloo rii onne.
di, la.
di darat, la roo.
di laoet, lalooeroe.
di dalam, lararam.
di loewar, laparhin.
di atas, lawawan.
di bawah, lajawa.
di moeka, lakalari.
di blakang, lakilioer.
di pinggir, laherna, laarkane.
di sebrang, lawalijene.
di sabelah, lawalijene.
di tengah, laloro.
di roemah, laroma.
di sini, fo/o e»t.
di sana, laenne.
di sitoe, fo/o onneni.
di soeroh, « hopon.
di dapat, a « kokala, ain dapake.
diam (berdiam), /w/?.
dideh, naali.

ajer berdideh, oin' naali.
dij a, a», a««,
dija poenja, ai nina.
dij a orang, hi, hir.
dij am, karkarmc.
dij am (liling), wadoclille.
dikau, angkau, oo.
dindang (boerong jang makan ajam), ope.
dinding (daging kring) mahiri roedroedne, mahin porooek.
dinding roema, roepije.
dingin, rinna.
diri (berdiri), namariri.
berdiri di loewar pintoe,
namariri lanika parhin.
mendirikan tiang bandejra,
maaririjedi hai raoeweni.
diri, kernen.
diri bejta, jaoc kemoeoe.
dirimoe, okemmoe.
dirinja, aaikemeu.
diris (amboer barang j angkring) , wehairi.
mendiriskan
boengaboenga
karna orang kawin, wehairi
aocdepi.
djadi, namwali.
mendjadikan, hü namwali,
hü namwaliedi.
djaga, nadijaka.
djagoeng, kaleoekc.
djahat, kiloe, jakajaka.
kadj ah atan, kin iloe w, ja kj ake.
djahit (kerdja dengan djarom dan benang), hooeroe.
djambatan, djambafan.
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djangdji, nooewe.
perdjandjian, ninannooewe.
djangan, jono.
djanggoet, weinwoelloe.
djangkar, wakoe orokara.
djantan, daloe.
djari, liman raan.
djaring, dari.
djarom, wanaka.
dj aroni dan benang, wanaka nor awha.
djarom jang kasar, wanaka
manamaoe
djauh, kooew.
djawab (sahoet), walha.
djemoe (dapat gli), mahalarna.
djenis, warna.
djerok (lemon), sapoe.
djika, djikalaw, loo.
djin, opole.
djingking (tjingking), sojorne.
djiwa, hamaranne.
djoelor (merajap), naiki.
djoemaät (hari — ), djocmale.
djoemawa (kabesaran hati),
aki lapa.
djoemlat, laivanne.
djoemoer, loi lore.
djoeroe (parentahl, mana ai
molollo.
djoeroe moedi, mana salaoele.
djoeroe bahasa, mana salawanakockoe.
djoewa (djoega), enihe mee.
djoewal, naoloe.
djondjong, naoewara.
doenia (boemi, tanah, poe-

loe), noho.
doewa, wooroo.
doewa poeloh, werroo.
dosa, dohe.

E.
eling, makani, horkale.
elok (bagoes), maaroeroe.
elok ïnockanja, oin makan
maaroeroe.
kaelokan, nina maaroeroe.
ekor, ioemoe.
enak (sedap), wolaoc.
entero, naakeme.
epo (ratjoen pokonpohon dan
boengaboenga), aoeene.
esok, orweki.

F.
fadloeli (ferdoeli), wadana.
fadloeli apa, wadana inhawa.
itoe tiada fadloeli, onne kawi
wadana.
beta tiada fadloeli akan perkara itoe, jaoe kaoe wadana
haida haonneni.
apa beta fadloeli akan orang
itoe, jaoe wadana inhawa kee
rii onneni.
fasik
(orang jang hidop
dengan tiada Allah), rii mana
kanamille ikmakromdo lehernefatsal, fatsal.
festa, japi.
festa berhala, porka.
fihak, herna, walije.
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pada ampat fihak doenia,
itoe di dinding roemah, n'
la noho herna woaka.
nhailoredi pajoen enijeni la
deri padu fihak toe wan besar, rome nin roepije.
lolo mama lalapa herna.
gantong pakejan di loewar
fikir, nahinorhi, paekoewe.
kailaana nainairen laparhine.
fikiran, honorke, honorko.
garam, asir.
firdaws (tampat maha beron- boeboh garam, loi asir.
tong), onni koekoeloe lalapa. tampat garam, asironne.
garing, naparooek, werem.
garis, rorokc.
garoe (garok), haroeke.
gadej, laroehkai.
gatal, akala.
penggadejan, nainai.
gelap (glap), naoemelek.
gadji, miwel.
gemok, poiri.
gagah, roerilaije.
genap lihat ganap.
menggagali, roerilaije.
gerak (bergerak), nawolo.
galagala (ikan), wilire.
gigas (mai gigas), mole.
galang (gelang), lelije.
gigi, nihan.
galej , nair.
gigit, naoenihi.
gaiewang (klewang), raor- gila, sertseri.
meken.
gilanggomilang, sikasika, adagalodjoh, nakamanna.
ada.
galombang (ombak), woë.
gili (gli), mahalarna.
gambir, kambir.
kagilian, mahalarlarna.
gampang, mee enijeni.
giling, madlari.
ganap (genap), nokor.
gindi, eenane.
koerang genap, kanokor.
ginta, sakei.
bekin genap, maanokor.
girgadji, neer.
ganggoe, raoch.
gisar, selijala, maaharijala.
gangsa (ginta), sakei.
gisir (bekin aloes dengan taganti, herre.
ngan), raoemidle.
gantong, hailoro nawinaerle gocgor, poepoer.
kailaane.
goela, koele.
ija soedah tergantong di ka- goeling, pooitilije.
joe melintang, ai nawinaerle goelong, loenne.
aoe opoopoke.
goena, pakoe.
orang soedah gantong pajong itoe tiada goena padakoe,
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ha onne lia napakoe ma jaoe.
goenong, woor.
goentor, ilah wadlena.
goeroe, rii man wakoehoe.
goesar, naahan.
gojang, nadoo.

haram, nahope.
harap, wawarannala.
pengharapan, warnala.
hardik, dadijala.
menghardik, naldadijala.
harga, welli.
tanah gojang, roeroeroewai. hari, 1ère.
gombala, manahoeri.
haroem, porho ivolaoe.
gometar, roeroe.
baros (patoet), horkene.
gomilang, roporopo.
hasta, hioe.
gompal, oemoewe.
hati, aki, akin; raramne.
gong, dadila.
hatsil (boewahboewah
dan
gonting, tonori.
tombohan tanah), aoewoi,
goring, noor.
noho depen woin.
gosok, sosoh.
hawoes, marooe.
gredja, hcrejii.
hej (adoh), jaoewee.
hela, soroe, riake.
H.
hendak, raramnodi.
hadap (di moeka orang),
lahalari.
menghadapkan, ralalakalari.
menghadap, ralamaikalari.
hak, molollo.
hakim, manhook, man leweke.
hal, hale.
halal (patoet), honoken namakene.
hamba (boedak), ake.
hamboer (tjerejberej sini sana),
reihaar, kioere, wehaire.
hamboes (tioep), rooe, kowc.
hampa (gosong), mamoe.
hanja, ma.
hanjoet, pakan.
prahoe hanjoet kalaoet, loi
pakanedi lalooer.

kahendak, raramnonodi.
henti (berhenti), reneh, warnalah.
heran, hchel.
hibor, raaroe.
penghibor, manaaroe.
penghiboran, raaroewala.
hidjoe, mokemoke.
hidong, iroenne.
hidop, mori.
kahidopan, morimori.
hij as, raakeki.
perhiasan, naakekin.
hikaj et (tj eritera, bahasa),
wanakocnoe.
hilang, moloe.
himpon, rahinopocn.
himponan, honopoen.
hina, malnohij.
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hingga (sampe), rakan.
tiada berhingga (tiada tahoe
sipat), naalche, kanaivana.
hiroehara, nam nadeive.
mengharoekan, raoo inhaiva.
hisap, loom.
hitam, mosong, memekkem.
tinta hitam, Unta mosong.
orang hitam, rii oelki memekkem.
hitong, aki.
hodjat, koekoelekelekene.
hoebat, lediomon.
orang hoebatan, ri man lediomon.
hoebong, papai.
perhoebongan, panapal.
hoedang (oedang), waihe.
hoedjan, okon.
hoedjong (oedjong), hononne,
poepalle.
oedjong tanah, noho konon.
oedjong tiang, welerepoepalle.
oedjong piso, koer i poepalle.
hoekoem, nahore, nalae.
hoekor (oekoer), hooke.
hoeroef, leler.
adjar hoeroef, wakoekoe leter.
hoebong hoeroef, papai leler.
hoetan (oetan), alahe.
hoetang (oetang), okon.
berhoetang, okonala.
hormat, kijene.
I.
iblis, ledijomon.

iboe, imia.
iboe bapa, inna aman.
idzin, koeri.
ya (dija), ai, ain.
ija (behkan), kokkoh.
ija itoe, enipene.
ijam (lihat bajikbajik), makalainnala.
ikan, ian.
ikat, woekoe, raakerhe, oroke.
ikot, lernoki.
iman (kapertjajalin), makani.
inang (parampoewanjang kasi socsoe pada anak lain),
mana hoehoewane.
indahkan, loihonorko.
indjak (intjak), hamare, kepele, rakinamije.
indjil (chabar kasoekaän),
kolo wawaanc.
ingat, nahinorko, horko.
inggris, enkerisa.
ingin, naiseri, nakamanne.
ingoes, noeroehe.
ini, enijeni, heni, eni, jeni.
intan, irit ana.
ipar, rene.
iring (ikot), lernohi, lehoenoki.
iris, heme, like.
isang, halaman.
isi, ranime.
isi roemah, romo raram.
isi boemi, noho raram.
isi doenia (doenia maoesia manoesia), noho raramne.
islam, salama.
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istri, hono.
beristri, lanaho.
itoe, onne.
.T.
jani (ija itoe), enipene.
jang, mana, man, matian.
orang parampoewan jang
tomboek bras, rii maweke
mana nakanipa haihije.
soedarakoe soedak bilang
jang ija akan datang, jaoe
walinoee naahenijedi mee manan mai nanoe.
K.
ka, la.
kaätas, lawawan.
kabawah, lajawa.
kadalam, lararam.
kaloewar, laparhine.
kamana, laewi.
kamanamana, laooekida.
kamari, mai eni.
kasana, laenne.
kabaja, Icapaja.
kabaktian (dengardengaran),
lolhonopon, deren nakani.
kabanjakan, lawanne.
kabidjakan (kapandean), woroinne.
kaboer, aoe.
mata kaboer, makan aoe.
kadangkadang, leromoha.
kadiaman, hoholilolo.
kadjadian, namwawali.

kadjang (tikar pata toetop barangbarang pada hoedjan
dan matahari), kenoelere, pikidere, anoewe.
kadjoet, nahoemarna.
kadoewa, reweroo.
kadoewa orang itoe pergi
samasama, rii woro onnenihe
ralaa wewerre.
kadoewa sabelah, heri wali
woroo.
kali, he.
adakah orang jang brani?
rii mana nawoehoere ajele he ?
manoesiakah ataw binatangkah? rii morimorije, ha
morimorije he?
kahendak, raramnonodi.
kahidopan, nina morimori.
kain, tapi, homonono.
kain sarong, homonono.
kain lajar, ivalara.
kain haloes, lapi aloes, mininise.
kain kasar, tapi maaaoe, maa_
tvale.
kain lejbar, tapi pololowe.
kain koerang lejbar, tapijeni
looe kanapololowe.
kain doewa kajoe, tapioeloe
wakoen woroo.
kaja, karoe, orkanaroewe.
kakajaän, kanaroe.
kajoe, aoe.
kajoe melintang, aoe opoopoke.
kaka, kakan.
kakatoewa, kakatoewa.
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kaki, eini.
kakoesan (tapis), kaikai.
kalakoewan, wenewlie.
kalamari (kalmarin), oirawai.
kalambir (kalapa moeda poenja isi), noro hoeroehoeroe.
kalang, wonokon oioir.
kalangkapan, namakenedi.
kalapa, noro.
pohon kalapa, noro one.
minjak kalapa, woeroe.
ajer kalapa, noro oiri.
kalaparan, lare.
kalatjingking (djingking), sojorne.
kali (sa—) rarammehe, idewe.
doewa kali, reive roomehe.
baik sakali, waan rehi.
barangkali, loonaaheni, lerromoloo.
kalihatan, harijedi.
kalintjir (litjin), madi oma.
kaloe, loo.
kaloepas (koepas), wisi.
kaloewar, ramahara.
kaloewarlak ajer matanja,
makan oirne siwaredi.
kaloewarga, hawhaweni.
kaloewasan, napahahari.
kaloh (helah soesah), wama
enoe.
kamatian, nina makimakije.
kambar, adodoë.
kambing, jotawawa.
kambing djantan, jotawawa
daloe.
kamedja, kameï.

kami, ika, ik.
kami dengar, ika derne.
anak kami, ika anande.
kamoe, mi, mim.
kamoe poenja, mi nina, mi
nim.
negri kamoe, mininaleke.
bapamoe, ammoe.
kamoedi, oelle.
kampong, lóehoe, karahane.
kanaikan, hahaalole.
kanakkanak, oepijanane.
kanan, malanna.
kakanan, lamalan na.
tangan kanan, liman malanna.
di sablah kanan, kihemi malanna.
kanari, j ere.
kandang, roe'.
kandjang (tinggal lama dalam satoe roemah ataw negri), la rainahana, desnala.
kandjang dalam dosa, kainahan la hale raram.
kanjataän (pembrian tahoe),
koenoekoenohi.
kapada, la, dapakala.
kapada tampat itoe, la onni
onneni.
kapada dij a, la ajeni.
kapada satengah hari, Mere
heriwali.
ij a soedah soeroh beta datang
kapada kamoe, ainhoponjaoe mai dapakala mi.
kapal, kapal.
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kapal prang, kapal are.
naik kapal, haakapal.
raelangkap kapal, kapal namakene.
kapala, oeloewakoen.
kapang (satoe mai jang makan
troes kajoe kapal ataw tiang
di bawah ajer), hihiram.
kapas, awhomkc.
pohon kapas, awhaono.
kapinding (koetoe boesok),

pajoeng kartas, pajoen kartas.
kasar, namaaoe.
kaseh (bertjinta), raramnodi.
kasehan (sajang), raram jaka.
kasenangan, raram napahari.
kasesakan, namarala.
kasian (miskin), olehi, naalehc, aalehe, lelehe.
kamiskinan, nina leleheni.
ka sini, mai eni.
n aki.
kasoedahan, nina manahohoroe.
kapok, aoe manoe.
kasoekaän, rarammnodi.
pohon kapok, aoe manoe ono. kasoesahan, j akan kala.
kassi, nala, nal, nale.
kapoer, aoeroe.
karadjaän, nina molollo..
kassi tahoe, koeknohi.
karang (batoe—) hanai.
kata, naaherd.
boenga karang, kahiwoeri.
maka ija kata, ende ai naakarang-karangan, pohon.
heni.
karatan besi, wonokon koije.
perkataan, wanarei.
karbo, arapaoe.
menjatakan
(memboeka),
kardja, rajapi, hopoko.
harije.
kareta, kareta.
menjatakan (bri tahoe), koekkarna, onno.
nohi.
karna dosanja ija dapat siksa katak (kodok), dilorooro.
onno ai nina hale peninlcrna- katakotan, manamakaoek.
la hoenoekoem.
katambahan, manaikar.
karoengan (kandang ketjil), katang, rarae.
popono.
kati, kali.
karoenja (pembrian dengan katiga, rcwekcloe.
sakaseh sakaseh), naroeweni katjang, lawaroeroe.
pcinaa.
katok (tokitoki), disdisna.
karoet, raoeoeke, raoemisee.
kaoem, hert.
karong, kadoeke.
kawan, oekon.
karong bras, haihi kadoek kawat, polai.
wairi.
kawat besi, wonokon reirei.
kartas, kar las.
kawin, hoo.
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kebon, kirna.
kedjap (boeka toetop mata),
poko makan.
dengan sakedjapan mata (pada sabentar sabentar), poko
karoe makan.
kedji (gli), mahalarna, moolo.
kalakoean jang kedji, Usa
wenewhe man mooie.
kedjoe, kedjoe.
kelloe (momo), hakoekoe.
kena, nala, lemala, koehoe.
kena siksa, lemala nahore.
kena dingin, lemala rinrinna.
kena karang, koekoe hanai.
kenal, nahijene nala.
beta tiada kenal orang itoe,
jaoe ka ahijene nalari onneni.
kenan, hoeri, ncsleraramne.
kenang, horkonale.
kental, naiwakoe.
ajer kandji jang kental, kandji oiri mana naiwakoe.
ketjil, tatane.
kikil, leler.
kikir, sorno.
kikiran, sonoronne.
kikis, woerna.
kilat (kilap), lilalilarmake.
kilir (bekin tadjam), raalorne, helije.
kinnjang, pehoer.
kintal, nikoini.
kintjing, romi, omije.
kipas, doivir.
kira, paekoe.
beta kira siapakah ini? jaoe

paekoe rii enijeni inahoi peni.
djangan toewan kira jang
beta mentjoeri itoe, jono makaromoe peneeke naahenijaoe
amanaa ha onneni.
kirakira, honorko, nahinorko.
sakirakira, paekoeloo.
kiri, mar iri.
djalan kiri, kalle marin.
tangan kiri, liman mar ir i.
kiri kanan, mariri malanna.
kirim, akoe.
kiriman, nakoe.
Kisser (poeloe—), Jolawawa.
kita orang, ika.
kodok, dilorooro.
koeboer, loenna.
koeda, koeda.
koeda dj antan, koeda daloc.
koeda betina, koeda iri.
barkoeda (berdjalan koeda),
haakoeda.
koedoes (soetji), mooemooewe.
koedong (koetong, kotong),
lieroe.
koekoe, liman makan.
koekok, kokoroeiji.
koekor, niar.
koekoran, niar.
koekoes (bekin sopi deri sagero), hoeni koo rodi hii arak.
koeliling, lari weiver.
mengoeliling lanlari wewer.
koelit, oelkin, oelik.
koelit aloes, oelkin namanisa.
orang koelit hitam dan poetih, rii oelkin memekkem nor
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oelkin wawarka.
koelit karbo, arapaoe oelik.
koelit pohon kajoe, aoe oelik.
koelit bamboe, oocr oelik.
koelit telor, manoe kerm oelik.
koelit kalapa, now woniki.
koening, limarra.
koerang-, haiwi.
brapa jang koerang itoe ij a
tambah, woira manahaiwcnijcne ai naikar.
koerang hormat, kananahijene.
koerang adat, kanailsa.
koerangkan (bekin koerang),
rahaarale.
koeroes, nakaroesa.
koesoekoesoe, penkehohore.
koesta, apinha jaka.
koetjing (toesa), poesi.
koetjop (niengoetjopi), mimimis.
koetoe, oekoe.
koetoe andjing, asirekoe.
telor koetoe, oekoe kerm.
koewak, kcmkcmen oire.
koewali, kawali.
gosok koewali dengan aboe
atau piso, modi apoe mee
dodto sosso kawali.
koewali besi, kawali wonokon.
koewasa, molollo.
pegang koewasa (pegang parentah), nodi molollo.
membri koewasa, nala molollo.
tiada koewasa, kanodi molollo.
koewat, naroeri.

kolam (laoet tasik), maloewe.
koli, koo.
pohon koli, koo ono.
kombali, walijala, wali welioerpergi kombali, lawelioer.
minta kombali, rapanka welioer.

mengombalikan (kassi kombali), nala welioer, walijala.
kombara (lari kamanamana),
lari wewer.
komedien (habis itoe), liocr.
komedien deri pada itoe,
rakan lere liocr.
hari jang komedien, 1ère
lilioer.
kompani, kompani.
orang kompani, kompani nina
rii.
kompol, raoek woekoe.
radja kompol orang, tapeeni
raockoe woekoe rii.
berkompol arta, raockoe woekoe haha.
pekompolan, moekoe lapa.
kondej, moerkoen woeno ekocn.
konj ongkonj ong, mahmahhidi.
dengan sakon j ongkonj ong,
mahmahcdi nare.
kontji, konsi.
anak kontji, konsi.
boeka kontji, hari konsi.
kosong, mamoc.
roemah kosong, rommamoe.
bekin kosong, raamamoc.
kota, kote.
toetoep pintoe kota, el/cedi ko-
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le nin nika.
kotika, klase, 1ère.
kotor, mooi.
krandjang, loore.
obi tiga krandjang, oui loore
wokeloe.
kras, kerhc.
angin kras, amie nammori,
amie namansa.
tali jang kras, kali mana
kerhc.
kajoe jang kras, aoe mana
kerhc.
kring, napa rooekoe.
belom kring, kann napa rooekoe
makocn.
kringat, aoewcnne.

laboe (boewah), Ici.
laboe (berlaboe), pâli.
kapal soedah berlaboe, kapal
paliedi mee.
laboean, panalijonne.
lada, peresen.
ladjoe, même.
lagi, perd machkoen, hoo, ikara_
lagi dija, ai ikar.
apa lagi, inahawahoo.
tiada lagi, kameele peni.
lain, namehin.
satoe lain, namchin idahou.
satoe lain bitjara, wanakoenoe namehin idahou.
satoe orang lain, ni namehin idahou.

lainlain (satoe ikot jang lain),
namehin idahou.
lain sekali, namchi idewe.
bekin lain, hai namehihou.
melainkan itoe, hornaaheni
onncni.
lajar, walara.
kain lajar, walara lapi.
pasang lajar, hedoe walara,
werre walara.
berlajar, hoplo.
lajoe, namalaoe.
lakilaki, mooni.
lakoe (kalakoean), ivcncwhe.
melakoekan dirinja gila, kokon hii kernen naiseri.
melakoekan parental], koko
nodi molollo.
salakoe, naisa.
laksa, halia.
lalat (lalar), larra.
lalej, lahamalinoe.
laloe, napalene.
hari jang laloe, lere mau
home.
ij a melaloei parentah radja,
ai kan dorne la marna nooewe.
terlaloe, narchi.
lama, naloolo.
adat lama, Usa loloole.
soedah lama, nalooledi mec.
brapa lama itoe, naloolidi
woire mee pent.
lambat, naloolo.
perlambatan, noloolo rehi.
apa sebab angkau lambat
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datang, onno inahawa peni
omalool men majeni?
lambong, herna mamallc.
landjoet, naroe.
brilah angkau hormat pada
iboebaparnoe sopaja taperlandjoetkan hariharimoe, mala hijenele inmoe ammoe lekloo
onoema morimori naroé.
langgan, limau.
langgar (rampok, samoen), nahore.
langgar (melaloewi, liwat),
dcoeloe, perlewene.
langit, aame.
langit moeloet, aame noeroenne.
langkah, lojidi, lewene.
langkap, namakene.
kalangkapan, namakene nidi mee.
langkoewas, lakoewahi.
lantej, dangkej.
lapang, kaoehoe.
tanah lapang, noho marnoen.
lapang (boewah papindoe),
papoela.
lapar, namalara.
lapik kaki, eini kawin.
lapis, f aha.
larang, dadijala.
lari, lari.
lata (soeloer), lollo, naiki.
lawalawa, poei kakaoc, timirakaraka.
lawan, rehi.
lawoet (laoet), helekene, kahije,

looeroe.
ikan laoet, ian helekene.
katengah laoet, laheleken loro,
lakahi toro.
lebeh, rehi, rehile.
lebeh hitam deri pada tinta,
mosong rehi tinta.
terlebeh, narehi, narehile.
melebehkan (tambahkan), maikarala.
melebehkan (meninggikan saorang), naakoeloe.
berlebehlebehan (langgar roepa), narehijedi hou.
kalebehan, lanarehije.
lejbar, napalowa.
lejher, kelenne.
poetar lejher, dolho kelenne.
lekas, halhale.
lekat, namahiak, ramake.
lelah, maha.
lemah, napaloi.
lembah, hanari, moke.
lemboet (lomboh), mamal.
lepas, hoeri weere, mosoe.
melepaskan orang deri dalam rantej, Iwerijedi rantancni rijeni.
lepas deri pada dosa, mosoe
wedije mee la haleni.
lepaskan boerong, hocrijedi
manoe weni.
lepas hari ini, lereni horoe.
lidah, namanne.
anak lidah, ahanne.
lidah pandjang, namanne naroe.
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lihat, poonoh.
pakej linso, nair lengse.
lijang (lobang), koeilc.
lintang, opokala.
lijar, merewoei.
kajoe melintang, aoe opobinatang lijar, mori merewoei. opoke.
lijat (lombot), dale.
lipat, kopo.
tanah lijat (tanah jang orang lipoet, naakeme.
pakej akan kerdja belangan), litjat, dilahe.
daleni rii naire rodi hii rana. litjin, madiorna.
lileh (lilleh), waoe, siwara.
liwat, narehi, lewenc.
ajer melilleh, waoe.
lobang, koeille.
lilin, lille.
lobe, hoeloe.
lilin poetih, lille wawarha, loedah, apar.
lille poepoeki.
meloedah, saparoei apare.
lima, wolima.
loeka, nou.
lima bias, ida weli wolima. kena loeka, lemah noo.
lima poeloh, wellima.
loeloes (kassi idzin), hocrijala.
kalima, rewelima.
loepa, lahamalinoe.
limon manis (djerok), sapoe. loepoet, lernen.
limon karbau (limon ka- loeroh, nadijaocroe, poepoeroe.
soemba), paka pokor.
pohon kajoe jang loeroh dalimpa, adonne.
wonnja, aoe makawin nadisakit limpa, sadanne apinha. jaocroe.
limpa ketjil (dalam lambong loesa, inaworoo.
kiri), lele.
loetoet, korno.
limpah, nammori.
berloetoet (lipat loetoet), nawi
kalimpahan, nammori rehi.
koro.
limpar, wadla.
loewar, par/une.
datang deri loewar, nalo
lindong, pinna, nahirei.
tampat perlindungan, nahire- parhine mai.
ijonne.
kaloewarkan, hii namahara.
lindong (tjahari sombar), naorang kaloewaran, riimananoin kakdn, nanoin rimanne.
mahare.
membri sombar, nalakafcan, loewas, napahari.
nala riman.
meloewaskan (bekin loelingkar (goelong tali), leoe.
was), maahari.
kaloewasan, napaharijedi mee.
linnjap, wadlene.
lompat, rehoe.
linso, lengse.
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lompor, loemoeke, daldehe.
longgar, naijoli.
badjoe longgar, raine naijoli.
tiang prahoe itoe longgar,
loi nina meiere naijoli.
lontar, aalowole.
lotjeng, sakeije.

M.
ma (iboe), inna.
rna tiri, inna toeranne.
ma moeda, inna haa.
ma toewah, inlcher.
inabok, nahm.
mabok laoet, raram adoo.
bekin mabok, Mi nahaa.
madoe, wani.
ajer madoe, wanijoirc.
sarong madoe (indong madoe), wani worn, wanlapara.
maha, manarcliije.
main (bermain), naaroma.
makan, naan.
makan ikan, naan ian.
api makan roemahnja, ai
naan nin rome.
ombak soedali makan tandjong tanah, croche naledi
noho lo ronne.
angin tiada maoe makan lajar, ivalareni kanaan anne.
piso jang tiada maoe makan
kajoe, koeri ma kanaan aoewe.
makan gadji, naan naiweel.
palita jang makan banjak
minjak, palita nomoen (manal)
woeroe lapa.

makanan, hananaan.
maki, naijaka.
makin, er, eren.
makin lama makin pajak,
er naloolo eren wercke.
maktsoed, nee.
malam, aalam.
ampir malam, ponpono.
bermalam, namakoeroe.
malas, naparelien.
maloe, nawaim.
djangan maloe, jono rnawawa.
tiada tahoe maloe, kanawawa.
bapermaloekan (bekin maloe),
hii wawawe.
kamaloean, wawwawe.
mamah, naake.
mana, cwi.
kamana, lacwi.
di mana, ki ewi.
bagimana, inhawa.
mandi, naroho.

mandiki (boewah pateka), sepoe.
mangga, mampalana.
mangkok, maneke.
manikam (batoe indahindah),
moeiiara.
manimani, pama.
manis, nomina.
manisan, minminc.
manisoe, raoo rcdewe.
manoesia, ri morimori.
mantah, makamaka.
mantega, manleke.
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maski, kade.
mantoe (anak), paninne.
bapa mantoe, amanpaninne. masok, soeoer, la.
mata, makan.
iboe mantoe, inne paninne.
soedara lakilaki mantoe, onto. bidji mata, makan wakoeu.
tjermin mata, kokakamake.
soedara parampoewan mansakit mata, makan api n lia.
toe, jerne.
mata ajer, makan oirne.
mara (tjelaka), jakajaka halaajer mata, oir makan.
hala.
matamata, maniok honopon.
marah (amarah.), naahan.
matahari,
1ère.
mardahejka, mardika.
matahari naik, 1ère haa.
mari, mai.
matahari terbit, 1ère wokoe.
mari kami pergi, mai ika
matahari toeroen, 1ère lajakalaa.
iva.
marilah toewan singgah di
matahari masok, 1ère helem,
sini, toewah mai Mala eni
mati, maki.
nanoe.
matikan (bekin boenoh), hii
marijam, ilaklapa.
nesne.
pasang marijam, hoeri ilakkamatian, mna makimakije.
lapa.
marika ini, rienijenihe.
melajoe, malaji.
rnarika itoe, rionnenihe.
orang melajoe, malajinihc.
mas (amas), malie.
bahasa melajoe, ivanarei mamasa (waktoe), lere.
laji.
masak, awar, hoeni.
maoe, nee.
boewah jang masak, aoc medjah, meje.
mot mana awar.
mejrah, mere.
i] a soeroh masak boerong melanijong (berdjalan dengan
itoe, ain hopon hoeni manoe
malas), napailüi.
onneni.
menang, rehi.
masam (asam) maalinoe.
kamenangan, rehijedi mee.
bocwa jang masam, aoc woi menari, tvaoeroe.
mana maalinoe.
mengapa (ngapa, apa sebab),
moeka masam, nawoe lijedi
'hii hem.
omni.
mengomong (berkata banjak),
masin, namaarcha.
raoo.
menjoesor (berlajar rapat daajer masin, kahije.
rat), lohilohiri.
masingmasing, dodolw.
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menoedjoe (berdjalan, berlajar moerali (tiada mahal), namarana.
troes), oelloe nam lolole.
moerali, naan hawaan.
menotong, posijedi wali.
kamoerahan, ha waanne.
merapati (pombo), warra.
moerid, poedapoeda.
mimbar, perisloela.
moerong, hii raram jakjaka.
mimpi, namarami.
bermimpi, namaramie ha ida. moesim (moeson), ninlere.
minggo (dominggo), domikoe. moetiara, moeliara.
hari dominggo, 1ère domikoe. indong moetiara, moeliara
doewa minggo, domikoe woo- oelki.
moewafakat, wakoenoeivoekoc,
roo.
lawoekoe honorko masakoewe.
minjak, woeroe.
baperminjakkan, soroe woe- moewat, necne.
molion napanka.
roe kernen, raamine.
minjak boesok, woeroeporho. membri molion, napanakala.
bermohon (minta poclang),
minta, napanka.
napanka nalaa.
permintaan, nin napanka.
pemohonan (permintaan samiring, naiheri.
ngat), napanake.
miskin, naalehe.
orang miskin, rii mana alehe. mojang (tetek—), aan.
montaîi, namoko.
kamiskinan, leleheni.
montjong (seperti babi poenja
moe, kamoe, mi.
moeloet), noemen.
koedamoe, noemakoeda.
socdaramoe lakilaki, moeliIS".
walocmoe.
sertamoe, nor oo.
nachoda, orloi.
moeda, doedoeoel.
nafas, asan.
moedak (aringan, gampang),
bernafas, warna.
namararane.
naf'soe, niaara.
moeka, kalarni.
naik, hau.
di moeka, ki kalarni.
naiklah, haahere.
moeka manis, oini makan matahari naik, lere haa.
namiua.
naik tangga, haa rokon.
moekab (bermoekah), lerwaoe. naik prahoe, haa loi.
moela, dedesne.
naik darat, haa ro.
pada moelanja, 1er dedesne. naik lajar, walara haa.
moeloet, wawane, nocranne. ! nakal, ailanni.
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nam (anam), woneme.
nama, naranne, ivawa.
bernama, waki naran.
nanas (ananas), esne.
nangi (babi moeda), wawijana.
nangka, oerra malai.
nanti, lapan, loon, neweke.
menanti parcntah, lapa nah
molollo.
soedah lama beta nanti, jaoe
lapan naloolidi mee.
ija nanti lihat itoe, ai loon
poon onncni.
nanti dkolo, karkaram nanoe.
baik ! beta nantikan tiga liari
lagi, waande jaoe lapanala
1ère wokeloe.
nasi, ha.
nats (ajet, bahagian), hanaara.
natsihet, nori.
nawong (sombar), kakannc.
nawong (perlindungan), pinna
jowon.
nedjis, moomoole.
negri, lekc.
nenek, oepoen.
nenek mojang, oepoenaan.
ngalir, keoeloe.
ajer jang ngalir deri pada goenong, oiri mankeoel lol woor.
nganga, nilihae.
ngangoet (bingoën), nasikoe,
milinoewe.
ngapa (mengapa), inhawa.
ngeroeng, hoko.
ngijong, njaoe.
ngilce, maalinoe.

niet, packoe, nahenorko.
nikah, lio.
nipis, namanisa.
nistjaja (songgohsonggoh), kokko.
njala, lerne.
njaman, waane.
njamok (agas), namoe.
njanji, kahinara.
njanjian, honora.
njata, hari, rope.
menjatakan (kassi mengarti),
nal harije.
kanjataiin (pembrian takoean), nal harije.
njeboer (meloempat di ajer),
rekoe nehoe.
njiro, kokope.
noda, moolo.
nona, inai.

O.
oebah, hii nohije.
oebi, oewi.
oebat pada orang sakit, aoeivaar.
oebat pasang, mohon.
oedang, ivaihe.
oedji (pariksa dan tjoba amas), soedi, hoedi.
oejong (oenggol), naheri.
oekoer (oekor), hooko.
oelang, wali.
oelongan, wali wilioer.
oeler, ne.
oelar biloedak, haimoko.
oelei, saka nawali.
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oemoer (oemor), morimori.
orang, rii.
oengka (angka, monjet, mongorang lakilaki, rii mooni.
ki) ; leke daoekoe.
orang parampoewan, riimaoepali (oepahan), naiweel.
weke.
oepak (toesoektoesoek), naorangorang
manoesia
rii
kadije.
morimori.
oepama, naisa.
orang besar, marna.
oepat (berkata djakat akan saorang kebon, woehoerc, hoeorang lain), wareijakajaka rii. hoer.
oerap, lihat, baperminjakkan.
orang hitam, rii oelki meoerat, orkone.
mekkem.
oerok (bekin tinggi tanah), raorang poetih, rii oelki wahoepoe.
warha.
oesaha, nampeele.
orang djahat, rii jakajaka.
peroesahan, japi, najapi.
oseh, oo.
oesik, raoo.
oesir, rohi.
oetak, okookonne.
pada, la.
oetama, waan narehi.
pada tampat itoe, la onni
oetara, rai.
onneni.
oetjap, wanarei.
ija amat koewasa pada beroetoesan, hophopne.
bowat itoe, ai nodi molollo
oewang (wang), koepari.
rehi la hii ha onneni.
oleb, la.
pada malam itoe, alamenneberoleh (dapat), bernala.
ni.
saolcholeh, mosnaaheni.
deri pada, nalo, lalole.
ombon, oeware.
deri pada pejrak, nalo pera.
ondej, leher.
deri pada goenong, nalo woor.
ondjok, laroehkai, nakanije.
padam, param.
ondong, rakooe.
padang, kaoehoe.
ondor, soo, kaoe.
padi, aliwerhc.
ontong, wawaan.
tanam padi, hapa aliwerhe.
ontong baik, wawaan.
padoman, kompasa.
ontong djakat, jakajaka ha- pagar batoe, loekoer.
lahala.
pagar kajoe, (akin.
berontong (dapat ontong), pagar kolli, waar.
lernala wawaan.
I pagi, orweweki.
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pada pagi liari, oreki.
pagipagi, orekireki.
pagoet, lokon.
paha, lailapan.
paha babi, wawi lailapan.
toelang paha, lailapan roerni.
pahala, naiweele, wanalhane.
pahat, wakeke.
pahit, meroe.
memahitkan (bekin pahit),
naameroe.
pajah, wereke.
pajong, pajon.
pakej, nairi.
pakej pakej an, nair nainair.
pakej nama, wawanaran.
minjak itoe tiada terpakej
pada palita, sebab bawoenja
boesok, noeroe onneni porhedi mee, loo karanairele palila, onneni.
pake]an, nainairi.
pakoe, rohe.
pakriti, laan, wenewhen.
paksa, nakerne.
djangan toewan paksa beta,
jono toewan nakerne jaoe.
pala (boewah), pala.
pala (bosnga), paldipije.
palangi, haimcre.
paling (lihat kablakang), toli,
poon kilioer.
palita, palila.
palita, tambaga, palita.
minjak palita, woeroe palila.
pasang palita, lokon palila.
padamkan (boenoh palita),

mesne palila.
paloe (poekoel), rioekoe, rerehe.
paloepah (bamboe terpakej
pada dindin roemah), roepi.
panah, roma.
anak panah, rama ihi.
pemanah, rii manhoeri rama.
panas, manaha.
kapanasan, aloivon.
ajer panas, oiri manha.
panaskan, lanoe raamanhc.
pandang, poono.
pandej, naivaroini.
pandej amas^ (toekang amas),
koekoe maha.
pandej kajoe (toekang kajoe),
najapi aoe.
pandej sekali, nawaroini rehi.
pandita, domin,
pandjang, naroe.
kaki pandjang, eini naroe.
pandjangkan (bekin pandjang), maa naroe.
sapandjang djalan, kallananaroe.
kapandjangan, mannaroe.
pandjara, romo alam.
panggal, sissis'a, aoene.
sapangal, deoelida, aocnula.
panggil, ra;oloe.
panghocloe, oeloewakoenoe.
pangkat, onne.
pangkoe, pepen.
pantat, ivian.
pantat praoe, loi liehen.
pantej, eni ivawan.
pantjar, saparika.
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pantjing (tangkap ikan de- patong, heli dere.
pawoes (ikan), oporoemaha.
ngan tali), ailihi.
pedang, ra.
pantjoran (hinner), waoe.
pedas (pedis), nii.
papaja, moeoe malaji.
papan, aoewana.
pedasken hati, nii le akin.
parang, hawa.
perkataan jang pedas, wanaparigi (prigi), oiri kipa.
rei mana nii.
pariksa (priksa), nenhe.
pedih, manaha.
tiada kapariksaän, karkaroe pegang (pikol), nodi, nasah.
pegang parentah, nodimololnenhe.
parintah (titah), nooc nakoe. lo.
pemarintah, man kerne man pegang olehmoe si pentjoeri
itoe, omokele rii mana manaa
dallai.
memarintah (kasi titah), ke- onneni.
pegawej, lionopokare.
nerne danalha.
paroh (boerong poenja nioe- pekakas (perkakas), hephepek
nainaire.
loet), noeran.
pekardjaän, honopoke.
pasan (bertitah), nooe.
membawa pasan dan selam, peliara (piara) laoehoe, tolle,
ree, raenoeive.
nodi nooe noro tapea.
memaliarakan matanja dan
pasang, hoeri Hak.
pasang palita, lokon palila. hatinja, manakoe makan nore
akin.
pasang api, hoenoekoe aije.
memaliarakan negri (linpasang marijam, hoeri ilakladongkan negri), to lie leken i.
pa.
memaliarakan anak, tolle !apasir, dodlo.
taneni.
pasong (pasongan, pan dj ara),
pelok, nawaroekoe.
romo alam.
pemarintah, manodi mololle.
patah, paki.
kajoe soedah patah, aoepaki- pembalasan, wanahana.
pcmbli (orang jang bli), rii majedi me.
na weh.
patjol, laikihidoewe.
patoet, namalollo, honorken pemblian, weliwelije.
pemboedjokan, nomoiijedi.
namakene.
perboewatan jang tiada pa- pembri (orang jang membri),
toet, honopoko maka namalollo. rii manalle.
patok (gigit dari oelar), niije. pembrian, raralle.
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penabor (orang jang tabor),
rii mana hapa.
pendek, deoeloe.
koerang pendek, kandcoeloe.
pendekkan (bekin pendek)
maadeoeloe.
pendjahit (orang jang tahoe
menjahit), rii manahooeroe.
pendjoewal, rii manaoloe.
penengar rii manderm.
penengaran, der nidi mee.
penglihat (penglihatan), malum
doodoono.
peniti (feniti), alfeniti.
penoeh, penoeh.
penoelong (orang jang toelong), rii mana pakoe.
penoewian, rekoe rairi, radaire.
penonggoe, rii manadijaka.
pentjarocba (pantjarowan), medimedije.
pentjoeri, manaa.
pentoewah (orang toewahtoewah), rii leleher.
perak, pera.
paranipoewan, mawefce.
pcrampoewan tiga orang, rii
mawefce ivokeloe.
anak perampoewan, anaa maweke.
soedara perampoewan, nama
maweke.
peranakan (atsal), hawhawa.
perasaan hati, honorko.
perbandingan, naoije, naisa,
nawenewhe.
tiada perbandingannja (lang-

gar roepa), kaiiaisa, kanaoije.
perbowatan, hiniini'.
perdajakan, naapeje, napohc.
perdjamoeän, raak romoen.
perdjoewalan, haha raooloe.
pergantian, heneroen.
pergi, la.
pergi datang, la mai.
pergoenaän, pakoe.
perhambaan, lui ake.
perhambatan, nohi.
perluasan, naakekin.
perhiasan kapala, laije.
perhimponan, honopoen.
perkara, h inije.
perkataan, wanarei.
perlahan, karkaram.
berdjalan perlahanperlahan,
ralaa karkaram.
perlentej, napoho.
permainan, naarorome.
peroesah, hii, rajapi.
peroesah roemah, rajapi roma.
peroesah kapal, rajapi kapal.
peroesah tanah, hopok hirna.
pertama, dedesne.
pertjaja, pitjaja.
pertjik (taroh titik titik ajer),
siwar, doepoc.
pertjintaän (soesah hati karna
pengasehan), akin nah.
pertoewan (parentah), molollo.
pertoewanan (kaparentahan),
nina molollo.
pesondalan, lerwaoe, ivillaivaoe.
petang, lere marnai, lerepono.
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peti, opolaha.
piring, piang.
piatoe, miree.
pisang, moeoc.
anak piatoe, anaaree.
piso, koer i.
pidjad, (pitjat, koetoeboesok), pitjah, paaha.
naki.
katja (glas) soedah pitjah,
pidjit (pitjit), daine.
klase, paahidi mee.
pikol, naoewara, nodi.
ija pitjahkan segala berhalapikolan, jodije.
nja, ai nanoo jakedi nina teikajoe pikolan, ankoewe, anlei j e ni.
lepe.
ija poekol pitjah kapalarija,
pileh, nili.
! ai nareockaahedi oeloewakoen.
piloe (sajang), naravamjaka.
pitjahkan (lepasken) orang
pimpin (pegang orang di baderi pada pangkatnja, ralawah langan), hani hiliUje.
kopoer.
pinang, poo.
pitjak (sesak), namarala.
pindah, rahaara.
djaian jang pitjak, kalla
pindis (kajoe pedis), moelimana marka.
rai.
pitjak hati (hati jang moepindjam, rawali.
rom), raram jaka.
kassi pindjam, naherinawali. pitjej (loemor), dalapopo.
minta pindjam, napanka na- poedji, raoeli.
walijala.
poekat (djaring besar), darijé.
pindjam pada saorang, na- poekol, rioekoe, rerehe.
•walije la rii.
pocla, wiliocr.
pindjam deri pada toewan, poelang, walijala.
la toewan nawali.
poeloe, noho.
pinggan (piring dalam), piang poeloh, weli.
rororom.
sapoeloh, idaweli.
pinggang, melhene.
doewa poeloh, werroo.
pinggir, arhane.
sembilan poeloh, welihi.
pinnjoe (tataroega laoet), enoe. poengoet (kompol bowah bopintjang (timpang), tekoe, hewah), nili, rekoewe.
ke, waihee.
poenja, nina, nin.
pintoe, nika.
beta poenja roemah, ainoeoe
pipi, moeman.
romo.
dija poenja pipi bangka, ai
dija poenja bapa poenja koemoeman epeken.
da, ai aman nina koeda.
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potong koekoe, ereke. liman
makan.
potong ramboet, keri moerkoen.
potong karbo, dara arapaoe,
potong gadji, heroe naiweel.
potong kajoe, keri aoe.
prang, ara.
berprang, raara.
prang proes (koerang tsabar),
kan keroehoc.
praoe (prahoe), loije.
pri, wenewhen.
atas pri jang patoet, mille
wenewhen molololo.
pri hal, hiniin wenewhen.
pri negri, leke wenewhen.
pri toeboh (pakcan mana
orang biasa pake), herherra,
nainaire.
prigi (parigi), oiri kipa.
proet, konoini.
sakit proet, konoini apinha.
poetoes hoekoem, kclcerohoe isi proet, konoini rararn.
honook.
poewasa, kanaak nomöen.
raba, kanna.
pohon, onno.
radja, tapée.
pohon kajoe, aoe ovo.
apa pohon hiroehara itoe, radja parampocwan, tapée
onno inhawe peni naoo nadcwe maweke.
karadjaän, heroek rai.
onnenije.
meradjakan(bekiu radja), hü
pombo (merpati), warm.
pontjak (oedjong), hononne, lapee, hü mama.
radjin, nampeel.
poepalle.
meradjinkan diri, naapeel kepontjak goenong, woor poernen.
palle.
potong, heroe, keri, ereke, dara. rahasia, kanihoeocroe.

poepoe, koewe.
sampe pada poepoe jang katiga danjangkaampat, rakan
la koe rewekeloe nero koe reweaka.
poerapoera, koknaaheni.
poeroe (bisoel), wihoel.
poesaka, poesaka.
berpoesakai (tarima poesaka),
kokala poesaka.
hak poesaka, poesak mololole.
poesat, ohorne.
poesing, napailili.
poesing kapala, oeloewakoen
napailili.
poetar, pailili.
poetar balik, poho pailili.
poetih, poeki, warha, wawarha.
orang poetih, rit oelki wawarha.
poetoes, kaparohoe.
poetoes damej, rahoewaan kaparohoe.
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raja (tjara festa), liiniijapije
lalapa.
hari raja, 1ère lapa.
memoeliakan hari raja, hii
1ère lapa.
raja (besar), lapa.
djalan raja, halia lapa.
rajat, loekoer waar, fieri darije.
ramas, ramahe, misle.
ramboet, moerhoe.
sisir ramboet, nahem moerhoe.
menjisir ramboet, naham naalolo moerhoe.
ramej (lombot manis), namahene.
ramej (satoe negri ataw tanah
dengan banjak pendoedok),
nawe ini.
ramejramej (soeka hati), naIdnemen.
ramok (pitjahkan), lui jaaha.
rampalirampali. rampak.
rampas, nahoro.

ratjoen, raljoemi.
rantjong (potong oedjong pohon dan tjabangtjabang),
pehoe, pepeh.
rapat, rani.
pagar jang rapat, tahin mana rani.
rasa, eremnala, paehoe.
rasakoe tiada seperti dholo,
jaoe paehoe ha naisa nonoloe.
ajer itoe sedjok dan baik rasanja, oiri onneni henenne waane noro rnaoe rinna.
toewan boleh rasa sendiri bahoewa perkara itoe tra boleh
djadi, toewan mchepaehoe ha
onneni loo hananamwali.
perasaan
hati (kirakira,
ingatan), honorho.

rata, namanehe.
ratakan (bekin rata), maanehe.
ratap (meratap), hanihi.
ratoes, rahoe.
rampasan, hara hohoridi mee. saratoes, rah oen ida.
doewa ratoes, rahoe woroo.
rampoes, rorokala.
kasaratoes, la rahoe ida.
rampok (badjak), papoewa.
orang perampok, papoeweni- reboes (rebos), kakan.
he.
bekin ajer mandidi pada reprahoe rampok, loije papoewa. boes telor, hii oireni naali
randjau (bamboe tadjam terlehemananne rodi Lahan mataroh dalam tanah akanpilnoeherra.
leh satroe ataw akan tang- reboh (roeboh), nadiporo.
kap binatang), hore.
rebong (bamboe moeda jang
rantej, rantane.
di pakejkan akan sajor),
merantej (taroh rantej pada
oocroe hooewe.
saorang), rodi rantane dadle. redziki (bekal), waaleher.
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riboe, rioenoc.
beriboeriboe, riocriocnoe.
riboet, doeroehe.
angin riboet, arme nadoeroehe.
riboet (hiroehara), naoo nadewe.
rimba (hoetanhoetan), allia.
rindali. deoeloe, lekene.
tanah rindah, noho dedeoeloele.
rindahan, deoeloe hala.
merindabkan diri, naadcoeloë kernen.
rindoe, nakmanne.
ringan (aringan), namarana.
ringgit, spansmaia.
riwajat, opi, koirwakar.
robek (rabej), sira.
roeboh (reboli), nadiporo.
roegi, roegi.

roesak hati (doekatjita), akin
jal ta.
roewah (betereak deri djaoeh),
ivakaoe.
rombak, majeer.
rontoh (djatoh ataw pitjah dengan boenjian kras), docdoem,
neker.
rotan, lodno.
roti, poroti.

sa, satoe, ida.
saorang, riida.
sariboe, rioenida.
ajam saejkor, manoe kemida.
sabantang pohon, aoe onida.
sabelah mata, mata wali.
moetiara sabatoe, moetiara
wakoe ida.
kena roegi, lernala roegi.
sabilah parang, kerne iliida.
merocgikau. hii roegi.
ramboet saoerat, moerkoe lisakaroegian, la roegi.
rida.
roemah, rome.
roempoet, pengke.
lada saboetir, pcresen wakoe
roepa, oini.
ida.
bagoes roepanja, oini maaroegaram saboekoe, asir oemoewida.
roe.
oebi sakrandjang, oewi Umihitam roepanja, oini momoda.
son, oini memekkem.
kajoe sapengikat, aoe ivorrida.
saroepa dengan itoe, noro
sabantar, taparanaikar.
onneni oi ida.
roepia, roepeje.
dengan sabantar djoega beta
roesak, rajccr, paaha.
datang, laparriiiaikaridi meli
karoesakan, la rajeer.
jaoe mai.
prahoe jang soedah roesak, sablab, fieri wali.
sahlah kiri kanan, fieri wali
loi mana paaha.
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mari malmina.
ka sablah sana, lawali enneni.
blak (belah), weke.
di sablah timoer, wali kimoer.
sablas, ida weli ida.
kasablas, la ida weli ida.
saboet (koclit kalapa), novo
ivoniki.
sabong, kaoeroe manoe.
apabila orang soeka bermain sabong, itoelak tanda pri
djabat, rii mararamnodi kaoer
manoewe haa cnijeni ha jakajaka.

sajang (sajang akanjangkoerang bajik), raram jaka.
sajap, H warne.
sajor, kemekemen, aockawi loplopse.
sakali, idewe.
pada tiaptiap talion sakali,
aune dodoho idewe.
bagoes sakali, maaroeroe ivaki idewe.
tiada sakali, kaidewe.
saka wan, lidstuda, oekoenida.
sakawan boerong, manoe Udsnida.
sabrang, walijenne.
berdjagadjaga dengan tiga
menj abrang dori kapala ta- orang sakawannja, madyakanak Timor ka Kisser, deoel jaka nor nin moekoe rii wokeloe
heleken kolo noh lape oeloe- wenihe.
wakoene la jolâwawa
sakit, apinha.
sabtoe, sabloe.
sakit kapala, oeloewakoen
sadja (djoega), mehc, mamani. apinha.
sago, pije.
sadit paja, apinha lapa.
sago wolanda (arrowroot),
sakit hati, akin apinha.
piwalada.
menjakitkan, hii akin apinha.
sabari, lerida.
saksi, saksije.
sasahari, 1ère dodoho.
salah, saledi.
sakingga, rakan.
salah melompat, rekoe saledi.
sabingga ija datang, rakan memboewat salah, hii saledi.
aini mai.
salak, kooeroe.
beta soedak kardja dengan
beta takot masok sebab anradjin sabingga beta soedak
djing sangat salak, jaocamakardja babis itoe pada ampir
kaoek la raram onrio ahoe weni
malam, jaoe ampeel hupko no- kooeroe rehi.
noemcle ainoeoe honopoke horoe salakoe, naoi.
naoc halamaka.
salakoe itoe, naoi onneni.
sakoet, walha.
salaksa, hallida.
penjawoet, rii mana walha. salam (damej, berkat), wa-
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waani.
I
salamat (ontang jang bajik),
wawaanedi.
salamat tinggal, mm wawaanedi.
salamat djalan, malaa wawaanedi.
saleh, masakoe.
saleh saorang, rii masakoe.
salin, hatta.
ajer mandi belom salin di
sempe, oiri naroho kara halia
raoelapeni makoen.
beta soedah salin pakeankoe,
jaoe herrcdi ainoeoe nainairi
mee.
tjeritera disalinkan dalam
bahasa inelajoe, halledi koiri
wakarm lawanarci malaijemee.
sama, naoi, namanehe, noro,
wewerre.
sama tinggi, koche namanehe,
koeloe nooije.
sama djoega, naoi woekoe, namanenehe.
bersamasama, noro wewerre.
samasama, wewerre.
tiada samanja, kanahii hehcni, kanamanehe.
samakan, hü naoi woekoe.
bersamaan, naoi woekoe.
samalam (malam jang laloe),
oirawi alam.
sambal, sambale.
sambar (tangkap seperti satoe
boerong jang ano tangkap ajam), kara.

sambat (hoebong samasama),
papal woekoe.
sambot (tarima), kokala.
penjambotan, kokaledi.
penjambot (orang jang tarima), rii mana kokala.
samon (rampas), nahoro.
orang penjamon, rii mana nahoro.
samowa, ivoire naahoroe.
sampai (toetop lobang prahoe),
paroe.
sampan (skoetji), iskoeile.
sampe, rakan.
kapal itoe soedah sampe deri
Batawia, kapal onneni rakanedi nalo Balawia.
sampe sakarang, rakan nado
cnijem.
itoe djoega sampe, onneni
meedc rakan.
menjampejkan segala kakoerangan, rakanna la human
loijeni.
sana, enne.
di sana, la enne.
sana sini, enne eni.
sandar, raaheri.
sangat, naroeri.
sangka, paekoe.
sangkal, naekemale.
sangsara, nahoro nalaa.
santan, nor mine.
santosa (kasenangan), mekenekene, wawaan.
santiasa, aki 1ère.
saoepama, naoije.
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saorang, ri ida.
saorang radja di poeloe Kisser, marnida la noho Jolaivaiva.
ija anak lakilaki saorangnja sadja deri pada iboenja,
ai lalanc mooni mahakoe mehe norinna.
saparoh, heriwali.
sapatoe, sapatoe.
sapi, sapi
daging sapi, mahin sapi
sapoe, sapoe.
sasapoe, sanapoe.
menjapoe roemah, sapoeromo.
sapoe tangan, sorsoroe.
sapoeloh, idaweli.
kasapoeloli, la idaweli.
sapri (pri satoe roepa), naoi
ivoekoe.
sarah (serah), nala.
beta sarankan dirikoe pada
tangan toewan pemarentah,
jaoe ala jaoe fcemoeoe la marna manodi mololle liman raram.
sarang, wono.
sarang boerong, manoe wono.
sarat, penoeh.
saratoes, rahoe ida.
sariboe, riocnoa ida.
sarong, hopsoneh.
sarong piso, koeri kopse.
kain sarong, homonone.
sarong bantal, Ioni kopse.
sasawatoe, dodoho.
barang sasawatoe, ha dodoho.

satengah, hsriwali.
satia, mahar.
satoe, ida.
tiga poeloh satoe, welikeloe
ida.
bersatoesatoe, dohodoho.
satoe ikot jang lain (lain lain), namehin idahou.
Satoe roemah, romida.
satoe pon tiada, iiaka.
satroe, arawali.
saoeh (djangkar), ivakoe orokara.
saoeh kajoe, wakoe orokara
aoe.
saoeh besi, ivakoe orokara wonokmi.
melabohkan saoeh, dioekoe
ivakoe fawa.
membongkar saoeh, riak wakoe orokara.
sebab, onno.
apa sebab, onno inahaw,.
tiada dengaa barang sehab
onno ha ida ha.
oleh karna sebab perkara ini,
onno ha enijeni peni.
karna sebab apa, onno inhawe peni.
sebab itoe (sedang), ende.
sebenar (songgoh), ha mololole.
dengan sebenarbenarnja (dangau kabanaran), noro mololole, kokkoh.
seboet, wekel.
sebolehboleh (kaloe boleh),
kokkonina.
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keme.
dengan sebolehbolehnja, novo hokkonina.
segrah (ladjoe), mente/i, halkah.
sekalien, enne ahoroe.
sedap, ivolaoc.
menjedapkan hati, rahoe waa- segala orang kaja dan rajat
sekalien, orkaji orkaji nihe
nalah akini.
perkataan jang sedap, mem- roro rira loehoer waar naahoroe.
boedjok kati, wanarei mana
sekarang, nado enijeni, nado.
mamah.
makanan jang sedap, nanaan selam, heleme.
selama, akinaaheni.
mana wolaoe.
selama ija hidop, akinaaheni
sedang, nahinooko.
ai nina morimori.
ajam sedang (ajam tida besar
dan tida ketjil) manoe hoo- selatan, karanna.
ka selatan, la karanna.
hooke.
sedang ija ada kardja de- angin selatan, arme karanna.
selatan daja, karanna war/ca.
ngarlah ija satoe soewara, ai
nodo maha noro hohopokene ain selesei, raalolo raahoroewe.
dcrne rii ida lima.
selimot, hoir.
serindang, hoir, sapike.
sedia, namakene.
soerohlah sedia makanan, seloeroh, noho wawanne.
di atas seloeroh moekaboemi,
hopon raakene ha nanaan.
noho wawanne aame leherne.
soedahkah sedia itoe, ha onseloeroh toeboh, kernen kekcneni namakenedi mee he?
itoe soedah sedia, onneni na- meni
makenedi tnee.
semadja (sadja), mche, maman J .
semantara, maha noro.
Sedikit, laparana.
semantara ija nanti radja
lebeh koerang sedikit, maapoenja soerat tidorlah ija, malan narehijal laparana.
hanoro ai nalapan marne nina
scdjoed (soedjoed), rawa.
horke mele namakoeroe.
ija soedjoed menjombah radja, ai lana rawa mama le- semata (tiada tertjampor), /cara
heme.
waaha.
sematamata (soetji sakali)>
sedjok (sedjoet), maoerinna.
ajer itoe terlaloe sedjoet, oiri moocmooe.
onneni maoerinna rehi.
ajer sematamata, oiri moocmooe.
segala, cnna akeme.
segala sasawatoe, ivoire naa- sembilan, wohi.
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sembilan ratoes, rahoe wohi,
kasembilan, lawohi.
semboeni (semboenji), socwara.
mengaloewarkan barang j ang
tersemboenji, nala hari ha
soesoeivara.
semenamena, onne ha ida ka.
semoekan, ra oloe.
semoet, herse.
semporna, nina mololole.
menjempornakan, na lihar
nahelek.
senang, nampeel,
bahroe beta senang sedikit,
idedin nanoe mele jaoe ampeel laparana.
kasenangan, lananampeel.
sendiri mehe, peni.
beta sendiri, jaoe mehr, jaoe
peni.
toewan besar pergi sendiri
tjahari orang jang kandas,
marne lalapa mehe nalaa lana
nanoiri ri mana koekoe.
sendok ketjil, hoeroe
sendok balangan, saka.
sengadja, soko.
seperti, naisa.
serab lihat sarah,
serang (sarang, alahkan), rehijedi.
serba, arna.
serba roeinab, romo arna.
serba kapal, kapal arna.
seroe (berseroe), kaisi.
serta,, noro.
sesak, namara, kainasan.

badjoe jang sesak, raini mana namara.
djadi kami di sesak oleh
banjak orang, ika kainasan
noro moekoe lalapi.
sesal, hehele.
sesat (sasat), kananawaroini
halia.
sewa, limin, naiweel.
sewa prahoe, timin loi.
siasia, peipei.
siang, lelere.
siang dan malam, lelere aalam.
siapa, inahoi.
barang siapa, ri inahoi.
siapakah soedah bilang itoe,
inahoin wekele onneni peni.
siapa poenja, inahoi nina.
siapa poenja prahoe ini,
inahoi nida loi enijeni.
sigi (damar), wadoe.
sikoe, hioen.
siksa, lihat sjiksa.
simpan, madakoe.
simpang (ondor djalan), kaoe
simpan, kalla.
simpangan, nalla hanana.
kasimpangan, kaoe ivala herna.
karang-karang itoe kasimpangan prahoe, hanai onneni
peni loijeui kaoe la heme.
simpoel, doeoel.
sinar, moerkocn.
kena sinar matahari, 1ère
moerkocn nale.
sinaran (perhiasan kapala parampoewan pada hari testa),
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roe inhawa.
woekoe malai moerkoen.
soedah habis, horoewedi mee.
sindir, mali nohi.
soedahkan, horoewedi mee.
sindiran, malimali nohi.
soedah
(traoesah), waan here
sin dj ata, keoe rapoeke.
mee.
singgah, lok.
soedara
lakilaki, mooli walsingsing, roeri.
lt.
singsing tangan badjoe hendak membasok moeka, roe- soedara perampoewan, weekrijedi raine liman lekema- walli.
soedaranja ampat lakilaki
nanne luroeoeini makan.
sinjoem, nalaoe moenoenoeoel. tiga perampoewan satoe, ai
walli woaka: moord ivokeloe
sipat, lerne, korone.
sipat poeloe, noho kanawana. mawekida.
bersoedara, ra orwali.
sipat tanah, korono.
soedjoed
(sedjoed), rawa.
tali sipat, leine.
soegi (tjoetji gigigigi), adi niha,
siram, woei.
soso nihan.
sirih, malhoe.
soeka, raram nodi.
makan sirih, mama.
beta tiada soeka akan pesirikaja (boewah), perse.
kardjaän itoe, jaoe raram kasisa, rchin.
nodi honopoko onnoni.
sisi, sipin.
soeka, tiada soeka, pergilah
sisir, naham.
menjisirramboet, naham moer- djoega, raram nodi, raram
kanodi, malaa mee.
koe.
bersoekasoekaän, raram nodi
sjcthan (setan), leclijomon.
alah.
sjiksa (siksa), nahoro.
menjoekakan, naapeel.
kasjiksaän, nahoro.
kasoekaän, raram nodi.
menjiksa segala orang jang
soeka tjita, raram nodi.
doerhaka, hockoem rii mana
soekar,
jaka hala.
hii saledi.
kasoekaran, jakajaka halasoedah, mee.
hala.
ija soedah bowat itoe, ai na orang kasoekaran, rii mana
hijedi on ne nimee.
lerenlc jakajaka halahala.
soedah lama ija tra datang,
soekon (boewah—), oerra.
nalooledi mee ai ka namai.
apa kasoedahan deri perkara soeloh (lobe), hoeloe.
itoe, ha onneni nina mana ho~ menjoeloh, hoeloe.
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jakajaka.
soelong, anocloe.
anak soelong lakilaki, anan
kain soetji, homonon mooemooni anocloe.
mooc.
s oelor, nawilolo.
soetra, soclrae.
soengej, oir ivaoewaoeme.
benang soetra, awha soetrae.
soengoet, hehcl.
soewab (tjoebi), loeloe kianidi.
kasoengoetan, heuchele.
sasoewab nasi, ha hoeroe rasoenji, marnoen.
ramne.
soerak, Itaissi echkerc, (alochaha. soewalang (roemah madoemadoe), wani wono.
soerat, horke.
soewam (tiada dingin tiada
menjoerat, hii horke.
panas), lamoekoe.
penjoerat, rii mana hii horke.
ajer soewam, oiri lamoelasoeroh, hopono, liopon.
ij a soeroh bawa soerat itoe,
moekoe.
ain hopono nodi horke onneni. soewanggi (swanggi), ledijosoerohan (penjoeroli), hophopmon.
ne.
soewara, lima.
penjoeroban (barang jang ter- sojak, sira.
soeroli), honopenne.
sombajang, kopele.
soesah), jaka hala.
somboe, soeboene.
soesali hati, akin jaka.
somboli, pasoe.
djanganlali toewan bersoesah
menjombobkan, hii den pasoe.
deri itoe, jono loewane akin
kasomboban, pasoe.
jaka la ha onneni.
sompab, nahope.
palibara (lingdongkan) orang bersompah, rahopo.
jang kasoesahan dan kasa- sompit, ooeooe.
kitan, nahilar nahelekedi opht- sompitkan, rooe.
ha wooperi.
sondai, lerwaoe.
soesoe, hoehoewe.
songgob, kokko.
ajer soesoe, hoehoe oiri.
songsong (soesong), darwoemenjoesoe, hoehoe.
koewe.
soetji (tjoetji), mooe.
sontob, ivekoer.
mentjoetjikan diri deri pada
kasontoban, lana wekoer.
katjelaän, naamooe kernen sopaja, loo.
la hamoomoolc.
agar sopaja, leke loo.
belom soetji deri pada kadja- sorej, 1ère mamal.
batan, kanmooe makoenle ha sorga, sorga.
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laha oonneni.
stori, wakoenoe.
dj anganlah stori banjak, jono tahon, anna.
dij a poenja oemor sakirakiwakoenoe lapa rehi.
ra toedjoh tahon, ai nina
morimon paekoeloo anna woiT.
koe.
takot, namakaoekoe.
tabor (hamboer), arijono.
penabor, rii mana arijono. tali, kali.
talok, derne nakani.
tadah, nimoe.
tadah (angkat batoe), dadla. poeloe Ambon dengan segala taloknja, noho Ambon
tadi, idedime.
noro nina man derne nakani
tadjam, namalorno.
parang jang tadjam, hawa
naahoroe.
mana namalorno.
talokkan (bawa di bawah
mata tadjam, makan nama- parenta), Ian derne nakani.
docdoe.
tambaga, pirn, pire.
tagah, kawale.
tambaga koening, pira markatagahan, kanawe.
ra.
tagal (scbab itoe), onno ha en- tambah, raikar.
ne.
tambahan, naikarnc.
tagar, aki lapa.
tambako, lapakoe.
tahan, leerhoe.
tambangan (skotji), iskoeile.
beta tra boleh tahan itoe, tampajan, eenoire.
jaoe kaoe kerhoe ha onneni. tampal (sapanggal), fapil.
ija tahan pintoe dengan ka- tampang (sapanggal lilin, tidoewa tangan, sahingga be- ma dan lain lain), deoelida.
ta tra boleh boeka itoe, ai tampat siri, hilili.
nodi hinan ivoroo enihe kemala tampeling, pahara.
nikeni jaoe kaoe hart nale.
tampelik, koekoele.
tahi, koji.
tampoerong, lakanoeri.
tahi besi, wonokon koji.
tanah, noho.
tahoe, nawaroini, maivaroin.
tanah rata, noho mana kamembri tahoe, kokonohi.
oehe.
tiada katahoean, kana na- tanam, kaman, hapa.
waroini.
orang soedah tanam djagoeng
beta tiada katahoean deri
rii nahapcdi kaleoekoe mec.
perkara itoe, jaoe kaawaroin
orang tanam orang mati
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ampir malam, rii nakarbe
makijeni naoe melckidi mee.
tanda, tadah, tanade.
randjong, laini, loronne.
tandok, docdalle.
menandok, doeih.
bertandok, ordoesdoesle.
tangan, liman.
tangga, rokon.
tanggal (goegor), poepoer, nadijaoeroe.
tanggal gigi, nihan nadijaoeroe.
tanggal (boeka pakean), roeri.
tanggoeli (ajer toboe), keoe
o iri.
tanggok (poekat ketjil),paniki,
dariana.
tanggong, nasala.
tanggong tongkat, nasala aoe
koekeen.
ij a soedali tertanggong pada
pekardjaiin itoe, ai nadona
nasala honopoko onneni.
menanggong kalemahan orang, mana oewara rii nina
napaloi.
tangis (menangis), nähere.
tangisan, nähere.
katangisan, lana nähere.
tanja, naockani.
tangkap, Icele.
tangkap ikan, kele ian.
orang soedah tangkap dij a?
**»' nakeledi ai mee.
tangkorak, woewnoirne.
tanon (tenon), hernia.

tantara, moekoe.
bala tantara, her i.
tantoe, neloe.
taoesah (traoesali), waan here
mee.
tapak, liman raram.
tapak kaki, eini raram.
tapis, koivai, kai.
tara, ioepakc.
tarek, soroe.
tari (menari), ivaoeroe.
penari, rii mana ivaoeroe.
tariak (betariak), wakaoe.
tarima, koliala, lernala.
taroh, loile.
tarok, wetini, napoepoeloe.
tataroega, enoe.
tatkala, lere gnneni.
tawar (menawar), man lanala.
tawar, lamara.
makananjangtawar, nanaan
man tawara.
ajer tawar, oir tawara.
tebal, namaawal.
teboe (toboe), keoe.
teboes (tebos), keoehoe.
tedoli, namalina.
tedoh sakali, namalina, tvakce idewe.
angin tedohlah, anne namalinedi.
tegoh, naamomoli, namweoeloe.
teladan, loeladane.
telan, kelle, nawale.
telandjang, nadslewhe, nadslewehe.
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telinga, kelinna.
telok laoet, holko looenoe.
telondjok (djari jang kadoewa), liman dopodopollo.
telor, keroenne.
telor ikan, ian kerra.
telor ajam, manoe kerra.
mevah telor, manoe kerra memere.
poetih telor, manoe kerra poekini.
koelit telor, manoe kerra oelik.
bertelor, kerra.
teman, naaromo wali.
temoe (bertcmoe), pakaromo.
tempo, 1ère enneni.
tengadoh (lihat kaätas), nilihaa.
katengadolian (kaängkatan
matamata), Ular makan.
tengah, lor oh.
dalam tengah laoet, heleken
raram.
di tengah djalan, la Italia
loroh.
tengalitengah, loroh menenehe.
tengah malam, alam toloro.
tengah hari, 1ère oeloe waadede.
satengah, heriwali.
tengok, poono, tolle.
tapas (djikoe), hoehoen.
tepi, arkanc, kilinna.
tepong, lapone.

terbang, Invar.
terbit, haa.
terejak (berterejak), kaissi,
ivakaoe.
terlaloe, narehi.
tertawa, nalaoe.
tetap, mahar, makara.
tetapkan, maharcdi.
tetapi, maa.
tiada, ha.
tiada saorang lagi, n't' ida
ha mee.
tiada boleh, ka naroeri.
tiadakan, ka mee.
tiap (tiaptiap hari), aki lereni.
tiarap (taharap), honowe.
tiarap dirinya, honowedi kernen, nahinonowo.
tidor, namakoeroe.
tampat tidor, namakoeroe ivonne.
tiga, woke Ioe.
tiga bias, idaweli tvokeloe.
tiga poeloh, welikcloe.
katigà, rewekeloe.
tiang roemah, laoeriri.
tiang kapal dan prahoe. wehre.
tikam, kadi.

tikar, piki.
tikar dan bantal, piki nor
loeni.
tikoes, ornohe.
tilik, kokolohe, rainaoe.
tepong bras, lapone aliwerhe. timah, kimiroe.
tepong djagoeng, lapone ka- timbali, kipa.
timbang, kaili.
leoekoe.
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timbang djagoeng ini, kaili
kaleoek eni.
timboel, wokoe.
timor, kimor, kimoeroe.
timor (poeloe—), noho lapa.
timpang, waihee.
tindis, kemeh.
tindjoe (tintang), pooriala kerkerhe.
tinggal, minla, holije.
orangorang manoesia jang
tinggal di bawah langit,
rii morimori man minla aame
leherne.
orang jang tinggal (doedok.
berdiam) di poeloe Kisser,
rii man holt noho Jotawawa.
beta maoe poelang kombali
karna lama beta soedah
meninggalkan iboekoe, jaoe
eedeoe tvaliala ivilioer mee onno nalooledi mee jaoe hoeri
karoewedi jaoe inoeoe.
salamat tinggal, min wawaanedi.
kassi tinggal itoe di balangan,
mala onneni hoeri karoewedi
la raneni.
tinggalam, keper.
tinggi, koeloe.
katinggian, mana koeloe.
meninggikan, naakoeloe.
tinta, tinlane.
tintang, poonala kerkerhe.
tioep, rooe.
tipis (nipis), namanisa.
tiri, loeranne.

bapa tiri, aman toeranm.
mama tiri, inna loeranne.
tiris, heri.
titah, nalcemen, naramaka.
bertitah, nakemene.
titik, doepoe, siwara.
tjabang, hananne.
tjabot (tjaboet), rapoek, lehoewe.
tjahaja (tjaja), lerne.
tjahari (tjari), nanoini.
mentjahari makanan, nanoini
nanaan.
pentjarian, ninanahehe.
tjaja (tjahaja), lerne.
tjakrawala, aame.
tjamar (tjemar), moolo.
mentjemarkan, naamoolo.
tjampor, rawaaha.
tjanggej (koekoe jang pandjang sakali), liman makan
nanaroewe.
tj antik (pakej pakean bagoes
dan peniki ramboet amas
dan pejrak dan boenga),
wono hanamoere.
tjap, Ijape.
soerat tjap, horok Ijape.
boeboh tjape, loi Ijape.
tjapik, wakar.
tjara, lira.
tjara melajoe, lira melajoe.
tjarot (tjaroe makan terlaloe
banjak dan lekas), somoer.
tjatjar, poeroe jaka.
taroh tjatjar, loi poeroe jaka.
tjatjing, soesoesoe pipi.
tjedok (sendok balangan), sach-
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ka, saka.
tjimboeran, herra, walha, natjekek, pasoen, solle.
kamamerehi.
tjala, liehen.
Hoewa ada Ilah jang tjimmentjelakan, kehene.
boeran, Ik makromdo pent
kaijelaän, kenehene.
mana herra ha cnihi.
tiada katjelaän, ka nakehene. ijatjimboeroelah akan bininja,
tjelaka, jakajaka halahala.
ai peni nakamanna hono rehi.
mentjelakakan, rix mana mana tjina, sina.
orang tjina, sinenihi.
noo ja/ca.
tanah tjina, sinenihe rira notjelana, sapolo.
ho.
tjelop, koeoele.
tjingki (boevvah), Ijcnke.
tjenderong, parra, naiheri.
segala pohon di hoetan di j tjingking (djingking), sajorne.
tjenderongkan oleh angin, tjingkoe (tjingkoel, langan
aoe morimori mana minla jang mati), liman nam maapakenihe arme doo nanoe rnele kijedi.
tjinta, namone, nakmanne. •
naiherijedi.
mentjenderongkan hati, akin- bertjinta, ramono.
pertjintaän, monomono.
nala.
tjintjin, delije.
tjcpat, peleke.
mentjepatkan pekardjaän, ho- tjiocm, masi.
tjipeo, karpoesa.
nopoke peleke.
tjit,
Ijile.
tjerdik, naomoho.
tjerej, rahaar.
tjita (pertjintaän), rodinohi.
bertjerej dengan bininja, noro soeka tjita, akin waan.
how rahaar.
doeka tjita, akin jaka.
tjitjak, sesel.
pertjèrean, rahinaar.
tjoba, kenc.
mentjerejberejkan, reihaar.
petjobaän, henene.
tjeritera, /wir wakar.
beta tjoba bo wat itoe, jam
tjermin, kokaka.
tjermin mata, kokaka maka. kene hii ha onneni.
tjidera (perbantahan), raedneh. kardja itoe soedah dj adi,
bertjiderakan (mengadakan habis banjak pertjobaän jang
siasia, honopoko onneni namtjidera), koko raedneh.
walijedi mee, manhoroewene
tjih lief.
tjili! oeseh tra maloe, hef! ha makana pakoe haide kene
naroeri.
okamawawa.
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apa sebab angkau mentjo- toedjoh ratoes, rahoe woikoe.
bai beta, onno inahawa peni
katoedjoh, reweikoe.
omo kene jaoe weni?
toedoh (bapersalahkan), koepertjobaän deri jang dj abat
kocsala.
banjak adanja, man lol jak- toedong (toetop), pasoeng.
fake peni kenenne lopa aijele. toekang, lockan.
tjoeka, koatal.
toekang besi, toekang wonotjoekop (sampe), lande.
kon.
tjoekor, cri.
toekang amas, toekan maha.
pentjoekor, manerije.
toekang kajoe, foekanaoe.
tjoelas, napoho.
toelak, rokoel.
tjoeinahtjoemah, ka napakoe toelang, roernih.
haida, mamani.
toeli, roho.
tjoepah, oepate.
toelis, horoko.
tjoeri (mentjoeri), namanaa.
toelisan, honor ke.
pentjoeri, manamanaa.
toeloes, honorko mololole.
tjoetji, sose, naamooe.
toelong, paltoe.
mentjoetji pakean, naamooe toemit, eini kial.
nainairi.
toenang, koke.
mentjoetjikan diri deri pa- toenangan parampoewan, nin
da barang katjelaän, naa- maweke.
mooewedi teemene hamoo moo- toenangan laki, nin moonije.
leni.
toeroet, koke, nosle, rosnohi.
tjoetji balangan ini, sose ra- toeroet beta dengar toewan
ne enijeni.
residen akan datang, jaoe
tjoetjoe, oepoen.
derne nohi naaheni mama latjoetjor (tompah), kolo, siwara. lapa mai.
tjomok, losna.
ij a tiada toeroet titahkoe, ai
tjoring (noda) , moolo.
ka nosle ainoeoe nakemene.
tobat (balik deri pada djalan toeron, koporoe.
jang salah), Mal hapar.
naik toeron, haa kopoer.
toboe (teboe), keoe.
katoeronan, konopoerne.
toeboh, kernen.
toerontenioeron, oepoenananne.
toebor (toebir), noho wian
toetop, adawe, eleke, pasoene.
toedjoh, ivoikoe.
toetormenoetor, idman wa~
toedjoh bias, ida wcliwoikoe. koenoe ida.
toedjoh poeloh, vceliikoe.
t)3wah , leleh.
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orang toewah, rii leleher.
mejrah toewah, mera wanivoam.
toewak (sagero), koë.
toewan, maharomo.
toewang, halle, woeije, herije.
toewankoe, makaromoeoc.
togor, dadijala.
tokej, tokej.
toko, tokoewe, toko.
toembak, kere.
menombak (tikam dengan
tombak), haoeme.
toemboh, mori.
tombohan, ha morimori.
tombok, raka nipa, koekoewe.
tompah, kolo.
tompang (toempang), haano-

trang, ropo.
trang boelan, wollo ropo.
menarangkan, naa ropo.
penarangan, ropono.
katrangan, hiidenropo.
troes, nahaloro.
djalan troes, kalle nahaloro.
tsabar, keroehoe.
tsabon, sabon.
tsaleb (kalakoevvan baik sakali), Usa wencwehe wawaane.
tsalib (kajoe parapattam, kajoe melintang), aoe opoopoke.
tsobat, j ore.
tsoldadoe, soldate.

hi.
orang menoempang, rii mana haanohi.
tompas, kolo.
tompal (koerang tadjam), pokon.
tondjok, koekoele.
tondok, rawa.
tonggal, masakoe mehe.
anak tonggal, anaa masakoe
memehe.
tonggara, karanna kimoer.
tonggoe (djagadjaga), nadiaka.
penonggoe pintoe, rii mana
diaka nika.
tongkat, aoe keekeen.
tontoet, nadooere.
trada (tiada), ka.

wadja, waje.
waktoe, alam.
walirang (balirang), lalije.
wang (koepang), koepan.
wangowango, aoe loenoeloe.
waritz (orang poesaka), rior
poesaka.
warna, warna.
warta (kabar), kota.
mewartakan, nal koto.
watsijat (kahendak orangjang
ampir mati), raramnonodi
manhoroe.
wazith (saorang pengantara,
djoeroe perdamean), mana
hoewaan, wana amamale.
wolanda, walada.
orang wolanda, waladohe.
tanah wolanda, noho walade.
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Z.
zina (deri pada lakilaki), nahoro rihono.

— (deri pada parampoean),
lerwaoe.

DE NAMEN DER MAANDEN.
Janoeari, Lereworoewana.
Febroeari , Lereworoelapa.
Maart, Mediana.
April, Medilapa.
Mai, Renewo.
Joeni, OU.
Joeli, Lerahar.
Augoestoes, Hailai.
September, Keneki.
Oktober, Koo jaka meki jaka.
November, Koo anoeloe meki anoeloe.
December, Koo lapa meki lapa.

I

Versterfrecht, adoptie en pleegkinderen
bij de Chineezen.
BEHANDELING DER BETREKKELIJKE ARTIKELEN
VAN HET WETBOEK

TJ^JX.

T S H I N O

L O E T

L É ,

DOOR

J. W.

YOUNG.

«aTen aanzien van het versterfrecht en de adoptie is het
Burgerlijk wetboek niet van toepassing op de in NederlandschIndië wonende Chineezen. Van daar dat bij voorkomende
rechtsvragen, hetzij bij de Rechts-Colleges, hetzij bij de Weesen Boedelkamers steeds de in China geëerbiedigde gewoontewet wordt geraadpleegd, in verband met hetgeen omtrent een
en ander in het wetboek Tai Tshing Loet Lé is vastgesteld.
Een vertaling der betrekkelijke artikelen uit gezegd wetboek en eene uitweiding over het gewoonterecht mogen
daarom niet overbodig geacht worden.
Gelijk den lezer echter spoedig blijken zal is een bloote
vertaling der wetsartikelen voor iemand, die niet bekend
is met Chineesche toestanden, onvoldoende, en is tot recht
begrip van den zin en de strekking der wet de kennis van
tal van factoren onontbeerlijk.
Daarom heb ik mij voorgenomen in de volgende regelen
bij wijze van inleiding eerst de artikelen wat meer vrij
te behandelen, daarvan zin en strekking te doen uitkomen en
waar dit tot verduidelijking noodig is, de verbandhoudende
maatschappelijke toestanden te schetsen.
De bloote vertaling der artikelen, in de volgorde, waarin
zij in de wet voorkomen, volgt daarna aan het slot tegelijk
met den Chineeschen tekst, en uit die vertaling kan de lezer
mijn inleiding controleeren.

215
I.
VERSTERFRECHT.
Adoptie en versterfrecht staan bij de Chineezen nauw met
elkander in verband; waar het eene behandeld wordt, moet
men ook treden in het andere. En hoewel het nu moeielijk
te beslissen is welk der beide onderwerpen het eerst behandeld dient te worden, zoo acht ik het, met het oog op
eene meer logische volgorde raadzaam den Chineeschen wetgever, die de adoptie doet voorafgaan, niet te volgen maar
te beginnen met het versterfrecht.
De lezer, die in de vertaling hierachter de bepalingen
omtrent
het versterfrecht naslaat, moet het zeker zonderi,
nng vinden dat een zoo gewichtig onderwerp in het wetboek
der Chineezen als een „bijwet" onder den titel: „Inférieuren
en jongeren, die clandestine en eigenmachtig beschikken
over bezittingen (van den stam of de familie, waartoe zij
behooren)" wordt behandeld.
Tot toelichting diene dat in de Tai Tshing Loet Lé onderscheiden worden „hoofdwetten", waarin in meer algemeenen
zin wordt gereglementeerd, en „bijwetten", waarin de détails
Worden behandeld. Nu worden in den hiervoren aangegeven
titel in de hoofdwet, waarin voor beschikking over bezittingen
Van den stam, zonder medeweten en toestemming der stamoudsten straffen zijn vastgesteld, ook strafbepalingen gegeven
ten aanzien van de stamoudsten, die bij de verdeeling van
nalatenschappen bevoorrechting plegen, en als nadere aanvulling
daarvan en tot leiddraad voor de verdeeling van erfenissen
Worden in een bij wet de regels aangegeven, welke daarbij
moeten worden gevolgd.
De bijwet begint met erfelijke rangen en titels. Daarvoor
komt het eerst in aanmerking de oudste bij de hoofdvrouw
verwekte zoon en bij overlijden van dezen diens oudste zoon.
Wie bij ontstentenis van dezen tot erfelijke rangen en
titels geroepen worden, is geregeld in een ander hoofdstuk
waarin uitsluitend de erfelijke rangen en titels behandeld
worden. Daar dit in het hoofdstuk over het versterfrecht
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niet verder wordt besproken en er eigenlijk ook niet bij behoort, sta ik er verder niet bij stil.
De nalatenschap, zoo gaat de wet voort, wordt g e 1 ij k e 1 ij k
verdeeld onder de zonen, onverschillig of deze verwekt
zijn bij de hoofdvrouw, bijvrouwen of slavinnen van den
overledene.
De lezer moet opgemerkt hebben dat de wet kent: zonen
van de hoofdvrouw (#j§ of | | ) , van de bijvrouwen ( ^ )
en van de slavinnen v#lf[).
Inderdaad bestaan in het huwelijksleven van den Chinees,
die onderscheidingen ten opzichte zijner vrouwen. De uitdrukkingen „hoofdvrouw" en „bijvrouwen", hoewel niet in
gebruik, worden hier door mij gebezigd ten einde begripsverwarring te voorkomen, welke gemakkelijk zou ontstaan uit
de aanwending der termen „wettige vrouw" en „bijwijf of
concubine". Uit de volgende toelichtingen toch zal blijken
dat die benamingen ten opzichte der Chineezen niet voldoende
den eigenlijken staat der vrouw teruggeven.
De Chinees, den vereischten leeftijd bereikt hebbende,
huwt, als hij voor de eerste maal huwt eene vrouw uit zijn
stand, en neemt daarbij eenige formaliteiten in acht, welke deels
bij de wet, deels door het gebruik voorgeschreven zijn. Deze
vrouw aan wie onder zijn toezicht het bestier der huishouding
opgedragen is, wordt door mij genoemd de hoofdvrouw.
Op lateren leeftijd kan hij vrouwen van minderen rang en
stand koopen, die ook met ceremonieel, hoewel niet zoo uitgebreid als bij het huwelijk met de hoofdvrouw, in zijn huis
worden gebracht en aan die hoofdvrouw ondergeschikt, doch
niet juist dienstbaar zijn.
Deze vrouwen zijn de door mij genoemde „bijvrouwen".
En eindelijk kan hij voor het verrichten van het huiselijk
werk, vrouwen koopen van nog minderen rang en stand, die
zonder ceremonieel in zijn huis komen en als dienstboden a:m
de hoofdvrouw ondergeschikt zijn.
Met al deze vrouwen nu is de Chineesche pater familias
gerechtigd het huwelij ksbed te deelen, zonder daardoor aan-
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stoot te geven of zich tegen de zedelijkheid te vergrijpen, en
de daarbij verwekte zonen hebben gelijk erfrecht.
„Zonen bij maîtresses verwekt, krijgen een half zoons
aandeel" aldus vervolgt de wet.
Deze „bij maîtresses verwekte zonen" zijn die, gesproten uit
buiten's huis gehouden vrouwen. De zonen gesproten uit
„bijvrouwen" of „slavinnen" worden niet gerekend onder da
„bij maîtresses verwekte".
Hebben noch de hoofdvrouw, noch de bij vrouwen of slavinnen den pater familias een zoon geschonken, die na zijn
dood als stamvoortzetter kan optreden, dan mag hij overgaan
tot de adoptie van een jongen 1), die met de bij maîtresses
verwekte zonen, zoo die er zijn, gelijk deelt.
Ontbreekt de voor de adoptie tot stamvoortzetting wettig
geroepen persoon, dan mag de oudste der bij maîtresses
verwekte zonen, zoo die er zijn, als stamvoortzetter optreden
en wordt de erfenis onder deze buiten's huis verwekte zonen
gelijkelijk verdeeld.
Wanneer nu de erfopvolging door ontstentenis van binnen 's huis bij de hoofdvrouw, bij vrouwen of slavinnen verwekte zonen is afgesneden, wanneer er voor de adoptie tot
stamvoortzetting ook al niemand te vinden is, en er geen bij
maîtresses verwekte zonen aanwezig zijn, dan komen de
dochters voor de nalatenschap in aanmerking.
Ontbreken ook de dochters, dan komt de nalatenschap aan
den staat en wordt ze geschonken aan de gestichten, waar
ouden van dagen en behoeftigen worden verpleegd.
Het is te verwachten dat het de bevreemding van den westerschen lezer zal opwekken dat de Chineesche dochter als het
ware geheel van de nalatenschap haars vaders uitgesloten is.
Tot toelichting diene het volgende. Bij de Chineezen bestaat
tot op den huidigen dag erkenning van stamverband. Het
leven bij stammen moge beperkt zijn tot de dorpen en gehuchten, en niet wel te herkennen zijn waar zeer vele personen bijeen wonen als in de steden, steeds is er toch opte
')

':

Zie de bepalingen daaromtrent hierachter.
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merken een band, welke personen van denzelfden geslachtsnaam aan elkander verbindt. Het streven om dien band te
behouden, dat hieraan ten grondslag ligt, in verband met de
exogamie (het huwelijk buiten den stam), is oorzaak van de
onthouding der erfenis aan de dochters, zoolang er mannelijk
oir is of in de adoptie tot stamvoorzetting kan worden voorzien. Het huwelijk in den stam, of zooals het in de wet
staat uitgedrukt met iemand die denzelfden geslachtsnaam
voert, is verboden. De Chineesche jonge dochter moet dus
steeds in het huwelijk treden met iemand uit een vreemden
stam. Zij wordt dan in dien stam geheel opgenomen en volkomen losgemaakt van hare agnaten. Toekenning van erfrecht nu zou tengevolge hebben een toestrooming van eigendom naar een vreemden stam, en dit zou geheel in strijd
zijn met de begrippen van samenhouding en stamverband,
en het patriarchale beginsel door de Chineezen gehuldigd.
Toch zou men dwalen wanneer men meende dat de
Chineesche jonge dochter, zoolang zij niet gehuwd is, bij
aanwezigheid van mannelijke erfgenamen of een geadopteerden
stam voortzetter, als geheel van de nalatenschap haars vaders
uitgesloten, aan gebrek prijs gegeven wordt. Op hare broeders
of in het algemeen de erfgenamen rust de plicht haar te
onderhouden, en bij haar huwelijk van een uitzet te voorzien. Deze plicht is niet in de wet omschreven, maar de
machtige adat zou in geval van schending der gewoonte zoo
luide spreken, dat het in China zelden voorkomt dat de
erfgenamen in gebreke blijven aan hun verplichtingen ten
opzichte der nagelaten jonge dochters te voldoen. Bovendien
zij hier nog aangeteekcnd, dat het nalaten van ongehuwde
dochters tot de zeldzaamheden behoort, daar de Chineezen
zich steeds haasten hunne dochters uit te huwen, en voor
hun zonen echtgenooten te zoeken.
Een andere aangelegenheid, welke ongetwijfeld de aandacht van den lezer getrokken heeft, is dat in het versterfrecht bij de Chineezen uitsluitend sprake is van den paterfamilias als erflater, en de vrouw niet als ertlaatster wordt
genoemd. In de eerste plaats wordt dit verklaard door de
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hiervoren beschreven omstandigheid dat de jonge dochter geen
erfgename is en dus door erfenis niet tot bezit kan geraken.
In de tweede plaats moet het worden toegeschreven aan het
ontbreken in China van gemeenschap van goederen in den
echt. De pater familias is uitsluitend eigenaar van zijn
roerende en onroerende goederen; de vrouw heeft van rechtswege daarop geen aanspraken hoegenaamd. Zij kan dus
bij haar overlijden ook aan haar zonen niets nalaten.
Ten slotte dient nog gewezen te worden op een instelling,
welke daar zij bij uitstek Chineesch is, ten einde door den
westerschen lezer begrepen te worden eenige uitlegging behoeft. Ik bedoel het toekennen van een deel in de nalatenschap aan den zoogenaamden „binnengeroepen" schoonzoon.
Gaan wij even na welke functie zulk een persoon in het
Chineesche familieleven heeft.
Het komt natuurlijk wel eens voor dat de Chineesche paterfamilias het geluk niet mag smaken, dat hem zonen geboren
worden.
Wanneer hij nu een hoogen leeftijd bereikt heeft, is het
geen zeldzaamheid dat hij, zoowel om steun en hulp voor
zich zelf te erlangen, als om in zijn stam het aantal mannelijke leden te vermeerderen1, een man uit een anderen stam
uitnoodigt om met een zijner dochters te huwen en daarbij
op te gaan in den stam van zijne vrouw, hem als het ware
„binnenroept".
Is het huwelijk voltrokken, dan trekt de bruid niet, zooafe
in China gewoonlijk plaats heeft, naar den stam van haren
bruidegom, maar komt de „binnengeroepen" schoonzoon bij
zijn schoonvader inwonen, en heeft hij jegens hem de plichten
te vervullen van een eigen zoon.
Ten aanzien van het erfrecht zijn echter voor hem bizondere bepalingen gemaakt.
Voor het geval dat het voorrecht een zoon te krijgen den
pater-familias ook verder onthouden wordt en er een stamvoortzettcr door hem wordt geadopteerd, is in den titel:
„Aanstelling van een stamvoortzetter in strijd met de wet", hierachter behandeld, en in den titel : //Het huwelijk" uitdrukke-
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lijk voorgeschreven dat zulk een „binnengeroepen" schoonzoon
met den geadopteerden stamvoortzetter g e l i j k d e e l t :
a. Wanneer het „binnenroepen" heeft plaats gehad vóór
de adoptie van den stamvoortzetter en,
b. Wanneer uitdrukkelijk in de huwelijksacte is bekend
gesteld, dat de schoonzoon is „binnengeroepen" om zijn schoonvader op diens ouden dag te verplegen.
Deze tweede voorwaarde wijst er op dat het „binnenroepen"
van een schoonzoon eerst op hoogen leeftijd geschiedt,
wanneer op het krijgen van een zoon weinig kans meer
is. De Chineesche wetgever laat met het oog daarop dan
ook achterwege het erfrecht van den „binnengeroepen" schoonzoon te regelen, in geval den pater — familias nog een zoongeboren wordt.
Een andere toekenning van een deel in de erfenis is die
aan den oudsten zoon van den oudsten zoon ') van den
erflater. De wet zwijgt daaromtrent, maar door de machtige
gewoonte is de toebedeeling van een zoon's aandeel aan zulk
een kleinzoon erkend. De reden daarvan is dat bij overlijden van den oudsten zoon tevens stamvoortzetter, wanneer
deze een zoon nalaat, deze als stamvoortzetter van zijn grootvader, erflater en zijn eigen vader optreedt. Deze bevoorrechting moet dus worden toegescheven aan de zucht des
erflaters om den kleinzoon- stamvoortzetter, bij overlijden van
den oudsten zoon, een onderscheiding toe te kennen boven
de andere kleinzonen.
II.
ADOPTIE EN PLEEGKINDEREN.
Titel: „Aanstelling van een stamvoortzetter in strijd met
de wet".
1. Adoptie tot stamvoorlzetting.
Bij de behandeling van het erfrecht in de voorgaande regelen is herhaaldelijk gesproken van een stamvoortzetter.
*) Niet te verwarren met den oudsten kleinzoon.
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Ik zal er thans toe overgaan te beschrijven welke functie
zulk een persoon in de Chineesche familie vervult, en welke
voorschriften er bestaan voor zijn aanstelling.
In de philosophie der Chineezen is het een erkende wet,
dat men te zorgen heeft voor mannelijke nakomelingen. Niet
alleen is het van belang dat men dit voor zich zelf doet,
ook aan de afgestorven voorouders is men verschuldigd behoorlijk te zorgen voor het voortleven van het geslacht.
Voor zich zelf acht de Chinees het bezit van mannelijke
nakomelingen van het hoogste gewicht, ia de eerste plaats
om gedurende zijn leven, voornamelijk op den ouden dag gebruik te maken van den daaraan ontleenden steun en in de
tweede plaats opdat door de mannelijke nakomelingen na zijn
overlijden zorg kan worden gedragen voor den eeredienst
van zijn schim en voor de offeranden, welke op gezette dagen
in het sterfhuis en bij het graf voor die schim moeten worden gereed gemaakt.
Wil zijn ziel in het leven na dit leven rust en zaligheid
genieten, en niet gedoemd worden te behooren tot de beklagenswaardige schimmen van degenen, die zonder nakomelingschap gestorven zijnde, onverzorgd in het schimmenrijk
rondwaren, — voor welke alle vrede en zaligheid uitgesloten
is en die afhankelijk zijn van de publieke weldadigheid,
welke periodiek door de burgerij de vereischte eeredienst doet
verrichten, of wel van hetgeen door den staat aan zijn ambtenaren ten dien opzichte is verordend, — dan moet voor
mannelijke nakomelingschap gezorgd zijn.
Hieruit mag veilig besloten worden dat de zorg voor mannelijke nakomelingschap beschouwd wordt als een der eerste
godsdienstige plichten van den Chinees.
Van daar de hem geschonken vrijheid om al het mogelijke
aan te wenden om zich mannelijk oir te verschaffen i):
Van daar de sanctie van de publieke opinie tot het in
') »Cantonese inform us that men of the lower classes frequently connive at the
sexual intercourse of others with their own wifes, when several years have elapsed without a son having heen horn", zegt E. H. PARKER in zijn Comparative
Chinese family law.
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huis nemen van bijvrouwen, wanneer der hoofdvrouw geen
zoon geboren wordt, van daar de gelegenheid om door adoptie
gedurende zijn leven in de voortzetting van zijn stam te voorzien den Chinees bij de wet geschonken, van daar de plicht
aan zijn weduwe en de familieoudsten opgelegd om door posthume adoptie in het gebrek aan nakomelingschap te gemoet
te komen.
En zoo zeer wordt het Chineesche volk door den wetgever
van deze godsdienstige plicht doordrongen geacht, dat hij,
gelijk de lezer in de vertaling van de wetsartikelen hierachter kan ontwaren, het niet eens noodig acht de verplichting tot stamvoortzetting op te leggen en al dadelijk aanvangt
met straf te bedreigen tegen voorziening in strijd met de wet.
Het is, zooals wij boven reeds opmerkten den Chinees te
doen om in zijn leven reeds steun van mannelijke nakomelingen te bezitten. Van daar de zorg dat in zijn huis steeds
aanwezig zij de zoogenaamde tik tjoe (#$j ^ - ) , d . i . oudste
zoon van de hoofdvrouw of wel de stamvoortzetter.
Heeft zijn hoofdvrouw den Chineeschen pater-familias een
zoon geschonken, dan treedt deze als tik tjoe op, heeft in
huis eenige meerdere rechten dan de andere kinderen, en
wordt in het bizonder aangemerkt als steun van zijn vader.
Tegen onwettige aanstelling van zulk een stamvoortzetter, bijv. door niet den oudsten maar den tweeden of derden zoon der hoofdvrouw te doen optreden, bedreigt de wet
de straf van tachtig bamboeslagen.
Is de hoofdvrouw haar 50e jaar gepasseerd en heeft zij geen
zoon gebaard, dan moet de oudste zoon van de I e bij vrouw
als stamvoortzetter worden aangesteld en zoo wordt verder
voortgegaan.
Is den pater familias noch uit zijn hoofdvrouw, noch uit
zijn bij vrouwen of slavinnen een zoon geboren, dan staat de
wet hem toe door adoptie in de voortzetting van zijn stam
te voorzien. Hiervoor zijn eenige voorwaarden gesteld, welke
verband houden met den graad van bloedverwantschap, in de
wet aangeduid door den duur der rouw bij overlijden der
verschillende verwanten aan te nemen.
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Om de wille der duidelijkheid zal ik de methode om den
duur der rouw te bezigen als aanduiding van den graad van
bloedverwantschap niet volgen, en eenvoudig de verwanten,
die voor adoptie in aanmerking moeten worden gebracht,
noemen.
Wanneer een Chinees geen zoon heeft, adopteert hij zoo
mogelijk een zoon van een zijner broeders. Bestaat hiervoor geen gelegenheid dan adopteert hij een kleinzoon
van een zijner ooms, en bij ontstentenis van dezen een
achterkleinzoon van een zijner oudooms, aldus steeds zorgende
dat de te adopteeren jongen in het geslachtsregister een graad
lager staat dan hijzelf en met zijn zoon, had hij er een
gehad, op gelijke lijn zou staan.
Ontbreekt in voormelde graden van bloedverwantschap een
geschikt persoon, dan mag hij een keuze doen uit verdere
verwanten, en eindelijk uit personen, die hoezeer niet meer
aan hem verwant, toch denzelfden geslachtsnaam voeren.
Het aannemen van een jongen als stamvoortzetter uit een
vreemden stam wordt door de wet verboden. De verwantschap in den eigen stam zou daardoor in wanorde komen,
en dit wordt in China niet geduld.
Degeen uit een vreemden stam, die zijn zoon tot stamvoortzetting afstaat is mede strafschuldig, en de jongen moet
naar zijn oorspronkelijken stam terugkeeren.
Heeft nu de adoptie plaats gehad, en wordt den adoptant
later een zoon geboren, dan heeft de geadopteerde zoon met
dien vleeschelijken zoon gelijk erfrecht.
Wanneer een Chinees sterft zonder een zoon na te laten,
en zijne weduwe hertrouwt niet, dan heeft zij het vruchtgebruik van de nalatenschap van haar man, maar op haar rust
tevens de verplichting, te rade gaande met de familieoudsten van den stam van haar man, een jongen te kiezen die
den vereischten graad van bloedverwantschap bezit en dezen als
stamvoortzetter te doen optreden. Daar in den regel de Chineesche vrouw hetzij uit bewustzijn van haar gebrekkig oordeel,
hetzij uit deferentie voor de stamoudsten zich met de keuze van
deze vereenigt, schijnt de wetgever het overbodig te hebben

»
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geacht vast te stellen hoe er gehandeld moet worden wanneer zij zich met de keuze niet vereenigt. Ik stel mij voor
dat in zulk een geval de inmenging van derden of in laatste
instantie die van het bestuur partijen tot een vergelijk weet
te brengen.
Gaat de weduwe daarentegen een tweede huwelijk aan,
dan blijven haar medegebracht huwelijksuitzet, zoowel als
de nalatenschap van wijlen haar man ter beschikking van
diens familieoudsten, die in de stamvoortzetting en de toebedeeling der erfenis voorzien.
Wanneer adoptie heeft plaats gehad, kan het gebeuren dat
de geadopteerde hetzij door wangedrag of om andere redenen
den adoptant niet behaagt. De wet staat hem in zulk een
geval toe een ander kind te adopteeren, mits hij zich bij de
keuze houde aan de omtrent adoptie gegeven voorschriften.
Wanneer gebleken is dat de nieuw geadopteerde jongen in
alle opzichten aan de gestelde eischen voldoet, mogen de
stamoudsten zich niet over schending van familieverhoudingen bij de overheid beklagen.
Ieder, die geen zoon heeft en een stamvoortzetter wil adopteeren, staat het vrij, wanneer hij met dengeen wiens zoon
hij naar den eisch der wet het eerst moest adopteeren niet in
vriendschappelijke verstandhouding staat, een ander kind,
dat aan de vereischten ook voldoet, aan te nemen.
Wordt door de verwanten met het oog op de erfenis tot
adoptie van een candidaat gedrongen, dan kan van den magistraat gevorderd worden dat hij tusschen beiden trede en den
adoptant, binnen de voorschriften der wet, zijn vrije keus late.
De voorziening in de stamvoortzetting na iemand's overlijden wordt door de wet verplichtend gemaakt:
1°. Wanneer iemand gehuwd is overleden.
2°. Wanneer bij den dood van den bruidegom het huwelijk
hoewel nog niet v o l t r o k k e n , toch reeds g e s l o t e n is
(d. i. als de huwelijksacte opgemaakt is en de huwelijksgeschenken gewisseld zijn).
3°. Wanneer de overledene mondig was en in den oorlog
is gesneuveld, ook al was hij nog niet gehuwd.
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Wanneer voor een in deze drie gevallen bedoelde adoptie in
den vereischten graad van bloedverwantschap geen geschikt
persoon te vinden is, dan rust op den vader van den overledene de verplichting om, wanneer hij geen anderen zoon
heeft, van wien hij een zoon als stamvoortzetter van zijn
overleden zoon kan doen optreden, zelf een jongen te adopteeren en diens eventueel te verwekken zoon als stamvoortzetter te doen optreden.
Voor degenen, die in gewone omstandigheden op jeugdigen
leeftijd ongehuwd overlijden behoeft geen adoptie tot stamvoortzetting plaats te hebben.
Het kan gebeuren dat een éénige zoon op jeugdigen leeftijd sterft, en dat er niemand te vinden is om als stamvoortzetter van diens vader op te treden. Alsdan kan worden
volstaan met te voorzien in de stamvoortzetting van het overleden kind.
Wanneer voor eenige adoptie tot stamvoortzetting geen anderen jongen te bekomen is, dan een éènige zoon van een
agnaat, dan kan bij wederzijdsch goedvinden der vaders en
der familieoudsten een dubbele stamvoortzetting, namelijk
die voor zijn eigen vader en die van den adoptief vader
plaats vinden.
Is iemand overleden zonder nalating van een zoon, en is
zijn nalatenschap onbeduidend, dan mag degeen, die anders
tot adoptie geroepen zou zijn, dit nalaten en de erfenis tot
levensonderhoud aanwenden.
Hier heeft de wetgever het oog op de laagste volksklasse,
bedelaars en personen zonder onderkomen of middel van
bestaan.
2. Pleegkinderen.
Het is bij de Chineezen gebruikelijk pleegkinderen op te
nemen, zonder nog het voornemen te hebben een hunner als
stamvoortzetter te doen optreden. Dikwerf wordt dit uit
menschlievendheid gedaan, en soms ook wel uit bijgeloof,
wanneer omtrent het een of ander kind voorspeld is dat
het geluk en voorspoed medebrengt.

s
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Wanneer nu zulk een opneming heeft plaats gehad van
een jongen uit eigen stam en deze, volwassen geworden
terwijl zijn pleegouders nog zoonloos zijn, hen verlaat en
naar zijn eigen ouders, die nog een andere zoon hebben,
terugkeert, dan wordt de voortvluchtige bij zijn pleegouders
teruggebracht en gestraft met honderd slagen.
Hebben echter de pleegouders een zoon gekregen of hebben de ouders van het pleegkind geen anderen zoon er bij
gekregen, of is hun mannelijk oir geheel uitgestorven, dan
kan een minnelijke teruggave van het pleegkind aan zijn
ouders plaats vinden.
Uit een commentaar op de wet blijkt nu nog dat de voorschriften omtrent het teruggeven van een pleegkind niet
afhankelijk worden gesteld van het samen gaan van het bezit
van een zoon met het gemis daarvan door de pleeg en eigen
ouders. In ieder der beide gevallen mag minnelijke teruggave
van het pleegkind plaats hebben, en moet die zoo weinig
mogelijk belemmerd worden.
3. Vondelingen.
Het komt in China veelvuldig voor dat jonge kinderen uit
armoede door hun ouders te vondeling worden gelegd.
Hij, die zulk een kind, dat drie jaar of minder oud is,
opneemt, moet het zijn geslachtsnaam geven, doch mag het
niet als stamvoortzetter doen optreden; eenig deel in zijn
nalatenschap mag hij het even wel verzekeren.
Is het kind bij hem grootgebracht en volwassen geworden, dan hebben zijn ouders geen recht het terug te eischen.
Het is niet geoorloofd den vondeling, eenmaal opgenomen,
weder te verwerpen of te dwingen naar de familie, door welke
hij verstooten werd, terug te keeren.
Aan den anderen kant mag evenwel de vondeling ook
niet uit financieel belang personen bedriegelijk als stamgenooten aanwijzen en den wensch openbaren zich bij hen aan
te sluiten. De wet bedreigt daartegen straf.
Is echter een gevonden kind méér dan drie jaar oud, dan
is de vinder verplicht het bij het bestuur aan te geven,
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opdat, wanneer het zijn geslachtsnaam en woonplaats kan
opgeven, zijn ouders kunnen worden opgespoord en hun verlangen kan worden gevraagd. De vinder mag zulk een kind
wel opvoeden, maar het niet zijn geslachtsnaam geven of
het als stamvoortzetter adopteeren.

Het komt in China wel eens voor dat men, ondei de
mom van aanneming als pleegkind, kinderen in huis haalt,
en deze volwassen als slaven of slavinnen verkoopt.
Degeen, die daaraan schuldig bevonden is, wordt gestraft
met honderd slagen en de kinderen worden aan hun familie
teruggegeven.
Het kan voorkomen dat iemand tot adoptie overgaat die
reeds pleegkinderen, uit een anderen stam opgenomen, hij zich
in huis heeft, of wel op den voet als in het hoofdstuk over
de verdeeling der erfenis is aangegeven, een „binnengeroepen"
schoonzoon in huis heeft. De geadopteerde zou dan hetzij uit
eigen beweging, hetzij op aandrang zijner familie de neiging
kunnen openbaren om zulke personen als mededingers te
beschouwen en te trachten door slinksche wegen van den
adoptant te verwijderen. Al zulke handelingen verbiedt de
wet, en verzekert zelfs een door de stamoudsten vast te
stellen aandeel in de erfenis aan die pleegkinderen. De
„binnengeroepen" schoonzoon deelt met den geadopteerde,
zo.oals wij zagen, gelijk.
In het geval van aanneming van pleegkinderen uit een
anderen stam, kan het voorkomen, dat deze, wanneer zij
volwassen zijn en reeds van hun pleegvader geërfd hebben
den wensch openbaren om naar hun oorspronkelijken stam
terug te keeren. Dit is hun dan wel vergund, doch de
geërfde bezittingen moeten zij laten ter beschikking der familieoudsten van den stam, waarin zij werden opgenomen,
ten einde weder onder rechtverkrijgenden te worden verdeeld.

AANSTELLING ') VAN EEN ST 4M VOORTZETTER
IN STRIJD MET DE WET.
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Ieder die, in strijd met de
daarvoor bestaande voorschriften, een stamvoortzetter aanstelt, wordt gestraft met tachtig slagen.
Wanneer de hoofdvrouw
haar 50e jaar gepasseerd,
en haar geen zoon geboren
is, mag haar man den oudsten zoon van een bij vrouw
als stamvoortzetter aanstellen.
Neemt hij niet den oudsten
zoon, dan wordt hij met de
zelfde straf (tachtig slagen)
gestraft, (en de fout wordt
hersteld.)

men iemand uit
#»!& m %% zijnWanneer
eigen stam als zoon opvoedt, en deze (terwijl zijn
eigen ouders nog een anderen
zoon hebben) de pleegouders,
die zelf geen zoon hebben,
verlaat, wordt hij gestraft met
één honderd slagen en bij hen
teruggebracht.
*) Het karakter, _|_|„ d° o r mÜ vertaald: »aanstellen", wordt door WELLS
WILLIAMS in zijn Syllabic Dictionary teruggegeven door: »to set up, to institute,
to establish, to appoint". Moge de uitdrukking: »Aanstelling" van een stamvoortzetter niet volkomen overeenkomen met ons taaieigen, zij komt zeker bet dichtst
bij de beteekeniä van den Cbineeschen tekst.
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Wanneer de pleegouders een
eigen geboren zoon hebben, of
de eigen ouders van het pleegkind geen andere zoon meer
hebben, mag (het afgestane
kind) teruggegeven worden,
wanneer zulks gewenscht
wordt 1 ).
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Hij , die door zijn pleegkind
uit een anderen stam wanorde
brengt in de verwantschap van
zijn eigen stam (door het pleegkind met verandering van zijn
stamnaam tot zijn stam voortzetter aan te stellen), wordt
gestraft met zestig slagen.
Hij, die zijn zoon afstaat aan
iemand uit een anderen stam
om diens stam voort te zetten,
wordt met dezelfde straf gestraft. De j ongen keert tot zij n
oorspronkelijken stam terug.
1
) Commentaar. Met de uit drukking
wanneer de pleegouders een eigea geboren zoon hebben of de eigen ouders
(v. h. pleegkind) geen anderen zoon
meer hebben, worden twee verschillende
gevallen bedoeld. Zoowel wanneer de
pleegouders een eigen geboren zoon hebben , als wanneer de eigen ouders (v. h.
pleegkind) geen anderen zoon meer
hebben, is terugkeer vergund. De bedoeling is niet dat de pleegouders een
eigen geboren zoon en tegelijkertijd de
ouders v. h. pleegkind geen anderen zoon
meer moeten hebben. Voor de beteekenis

van Let teeken jjyt zie men de verklaring der terminologie (in het wetboek). In ieder der beide gevallen wordt
gezegd dat terugkeer vergund is.

I

230

#&HÄ

ÄfiM

am B m
# T *
«F » B
ipJl¥

Kinderen van driejaar oud,
en daar beneden, door bun
ouders verstooten en te vondeling gelegd zijnde mogen,
hoewel zij van een anderen
stam zijn door den vinder,
worden opgevoed, en voeren
zijn geslachtsnaam 1).
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Hij, die iemand uit zijn eigen
stam als stamvoortzetter aanneemt, maar de verhoudingen
tusschen meerderen en minderen schendt, wordt met dezelfde
straf (tachtig slagen) gestraft.
De jongen keert naar zijn ouders terug en de adoptant moet
een stamvoortzetter aannemen,
die aan de vereiscbten voldoet.
O Het is niet verboden een verstooten en te vondeling gelegd kind van
drie jaar of minder oud, hoewel men
weet dat het een anderen stamnaam
draagt, op te nemen en te verzorgen,
en het zijn geslachtsnaam te doen voeren; maar men mag het niet omdat
men zelf geen zoon heeft dadelijk als
stamvoortzetter doen optreden, zoodat
men de verhoudingen iu zijn geslacht
in wanorde zou brengen.
Willen, nadat het kind volwassen geworden is, zijn ouders het erkennen,
dan mag dit niet plaats hebben.
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worden bij den magistraat, die een onderzoek instelt.
Wanneer men het
dadelijk opneemt en verzorgt, begaat
men ook geeu ernstige overtreding. Hoe
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Wanneer een familie uit den
volkstand jongens of meisjes uit
een gegoede familie opvoedt
en tot slaven en slavinnen
maakt, wordt zij (d. i. het
hoofd) gestraft met honderd
slagen, en de kinderen worden
aan hun familie terugegeven.
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Hij, die geen zoon heeft, mag
een uit zijn stam gesproten,
tot hem in den vereischten
graad van bloedverwantschap
staanden neef (zoon van een
ÜS TL §£ agnaat) adopteeren om zijn
stam voort te zetten.
Eerst moet die stamvoonzetter gezocht worden onder
de afstammelingen van de agnaten, welke uit den vader
van den adoptant gesproten
zijn; daarna uit die, welke gesproten zijn uit agnaten, waarvoor de adoptant negen, vijf en
drie maanden rouw draagt »)'.
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zou dit mogen worden beschouwd als
onwettige aanhouding van verdwaalden ?
") Deze agnaten zijn: 1". zonen van ooms (negen maanden); 2". kleinzonen
van oudooms (vijf md.); 3°. achterkleinzonen van overoudooms (drie md).
Men zoeke den stamvoortzeiter het eerst onder de zonen van de broeders van
en adoptant; daarna onder de kleinzonen van ooms van den adoptant; daarna
onder achterkleinzonen van oudooms van den adoptant; daarna onder de acMerachterklejnzoncn van overoudooms van den adoptant.
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Is in al deze graden van
bloedverwantschap niemand
aanwezig, dan mag men een
'M tÊ. $& \ keus doen uit verdere verIJ wanten en uit personen, die
slechts denzelfden geslachtsIk Wf- naam dragen.
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Worden den adoptant na
het adopteeren van een stamvoortzetter zonen geboren, dan
deelen deze met den geadopteerden zoon de erfenis gelijk.
Een vrouw, wier man overleden is zonder een zoon na
te laten, ongehuwd blijvende,
behoort te treden in de bezittingen van haar man, en
* * *
te rade gaande met
W&-Ù moet,
de familieoudsten van dezen,
een tot hem in den vereischten
graad van bloedverwantschap
staanden persoon uitkiezen om
H5t M- db als stamvoortzetter op te treHflPj ^ m>
den J ).
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Gaat zij een tweede huwelijk aan, dan blijven de
bezittingen van den kant van
den man, en het huwelijksuitzet der vrouw ter beschikking van de familie van den
overleden man.
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i) ])e wet gebiedt dat de vrouw omtrent de keuze van den stamvoortzetter
in overleg treedt met de familieoudsten van haar man, maar regelt niet hoe er
gehandeld moet worden als er geen overeenstemming wordt verkregen. Waarschijnlijk worden partijen dan door derden of wel in laatster instantie door den
magistraat tot een vergelijk gebracht.
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Het is den adoptant vergund, wanneer de geadopteerde hem niet behaagt, den
magistraat daarvan te onder*kï "J JLL richten en, mits blijvende
Ä >^ fiÜbinnen de perken der wet
(zie het artikel, waarin de
agnaten genoemd worden, die
voor adoptie in aanmerking
mogen komen) een anderen
jongen te adopteeren.
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Heeit hij een kind gekozen,
dat hij lief heeft, braaf en
bekwaam is en den vereisehten
graad van bloedverwantschap
niet mist, dan is liet den
stamoudsten verboden zich bij
den magistraat over schending
der tamilie-verhoudingen te
beklagen, en mag deze de
zaak ook niet in behandeling
nemen.
Pleegzonen (uit een anderen
stam aangenomen) en (binnengeroepen) schoonzonen, die
de genegenheid van den adoptant bezitten, mogen hem tot
steun en hulp verstrekken ; het
is den geadopteerden stamvoortzetter en diens ouders
verboden hen langs slinksche
wegen te verwijderen ; zelfs
moet hun een evenredig deel
in de nalatenschap worden
toebedeeld.
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Wanneer iemand, die geen
zoon heeft, arm is, dan mag
(degeen, die bij zijn overlijden tot adoptie geroepen is),
de nalatenschap verkoopen en
de opbrengst tot levensonderhoud aanwenden.
Iemand een jongen uit een
vreemden stam opgevoed hebbende, en deze jongen wenschende weder naar zijn stam
terug te keeren, zoo is het
hem niet geoorloofd de geërfde
bezittingen naar zijn eigen stam
over te brengen.
Ieder, die een vondeling
van drie jaar of minder oud
opneemt, schenkt hem overeenkomstig de wet zijn geslachtsnaam, maar mag, geen zoon
hebbende, hem niet als stamvoortzetter aannemen; in de
nalatenschap mag hem eenig
deel worden toegewezen.
Het is niet geoorloofd hem
met dwang naar zijn stam
terug te zenden.
Wanneer hij met het oog
op financieel voordeel, bedriegelijk personen als lieden uit
zijn geslacht aanwijst en het
verlangen te kennen geeft zich
bij hen aan te sluiten, wordt hij
overeenkomstig de wet gestraft.
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Ieder, die geen zoon heeft
en een stamvoortzetter wil
adopteeren, heeft het recht,
wanneer er tusschen hem en
dengeen wiens kind hij naaide gewoonte behoorde te adopteeren een verwijdering ontstaan is, uit de in den
vereischten graad van bloedverwantschap staande stamverwanten een jongetje met
goede geestvermogens te kiezen, dat hij liefheeft.
Wanneer de stamverwanten,
tuk op de erfenis, tot een
adoptie dringen of haar door
slinksche wegen trachten te
bewerken en de zaak bij den
magistraat wordt aangegeven,
moet deze de schuldigen straffen en de door den adoptant
gekozen jongen als stamvoortzetter doen erkennen.
Wanneer een zoon na zijn
huwelijk sterft en de schoondochter haar weduwstaat bewaart, of wel wanneer het
huwelijk gesloten, maar nog
niet voltrokken is en de
schoondochter haar maagdelij ken staat (in den stam van
wijlen haar echtgenoot) bewaart, of wel, wanneer een
zoon na zijn huwelijk sterft
en de schoondochter haar we-
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duwstaat niet bewaart, ofwel
als de overledene mondig' was,
of ongehuwd in den strijd
gesneuveld is, in al deze gevallen moet in de stamvoortzetting' van den overleden zoon
worden voorzien.
Is er in den vereischten
graad van bloedverwantschap
niemand te vinden voor
de stamvoortzetting van zijn
zoon en heeft de vader geen
anderen zoon, dan behoort hij
een kind voor zich zelf te
adopteeren, en bij de geboorte
van een kleinzoon dezen als
stamvoortzetter van zijn overleden zoon aan te wijzen.
Voor hen, die in gewone
omstandigheden op jeugdigen
leeftijd ongehuwd overlijden,
is de voorziening in de stamvoortzetting niet verplichtend.
Wanneer een éénigc zoon
op jeugdigen leeftijd sterft,
en in den vereischten graad
van bloedverwantschap niemand voor de stamvoortzetting van zijn vader te vinden
is, dan mag ook wel in de
stamvoortzetting van den overleden, nog niet gehuwden
zoon voorzien worden.
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Wanneer de te adopteeren
jongen ook éénige zoon is,
maar de beide vaders, met de
familieoudsteu de adoptie en
stamvoortzetting wenschen en
goedkeuren, wordt een dubbele stamvoorzetting toegelaten.
Het is verboden een stamvoortzettcr te adopteeren uit
een gezin, dat met liet oog
op de erfenis de adoptie heeft
trachten te bewerken of daartoe hulp beeft geboden, als van
een twist over de stamvoorzetting manslag het gevolg is
geweest.
De familieoudsten moeten
dan in de stamvoortzetting
voorzien.

INFÉRTEÜREN EN JONGEREN (DIE) CLANDESTINE
EN EIGENMACHTIG BESCHIKKEN OVER
BEZITTINGEN (VAN DEN STAM).
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ARTIKELEN, WELKE OP HET ERFRECHT BETREKKING HEBBEN.
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Voor erfelijke ambtelijke
rangen en titels komen het
eerst in aanmerking de oudste
bij de hoofdvrouw verwekte
zoon, en diens oudste zoon.
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De nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld onder de
zonen, onverschillig of deze
verwekt zijn bij de kooidvrouw, bij vrouwen of slavinnen van den overledene. Zonen bij maîtresses verwekt
krijgen een half zoon's aandeel.
Zijn er geen zonen (van
de hooidvrouw, bij vrouwen of
slavinnen), dan wordt een
stamvoortzetter aangenomen,
die met den zoon (of de zonen) bij maîtresses verwekt,
gelijk deelt.
Ontbreekt degeen, die naar
de wet als stamvoortzetter
moet optreden, dan mag (de
oudste der bij maîtresses verwekte zonen als stamvoortzetter optreden, en wordt de
nalatenschap onder hen verdeeld.
Is de erfopvolging afgesneden, en is er geen persoon
te vinden, die de vereischten
voor de stam voortzetting bezit,
dan komen de dochters voor
de nalatenschap in aanmerking.
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Zijn er geen dochters dan
wordt de nalatenschap door
het bestuur ten behoeve van
den lande in beslag genomen.

EEN NÂGAEÎ-OPSCHRIFT
GEVONDEN TTJSSCIIEN

KALASAN M PMMBOAir.

Het Mer bekend gemaakte opschrift staat op een vierkanten
platten steen, lang 67 cM. en breed 46 cM., gevonden nabij
den spoorweg tusschen Kalasan en Prambanan, en thans te
Jogjakarta bewaard.
Door de onlangs opgerichte Vereeniging voor de oudheidkunde, de geschiedenis,, en de land- en volkenkunde der
Vorstenlanden werd aan het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen een photographische afbeelding van
dezen steen gezonden, iets later ook een abklatsch in papier
mâché 1). Langs dien weg werd mij het bestaan van dit opschrift bekend, en werd ik in staat gesteld dit opschrift te
ontcijferen voor zoo ver als dit doenlijk bleek.
De taal waarin deze inscriptie, die in 14regels op éèn zijde
in den steen is gehouwen, opgesteld is is de Sanskritsche,
het gebezigde schrift een ouderwetsch Mgari-type zooals men het in omstreeks denzelfden tijd als waaruit dit
opschrift dagteekeut ook in noordelijk Engelsch Indië gebruikt vindt r).
>) De mededeeling van de oprichting dezer vereeniging, haar doel en de
belangwekkende aanvankelijke resultaten van hare werkzaamheid vindt men
Not. XXIII, 134. Wat sedert dooi' deze vereeniging aan het lieht is gebracht,
in de daaraan volgende notulen. Het bericht van het ontvangen van de photographische afbeelding Not. XXIV, 25; en van den abklatsch itid., Aprilvergadering. Na het ontvangen der photographie deed ik omtrent dit opschrift eene voorloopige mededeeling, welke men t. a. p. vinden kan.
2
) Vooral zie men de praçâsti van Mahendrapâla van A. D. 7G1 in Indian
Antiquary, XV, 112. Tot het voor ons opschrift gebezigde schrift nadert, hoewel
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Eenige karakters heb ik niet kunnen lezen, daar de steen
op enkele plekken eenigzins beschadigd is, en over het algemeen
dit oudere schrift, wat trouwens ook een eigenschap van het
nieuwere Nâgarî-schrift is, iets zeer onduidelijks heeft.
Meer dan eens moest het zinverband uitmaken of er
een ^ , een ^, een ^ of een ^ te lezen was; een ^
een ^ of een -jj-,- een cj, een ^
of een ^; een ^
een -^j of een ^ enz.
De eigenaardigheden van schritt en spelling, die op dezen
steen worden aangetroffen, zal ik hier achtereenvolgens opsommen omdat zij een middel zullen kunnen zijn om eenmaal
nauwkeuriger te bepalen van welke streek uit het zoo uitgestrekte noordelijke Engelsch Indië de Buddhistische Hindu's >),
die wij vooral in de achtste en negende eeuw na Christus
op Java in de streek die thans de Vorstenlanden wordt genoemd
aantreffen 2 ), wel gekomen zijn, en omdat ik op die wijze
een ander, die over meer hulpbronnen te beschikken heeft
dan mij op het oogenblik ten dienste staan, de noodige gegevens aan de hand doe om een grondiger onderzoek in de
aangeduide richting te ondernemen. Hier te Batavia zijn de

het uit de 10= eeuw dagteekent, het Koetila-schrift (Bareli) zeer, zie H O L L E , Tabel, No. 9; en P R I N S E P , Essays on Indian Antiquities, I I , 52 (plate,) van wien
de Heer H O L L E het overnam. Ook ziju de trekken van het Narbada ( H O L L E ,
Tabel, No. 7; P R I N S E P , ibid.), hoewel dat schrift geheel andere vormen heeft,
vrij overeenkomstig. Beide zijn afkomstig uit het noordwestelijk gedeelte van
Engelsch Indië.
') Wat men op Java vindt is, het is bekend, geenszins homogeen. Men
vindt er Hindu's van verschillende gezindten, vermoedelijk ook uit verschillende
streken van Engelsch Indië afkomstig.
-) Ook op oostelijk .lava vindt men duidelijke sporen van Mahâyânisten,
bijv. in Tjandi Singosari, Tj. Toempaug, ook in Tj. Ngrimbi, van waar het Mahâksobhya-beeld afkomstig is, dat thans te Simpang staat en in de wandeling
Djaka Dolok heet. Naar ik meen is echter wat hier in de noot genoemd is van
veel jonger dagteekening. Van Singosari afkomstig zijn o. a. een beeld van Mâinakî,
en een beeld van een nog niet geidentificeerden Bkagawdn Truawindu ma/iarsih
(gespeld Trmammdu),
beiden afgebeeld in R A F P L E S , History of .Tava. Het laatste
ook in Verh. X X I en X X I I I , waar F K I E Ü MUCH het bijschrift bespreekt. Te Toempaug vindt men verscheidene Dhyânibuddha's en hunne Târâ's, waarbij tijschriften
m Nâgarî-schrift door ÏRiFDERlCHbekend gemaakt in Verh. XXVI. Zie beneden bl.
•243 noot. Het Nâgarî-type op deze heelden is van jonger dagteekening dan
dat van ouze inscriptie, zooals o. a. Wijkt uit den vorm van de.linguale n.
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boekwerken welke geraadpleegd zouden moeten worden om deze
kwestie uit te maken slechts gedeeltelijk toegankelijk.
Die eigenaardigheden zijn de volgende.
1°. Waar •$ en j j met wirâma verbonden voorkomen,
zijn deze beide letters veel kleiner geschreven dan anders het
geval is , zoodat zij met den wirâma:, die anders steeds los
onder de letter staat en flink groot is, niet meer plaats beslaan dan eenige andere letter zonder wirâma.
2°. De * vindt men in deze inscriptie slechts een enkele
maal boven de bovenlijn der letters, namelijk in 1 ^ ^ ^ ' ? •
in dit geval heeft zij denzclfden vorm als bijv. in de boven in
een noot reeds genoemde inscriptie van Mahendrapâla van A. D.
761, welken vorm men ook vindt op vele andere facsimiles in
genoemd tijdschrift (Indian antiquary). De gewone wijze van
schrijven in onze inscriptie is een liggend streepje ongeveer
ter halver hoogte van de volgende letter vóór aan die letter,
op omstreeks dezelfde wijze als in nieuw Nâgarî de r voor
M pleegt te worden geschreven *).
3°. De aangehechte ^ wordt, terwijl haar vorm alsdan
scherp, vierkant en hoekig is, soms tot onder het derde karakter naar links doorgetrokken. Na r is zij echter steeds breed
rond gebogen en beslaat zij niet meer ruimte dan iedere andere
aksara. Eenmaal vindt men haar na ^j geschreven als een buitengemeen groote r-vocalis. In bhagawatyai heeft zij een vorm die niet
verschilt van den gewoonlijk op andere inscription aangetroffene.
4°. Op dezelfde wijze als o n d e r de letters de ^ behandeld
is, vindt men vaak voor de e als bijgeschreven vokaal, —
gewoonlijk is de o slechts aangegeven door een klein neerhangend streepje boven vóór aan de lettter, — een lange, naar
links loopende, liggende streep b o v e n de letters, en bij ai en o
is dit steeds het geval.
5°. Eenige malen eindigt de haal van den bijgeschreven vokaal i in een sierlijke krul onder de letter.
6°. Merkwaardig is ook dat ^ een vorm heeft dien men op
het eerste gezicht ^ j lezen zou. Boven aan de rechterzijde
')

Daar op de drukkerij hier de bedoelde eigenaardige vorm voor » niet voorhan-

den is, verwijs ik naar het Petersburgsche wdb., waar hij geregeld is gebruikt.
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vindt men een neerhangende streep, die daarentegen bij ^
waar men haar verwachten zou, ontbreekt. De lange â in
SIT wordt aangegeven, behalve door het ontbreken van dat
hangende streepje boven aan de rechterzijde van de letter,
door een staand streepje achter de letter, dat zijn oorsprong
neemt onder aan den rechtervoet der w en ter halver hoogte
eindigt.
7°. Slechts nu en dan wordt na r de volgende consonant
dubbel geschreven.
8°. De kenmerkende haal der ^ is niet horizontaal zooals
bij de hier gebezigde Mgarî-letter, maar hangt in schuinsche
richting uit den hoek, waar de liggende bovenstreep ineenloopt met de staande of hangende streep achter aan de letter, naar beneden.
9°. In de woorden wangga en sing ha vindt men vóór
ir en ^ niet, zooals beneden gespeld moest worden, een anuswâra geschreven, maar ngça en ngha uitgedrukt door ligaturen
waarvan het eerste bestanddeel de aksara ^ is.
Deze Nâgarî-inscriptie is het eerste Nagari- opschrift van
eenigzins grooteren omvang uit den Oostindischen archipel,
dat op eene kleinigheid na in zijn geheel is kunnen worden
ontcijferd »)•
k ')

Behalve deze inscriptie zijn uit onzen Archipel aan Nâgarî-opschriftcn be-

1°. Korte bijschriften bij Buddhistische godenbeelden van Singosari af-ebeeld
a R « ™ » , History of Java. Ben van deze bijschriften is besproken door
»IKDMICH in Verh. XXVI, doch wien het voorstelt is niettegenstaande de
eang geenerlei moeite geeft nog niet uitgemaakt, zie boven blz. 241 noot 2.
2o. u . v a n Toempaug, waarvan ettelijke in facsimile uitgegeven zijn door
*ßiEDERicn in Verh. XXVI.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn de onder lo en 2- genoemde legenden van
J°nger dagteekemng dan de volgenden.
3o Het geloofsformulier ye dharmml enz. op 't rugge-, dan wel voetstuk van
^enbeeldjes van metaal. Zie Verh. XXIII; CBAWPURD, Ind. Archipel. I [
1 «e 31; B L K N I L L , South-lnd. Palaeography, plate XXII.
». Een gouden plaat, waarop een iiguur waarin, op verschillende plaatsen aanb r a c h t , te lezen staan de namen der vijf Dhyânibuddha's (voorafgegaan en
S volgd door verschillende heilige syllaben), nl. Amoghasiddhi, Akwlhya en
nammbhawa voluit, en van Amltdiha en Wairocana de eerste syllaben.
ß
<*<= plaat afkomstig uit de afdeeling Rau, Sumatra's westkust, bevindt zich in
et
° Museum.
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Zij heeft geen volledig alphabet.
Thans volgt het opschrift 1° in Naga:: letters, en 23 in
latijnsche voor hen die het Nâgarî-schrift niet kunnen
lezen. Daarna eene vertaling, welke ik voor ni
geef dan zij is, want, in hoofdzaken juist, kan het zeer wel
zijn dat zij in enkele opzichten mank gaat. En dat
zijn reden. Er komen in dit opschrift, hoewel het niet heel lang is,
gedeelten voor die verre van gemakkelijk zijn als men j <
willen aangeven wat er eigenlijk onder wordt verstaan. Men
vindt er verscheidene termen in, die elders niet schijnen voor te
komen, en wier verklaring onze inscriptie niet aan de I i
doet. Ook is de steen op één plek, waar wellicht vernw 1
staat wat men eigenlijk zou moeten weten om ons op
volkomen te begrijpen, beschadigd. En daarenboven om
men passages, die misschien wel met opzet met een waas
van onduidelijkheid zijn overtogen »). Dat ik den juisten
5o. Een fragment van een vermoedelijk onleesbare inscriptie op een steen
thans in het bezit van Mevrouw BKACONNIKK, vroeger weduwe KLABING.
6o. Een beschreven steen in bel Museum, waarop 16 lange regel» Nâgarî- j
schrift, very illegible volgens BÜBNELL (South-liid. Pal., pag. 5*/, note 5), doch mis- 4
schien' op den langen duur toch te ontcijferen. -Deze inscriptie begint namo
ralnatraidya. Afkomstig uit de desa Kloerak.
7o. Een op eenige karakters na geheel afgesleten, vermoedelijk indertijd zeer
lange, Nâgarî-inscriptie op den rug van eeu steen, op den voorkant waarvan eea 50
regels lange legende in oud-Javaanseh schrifl is te vinden. Van dezen steen, die
zich evenzoo in het Museum bevindt, is de plaats van afkomst niet bekend, eu
ook de ond-Javaansche zijde voor een groot gedeelte uitgesleten.
8o. Twee aan elkander passende fragmenten van een steen, waarvan het grootste
gedeelte uiet kon worden gevonden, afkomstig uit Tjandi Katoe Baka. lu "t Museum. Eén zijde beschreven, tien rijen letters ouder elkander. Deze steen werd
door de vereeuiging te .Togjakarta aan het licht gebracht.
9.

De

syllaben ffj

en g j (of jft op zilveren en gouden muntjes.|Delezing .

door prof. H. C. MILLIES, in zijn Recherches sur les Monnaies derjlndigènes
de l'Archipel Indien et de la Péninsule Malaie, la Haye 1871, M. 8 vlgg., al»
juist aangenomen, is, daar de - j in het oude op Java gevonden Nâgarî-schrift gewoonlijk een anderen vorm heeft, aan billijke bedenking onderhevig.
Van een ring (Museum No. 1:174) waarop in n i e u w Nâgarî-schrift

^jft

te lezen staat behoeft hier, daar zij van veel jonger dagteekening is dan alle j
hier opgesomde beschreven voorwerpen, geen melding te w-orden gemaakt, al v
ook zij op Java gevonden.
>) De Hindu's zijn bij het maken van hun verzen geneigd zoo gekunsteld mogelij
te zijn. Die gekunsteldheid ontaardt menigmaal in opzettelijke dubbelzinnigheid. Hooi
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zin altijd begrepen heb, duri ik dan ook niet zeggen 1 ).
Maar ook zonder hier reeds bij een eerste poging het geheel en alles verklaard te vinden, zal de lezer gemakkelijk
kunnen ontwaren dat het hier gepubliceerde opschrift een
belangrijk stuk te achten is zoowel van oudheidkundig als
van historisch standpunt, dat het ons in staat stelt met eenige zekerheid te oordeelen althans over de afkomst van twee
fraaie monumenten, en dat met hetgeen dit opschrift ons
leert er weder eenig relief meer te ontdekken is in een
gedeelte van Java's oude geschiedenis, die voor een groot
gedeelte nog een gesloten boek voor ons is.
Na de vertaling' volgen nog eenige aanteekeningen waarin het een en ander zal worden toegelicht of aangestipt.

^5î%^t^rt^î^wf- f- - ^trre: i
het siezen van eigenaardige woorden, door woorden te gebruiken in eene geheel
ongewone beteekenis, door verschillende woorden zoo samen te voegen dat een gedeelte ervan aan heel iets anders zou doen denken dun met de daad bedoeld is,
trachten zij den lezer te beseiten oogenblikkelijk den juisten zin te vatten. Merkwaardig aardige voorbeelden hiervan vindt men in "the Orientalist". Doordat men
«oor een zeker complex van letters onder het lezen gedwongen woïdt te denken aan
Mn zeer bekende persoon of een zeer bekend feit zoekt men die persoon of
u
at feit in den zin, en op die wijze bevangen geraakl is men op het eerste
niet in staat te zien wat er eigenlijk bedoeld is. In ons opschrift
"Oei
aatste regel van een der Strophen op het einde, die luidt
Jinâj'ini • ... , "fâsana\huh. onwillekeurig denken aan mamtçâsanam d.i. het
fitdnawi
listram (de wetten van Manu), wat juist niet bedoeld is,
w
aut; ei wordt gesproken van jvaünüm anuçusanâni, de voorschriften van de
'l'tia s of hurldha's. Ook op andere plaatsen komen wellicht zulke aardigheden
voor.
') Hoewel de verschilpunten niet talrijk zijn, kan men tusschen bet Sanskrit zooals men het kau leeren kennen uit hetgeen door de bewoners van den
Oostindischen Archipel is overgenomen en men aan de andere zijde vindt en gevonden heeft in Engelsch Indië eenig onderscheid waarnemen. Eeeds meernialen weid zulks door Prof. Dr. H. KEEN geconstateerd. Ook in ons opschrift,
vermoed ik, vindt men er eenige voorbeelden van, waarvoor ik naar de op de
Vertaling volgende aanteekeningen verwijs. Waar zulke afwijkingen niet van
Zelf en dadelijk duidelijk zijn, geven ook deze zooals begrijpelijk is eenig bezwaar.
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S»

srçnft1wf^:iTfMfTOn i gf»T: il

^^^T^TT^t^i: i

infalWTTrpSwPrfallT: I
^Tf^*rr*r«piw«r5rr: n
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nanio bhagawatyai âryatârâyai
yâ târayaty amitaduAkhabhawât tiryag na
lokawilokyawidliiwa
—-- rupâyaA
sâwaAsurendranaralokawibhûtisâram
târâdi
bhimatam jagad ekatârâ (1)
a
~
mahârâ
pancapa«ampanamkara«am
çailendrarâjagurubhis târâbhawanam lii kâritam çrîmat (2)
gurwâjnayâ krtajûais târâdewî krtâpi tadbhawanam
winayamahâyânawidâ»ibhawanamcâpyâryabbikstkâm(3)
pangkura-tawâna-tîripa-nâmabbir âdeçaçastribhî râjna/j
târâbhawanam kâritam idara apicâpyâryabbiksûwâm (4)
rajye prawarddhamâne râjnaÂ çailendrawangçatilakasya
çailendrarâjagurabhis târâbhawanam krtam krtibhiA (5)
çakanrpakâlâtîtair wamçataiA saptabbir mmahârâjaA
akarod gurupûjârtham târâbhawanam pawamkararaa/t (G)
grâma/t kâlasanâmâ datta/t samghâya sSkânah krtwâ
pangkura-tawâna-tîripa-deçâdbyakiân mahâpurusân (7)
bhuradaksineyam atulâ dattâ samghâya râjasinghena
çailendrawangçabhûpair anaparipâlyâryamantawyâ (8)
sa« pangknrâdibhiA san tawânakâdibhi/j
sa« tîripâdibhiA patnibhiçca sâdhubhiA (9)
apica: sarwân ewâgâmina/i pârthiwendrân
bhûyobhûyo yâcate râjasinghaA
sâmânyo yan dbarmmasetur narâraâm
kâlekâle pâlanîyo bhawadbhiA (10)
anena pu//yena wihârajena
pratîtyajâtârthawibhâgawijnâA
bhawantu sarwe tribhaWopapannâ
janâ jinânâm anuçâsanajûâ/t (11)
kariyânapanamkaranaA çrîmân abhiyâcate trabhâwinrpân
bhûyobhûyo widhiwadwihâraparipâlanârtham iti (12)

Hulde aan de eerbiedwaardige eerwaarde Tara!
(1) Zij die uit den staat van niet uit te meten elende
rechtstreeks redt, het middel om . . . wat den aard van
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het wereldsche en liet onzienlijke bezit, zij . . de
quintessence van liet heil van onder-, goden- en menschenwereld
de eenige Tara.
(2)
want een majestueuse Târâ-tempel hebben de guru's van den Çailendra-vorst doen
bouwen.
(3) Op het bevel van die guru's is door dankbaren eene
godin Tara vervaardigd, alsmede een tempel voor haar, en ook
een verblijf voor eerwaarde den mahâyâna van de ivinayaleer kennende (bedel)monnikken.
(4) Door (onder toezicht van) de âdeçaçastrin van den
vorst, welke pangkur, lawan en tirip heeten, is deze Târâtempel vervaardigd, alsmede (dit verblijf) voor de eerwaarde
monnikken.
(5) In het bloeiende rijk van den vorst, die het cieraad
der Çailendra-dynastie is, is door de guru's van dien
Çailendra-vorst, aan wier verlangen op deze wijze voldaan is,
een tempel voor Tara gebouwd.
(6) Nadat in de Oakavorst-era zeven jaarhonderdtallen
veiioopen waren (d. i. in het Çaka-jaar 701 = A. D. 779),
heeft de vorst om zijn guru's te huldigen na het doen van
een gelofte een Târâ-tempel gebouwd.
(7) Het dorpsgebied van Kills-sa is aan de kerk geschonken
ten overstaan van den pangkur, den tawan, den tirip en de
notabele dorpshoofden.
(8) Deze door den vorst aan de kerk geschonken bhwraschenkin»' mas door de vorsten van het Çailendra-geslacht
niet worden veronachtzaamd, maar is (als eerwaard te beschouwen) hoog te achten.
(9) (Ook) door den pangkur enz., den tawan enz, den tirip
enz. en hunne eerzame vrouwen.
Voorts: (10) Verzoekt de vorst alle later regierende vorsten
dringend: moge deze rechtsdam (dit schutsrecht) der luiden,
welke (dat) voor allen gelijkelijk geldt, te alle tijden door
Ui gehandhaafd worden.
(11) Mogen door wat er op dit heilig gesticht ontspringt
alle lieden die kennis hebben van den wibluuja
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en kenners zijn van de voorschriften der Buddha's in het
bezit zijn van tribhawa.
I 12) Aangezien zijne Majesteit een kariyana-gelofte (weddingschap) heeft aangegaan, verzoekt hij de hier later regeerende
vorsten om steeds meer en meer deze stichting te handhaven.

Zooals men ziet is dit opschrift Buddhistisch, en afkomstig
uit het Çaka-jaar 701, d. i. A. D. 779.
In het laatste vierendeel van de achtste eeuw van onze
jaartelling dus neemt het Buddhisme onder de op Java gevonden Hindu-godsdienstvormen een belangrijke plaats in,
en hoewel wij aan de hand van het hier gevondene nog geenzins in staat zijn om te bepalen wanneer dat hooger
vlucht nemen van het Buddhisme op Java een aanvang heelt
genomen, hebben wij hier toch een vast punt verkregen rondom hetwelk andere feiten zullen kunnen worden gegroepeerd1).
Die feiten zijn tot op heden niet zeer talrijk, vooral ten
gevolge van den zeer beschadigden staat waarin bijna alle
beschreven steenen van de oudste categoriën van Midden
Java verkeeren, wat oorzaak is dat wij ten opzichte van
') Het door A. BURNELL (in zijnen in de Academy eu laterals Bijlage in de
Not. v. h. Bat. Gen., deel XIV, in druk versehenen brief waarin hij verslag doet
vau zijn antiquarische reis over Java) uitgesproken gevoelen omtrent den ouderdom
der Buddhistische monumenten op Java beantwoordt, zooals hier blijkt, slechts
voor een gedeelte aan de waarheid. Uit den context t. a. p. moet men alleideu, dat BtTRNEU vooral lief oog had op wat men vindt in de Vorsteulandeu.
Voor deze monumenten is de tijd vau hun vervaardiging zeker veel vroeger te
stellen, zooals het hier bekend gemaakte, aan BUKNELL niet beleende, opschrift
voor twee monumenten in die streek bevestigt. Had BURNELL daarentegen
uitsluitend bedoeld wat op Oost Java van Buddhistischen aard is (zie boven hl. 240
noot 2), daa geloof ik, hoewel coli daar oudere jaarcijfers bekend zijn, dat ik zonder
aarzelen zijne meening zou kunnen onderschrijven. Hij zegt ui. : »There was evidently a large emigration of Buddhists from North India to Java about the eleventh
century A. 1). and these took with them a Nagari alphabet, which is a great
contrast to the old-Javanese character. It is worthy of notice that we find some
inscriptions in the same character at seven Pagodas (near Madras), which,
was once a great port. These emigrants took with them a highly developed form
of the Northern Buddhism". War op Midden Java (Diëng, Banjoemas, Kadoe
Bageleu, Vorsteulandeu, behalve Soekoe en ïjeta) aan onde monumenten"gevonden wordt schijnt alles te dagteekenen van vóór + 850 Çaka,

250
belangrijke punten eigenlijk in volslagen onzekerheid verkeeren J ).
') Eensdeels zijn die oudste opschriften van Midden Java voor een groot gedeelte onleesbaar doordat de steenen zoo geleden hebben dat de letters niet meer
zijn te onderscheiden, anderdeels zijn zij slechts aan brokstukken voor ons gespaard gebleven, terwijl het toeval hierbij een hoogst ongunstige rol heeft gespeeld.
Laat ik hier een voorbeeld noemen.
Een der meest mystérieuse zaken in Java"s oudheid is het Diëng plateau. Indien men in aanmerking neemt dat op dat punt, waar men een geheele tempelstad vindt, van verschillende zijden wegen samenliepen, dan beseft men oogeublikkelijk van hoeveel belang dat Uiëng-plateau eens voor Midden Java moet zijn
geweest. Doch uit welken tijd dagteekeut het ? Wanneer is het verlaten geworden?
Beginnen wij met op te merken dat het jaarcijfer in inkt op den Diëng gevonden van zeer jonge dagteckening is en bij deze questie buiten rekening blijven moet
want tegenover alle ons op oude monumenten of oorkonden uit Midden Java bekende jaarcijfers, Soekoc en Tjeta niet mede gerekend, is het cijler 1132 zeer hoog
en het ligt dus voor de hand dat dat cijfer, hoewel in ouden tijd, er eerst zeer
laat, waarschijnlijk na het verlaten van het Diëng-plateau, is aangebracht geworden.
Een rechtstreeksche aanwijzing van den Diëng in ouderen tijd vinden wij in
eenige oude oorkonden op koper en in een nog niet gepubliceerde inscriptie op
steen, altijd aangenomen dat waar men Aihyang vindt met dien naam werkelijk de Diëng is bedoeld. Daarvoor kan worden aangevoerd dat naar het zin
verband, waarin dat Aihyang voorkomt, — steeds staat er i Aihyang, — met Aihyang
zeer wel een plaats- (dus ook eeu berg-) naam kan zijn bedoeld. Ook moet hier
vermeld worden dat in één oorkonde, wier authenticiteit tot op een zekere hoogte
door mij betwijfeld wordt (zie Not. XXIV, 45, noot), de naam Aihyang voorkomt naait verscheidene welbekende bergnamen, zie COHEN STUART, K. O., I I , 8*
De plaatsen waar men Aihyang vindt zijn, behalve de juist genoemde: 1°. COHEN
STUART, K. O., XX. 11: matêher pinakasdkü an pinaglhakan anugraha çrîma
hdraia sana luinah ing pas/i/ca dn rakrydn mapatih irakana sang hyang dharmma i winlang MUS, sahi i Aihyang, waarop eenige pitdmaha'sgenoemd worden.
Aan deze ourkonde ontbreekt echter bet jaarcijfer; — 2°. K. O. I, 2,13 waar naast
een markgang mg jumwit, i samaAi, ing putar eeu marhyang i Aihyang genoemd
wordt ; — 3". K. O., I, 1,15, waar men leest sangprdjna anal- manua ing Icalilcuan
ing siddhakdryya mangaso i Aihyang praueça ing wimgauAaiui, welke oorkonde dagteekent uit 84] Çaka;—en 4°. in een opschrift op steen, dat begint om namaççiwdya narno buddhdya, sicasth i çrî sanjaya wand 694 (?), waar op dezelfde wijze staatpu
kinang anak banna i wuatlan cri sirna angasö i Aihyang, welke uitdrukking evenmin
als de voorafgaande erg duidelijk is. Ook is de datum hier, evenals op een anderen
steen die als deze zich in het Museum bevindt, en uit Frambanau afkomstig is, geheel afwijkend van alle andere ons bekende inscripties aangegeven, zoodat wij voorals
nog niet met zekerheid kunnen bepalen welk jaar eigenlijk is bedoeld. Op dit opschrift wees ik reeds Not. XXIV, 31, v aar er tevens de aandacht op werd gevestigd
dat Saïijaya de naam is van dei zoon van Sanndha, van wien een opschrift van
Çaka 054, en in 't zuiden van de Kadoe gevonden, door Prof. KI.UN in afschrift en
vertaling in de Bijdragen van het Instituut bekend gemaakt is.
Het eenige jaartal dus dat iets zekers schijnt te geven is 841 Çaka, d. w. z.
een der hoogste jaarcijfers op oude beschreven voorwerpen uit Midden Java.
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Het opschrift is met uitzondering van drie Strophen, die
respectivelijk in Wasantatilaka-, Çâlinî- en Upendrawajramaat
Niets verder helpt ons oorkonde X V I I I van C O H E N S T U A R T , welke
misschien, zie zijne Inleiding bldz. X I I , van den Diëng afkomstig is.' Want
mdien dat al juist i s , wat ongelukkig niet met zekerheid is uit te maken, dan geeft het jaarcijfer
Çaka 764 (?) weer moeite aangezien naar
C O H E N STUART'S aangeven geen der cijfers met zekerheid (het eeuwcijfer is voor
ons hier van het meeste belang) gelezen worden kan.
Doch ons resten nog de beschreven steenen op den Diëng zelf gevonden of nog te
vinden. "Welk resultaat zij geven kan de lezer zien uit den hier volgenden inventaris van alle mij op dit oogenblik bekende steenen of fragmenten van beschreven steenen van den Diëng, waarin genoemd zijn de steenen die mij
bekend zijn uit eigen aanschouwing, daarna die welke ik ken uit abklatschen ofafteekeningen, en ten laatste die welke ik vermeld heb gevonden doch niet de
middelen had zu (e lezen.
1. Keuhterbenedeuhoek van een aan één zijde beschreven steentje, Not., I I
182 opgegeven als afkomstig uit Baujoemas. Blijkens eene afteekening bij het
vinden gemaakt is dit fragment, dat zich in het Mus. van het Bat. Gen. bevindt,
gevonden aan de helling van den Panggonan nabij bet Diëng-plateau. Einde
van een praçdsti.
2. Een klein aan één zijde beschreven steentje met lotus-voetstuk waarop
evenzoo
drie
regels schrift. Zeer beschadigd. Begint om
namaçtiwâya
Çakawar&âtita.
Jaartal onleesbaar. Van dezelfde plaats als N°. 1 afkomstig
op. overeenkomstige gegevens. In het Museum.
3. Een aan één zijde beschreven thans op eetu'ge op zichzelf staande karakters na
geheel onleesbare steen. I n het Museum.
4. Een steen aan twee zijden beschreven, doch de voorzijde tot onleesbaarheid
toe beschadigd. De achterzijde begint hana sirna i çrt manggala watak Uno.
Afgebeeld door VAN Ki.ssm I.GI N , Oudheden No. 145 en 146. Gevonden tusseben
Tj. Ardjoena en Tj. Sembadra, zie Not. X V I , Bijl. bldz. X V I I ; ook genoemd
door Prof. V E T I I , Java, I I . 64. Abklatsch.
5 Linkerbovenhoek van een aan één zijde beschreven steen, oorspronkelijk
breed ± 50 cM., van boven met lofwerk voorzien. Begint om namaççiwiiya
•wasli çakawanâtiia,
bij het jaarcijfer afgebroken. Door mij genoemd Not. XXIV
29. Afteekening.
6. Steentje,
teekening.

waarop wimalacramah.

Door mij genoemd Not. XXiV, 29. Af-

7. Fragment van een steen, — blijkbaar uit het midden, — waarop slechts
eemge op zich /elf staande letters met zekerheid te Ie en zijn. 1 )oor mij genoemd
Not. XXIV, 30. Afteekening.
8. Linkerbovenhoek van een aan één zijde beschreven steen. De linkerhelft
"au de zes eerste regels van een praçâsli; van regel zeven slechts een zeer klein
gedeelte. Begint om namaççiwdga swasii çahawarmt'da.
Jaarcijfer onkenbaar,
Afteekening mij verschaft door Dr. H . N . VAN DER TUUK.
9. Vier beschreven steenen (uitmakende één steen), gevonden in fondement
"*• 20, geschonden. Zie Kot. XVI. Mij verder nog onbekend.
30. Een beschreven steen, gevonden bij Tj. Andarawati. Deze steen is aan één
'ijde met 19 volle regels beschreven, die gedeeltelijk goed bewaard zijn. De steen die.
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/Àjn opgesteld, in Âryâ-maat geschreven. De strophe in Wasantatilaka vindt men aan het begin, die in Çâlinî en
Upendrawajra op het einde van het opschrift, dat sluit
met een Âryâ-strophe. Aan de strophe in Çâlinî gaat een
kort vers vooraf, waarvan de heide helften aan elkander
gelijk zijn. Mij is de naam van deze maat niet bekend.
Van de acht in onze inscriptie voorkomende Aryâ-strophen is
de eerste, waarvan het begin onleesbaar is, een udgïti, zooals
duidelijk'blijkt uit bet nog leesbare gedeelte. In een udqÎU gaat
in tegenstelling met den meest gebruikelijkeu vorm van Aryâmaat de korte vershelft, die anders gewoonlijk volgt op de
lange, aan deze vooraf. De volgnommere in mijn transcriptie naast de Strophen te vinden zijn er door mij naast
geplaatst, op den steen komen zij niet voor.
' Na een huidebetuiging aan de eerbiedwaardige eerwaarde
Tara, waarmede naar waarschijnlijkheid bedoeld is de gakti ot
zooals de Buddhisten dat plegen te noemen de tara vanden
Dhyânibuddha Amoghasiddha »)> volgt in Wasantatilaka-maa
een kort lot. waarin deze godin verheerlijkt wordt als uitredt7~duu ïTom overeind ie staan, was vermoedelijk bestemd om in am « a a i te
worden gemetseld. VKIMI, Java, II. 67. Mogelijk is (ie boven sub No. 3 genoemde steen mei dezen sleeu identisch.
11. Vermoedelijk afkomstig van den Diëng is een kubiek, naar boven piramidaal
u-evormd, steentje waarop een lotttsknop. Aan twee zijden beschreven. Begint
namaççiwdya, dewadrabm, en bevat een tempel-inventavis.
• Eenige van deze steenen geven eene bevestiging van den Çiwaitisehen aard
van het Diëngplateau, maar zie daar dan ook alles.
i) ïfirâ,
zooals bekend is ook een der vele namen van Durga, Çiwa's t »Mi,—•
wordt bij de Buddhisten gebruikt in meer algemeenen zin, want men spreekt
van de tdrd's of gemalinnen der vijf Dhyânibuddha's, en ten tweede in meer
bepaalden zin van de tard van den Dhyânibuddha Amoghasiddha, waaruit reeds
blijkt dat om de een of andere reden deze als een bijzonder wezen te beschouwen
is, zie KEKX, Buddhisme, II. 173 ; HODGSOK, Essays on the languages, literature
and religion of Nepal and Tibet, London 1874,58; WILSON, Essays, I I , 12 note
2. Ik heb aangenomen dal met de in onze inscriptie genoemde Tard Amoghasiddha's çakli. bedoeld is, omdat er van slechts ééne tard wordt gesproken en men
alsdan bet eerst denkt aan baar. Er staat dat er een Tdrddevn is gemaakt en
een tempel voor haar, in 't enkelvond dus. Ook is de huidebetuiging uitsluitend
gericht ihagawatyai dryaturâyai, en Tard zonder meer wordt uitsluitend betiteld
de çakti van Amoghasiddha. Er moet evenwel op worden gewezen dat onder de
Dhyânibuddha's gewoonlijk niet Amoghasiddha, maar Amitnbha of Aksobhyaop
den voorgrond treedt. De eerste bijv. bij de Japanners (vgl. KERN, Buddhisme II. 174), en de Chineezen (zooals de Heer GI:OI:NKVI:I,DT mij in-
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ding uit allen nood. Ongelukkig zijn juist in deze toch al uioeieljjk te begrijpen passage verscheidene karakters niet te lezen.
Hetzelfde is het geval niet het begin van het daarop volgende gedeelte van het opschrift waarin naar waarschijnlijkheid
zal zijn aangegeven wat er tussehen den vorst en zijne guru's
had plaats gehad dat de eerste zich geroepen voelde te voldoen
aan hetgeen de laatsten, die door hetgeen de koning tot stand deed
brengen voldaan werden (fctin), hem oplegden. Weliswaar
heet het aan het slot van het opschrijft dat de vorst een kariydnapamm had aangegaan, maar bij de onzekerheid van wat er
licht), wat ait een open reden geen verwondering wekt. Aksobhya's naam
vindt men, terwijl de namen der overige Dhyânibuddha's daar om heen slaan,
m het midden der figuur geschreven, op de hoven hl. 243 in de noot genoemde
gouden plaat in 'f Museum, als ware hij de primus inter pares, wat hij bij de Mongolen ( B Ü R N O U F I , Introd. 116) en in zekeren zin ook bij de Nepalezen ( K E E N ,
Buddhisme I I . 173) is. Toch zou men er een reden voor kunnen vinden waarom
ook Amoghasiddha, zij 't dan ook in zijne T,h,i, een buitengewone hulde gebracht
zou zijn geworden: immers volgens het systeem is Maitreya, de toekomstige
heiland ( K K R N , Buddhisme I I , 170), de emanatie van den Dhyânibuddha Amoghasiddha ( R H Y S DAVIDS, Buddhism, 205), — volgens anderen evenwel is hij het van
Wairocana ( W I L S O N , Essays I I , L3 note 3). Op het eigenaardige dat de zijn
hoofd omringende lichtschijf, wat hij de andere Dhyânibuddha's niet bet geval is,
gekroond en omkronkeld is van slangen wijst Prof K E R N 1. 1. 11,173). Jammer
's bet dat H O D G S O N in zijn zoo leerzame en rijke Essays, ilie door zaakkuudigen
als een der beste hulpbronnen voor de studie van liet Noordelijk Buddhisme
beschouwd worden, niet mededeelt over welke fini, — ook daar staat
Jryatdrâ,—
bet Tarâsatnàma bandelt (zie H O D G S O N , Essays, 19), doch in aanmerking nemende dat hij de JViepalezeu Âryatârd
among t be female deities lias the most
«mown (BHAGAVANI.A1, INOKA.II, in Archaeological Survey of Western India,
No. 9, 102, »on the Bauddha M ythology of Nepal"), geloof ik aan te.mogen
"ernen dat ook daar de çakti van Amoghasiddha is bedoeld, evenals in onze inscriptie. Elders (1. 1. pag. 98) zegt de zooeven genoemde geleerde: »Thepowers
Kaktil of Buddha are personified as dêwVs, of which Tard stands first." Gemakshalve geef ik hier tol toelichting van bet in deze noot opgemerkte nog het
hieronder volgend lijstje.

mydnïbuddkds
Wairocana
Akrobhya
Jiatnasambhawa
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Adibuddha
• Wajrasattwa
Târâ's
Wajradhâtwîçwarî
Locanâ
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Prajnâpâramitâ
Wajrasattwatmikâ
Bodhisatwa's
Samantabhadra
Wajrapärci
Ratnapâ«i

MtnusièuddMs
Ivrakucanda.
Kanakamuni.
Kâçyapa.

lJA;«/arâ
Padmapârci
Gautama.
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Wiçwapâî/i
Maitr eva.
overzicht verwijs ik naar de reed. aangehaalde Essays van
van WlI.SON.
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onder kariyâna moet worden verstaan, kan ook die plaats ons
het gewenschte licht nog niet scheuken *}, dochten gevolge
van welke verplichting dan ook de vorst, die het sieraad
van het van elders nog niet hekende Oailendrageslacht genoemd wordt, maar wiens eigenlijke naam niet vermeld is
in het leesbare gedeelte, gedrongen is geworden om te handelen
in overeenstemming met hetgeen zijn guru's wilden, wat het
gevolg is geweest is duidelijk.
Een vorst uit het Qailendrageslacht den scepter zwaaiende over een niet nader te begrenzen streek op Midden
Java is de stichter geweest van een Târâteinpel, ook van
een verblijf voor monnikken (âryabhiksu), die genoemd
worden winayamahâyânawid d. z. kenners van den maluîyâna van den winaya of tucht-(leer) der Buddhisten. Aan
dien tempel en dat klooster wordt verder het dorpsgebied
van Kâlasa, vermoedelijk het tegenwoordige Kalasan, ondergeschikt gemaakt, hetgeen geschied is in het jaar 779 van onze
jaarstelling 2), conform met de gewone plechtigheden. Aan
deze schenking, zoo hoopt de vorst, zal de hand worden gehouden tot in lengte van dagen, welke wensch tot viermaal
toe herhaald wordt, o. a. éénmaal in Çalinî- en éénmaal
in Upendrawajra-maat.
Het kan niet lang twijfelachtig zijn, welke der ons bekende
op Java gevonden Tjandi's met de in het opschrift genoemde identisch zijn. Gevonden tusschen Kalasan en Prambanan mag men aannemen dat de steen (waarop ons opschrift)
ook oorspronkelijk in die streek geplaatst is geworden, en
>) De vovst was panamkaranah, d. w. z. hij had op zich genomen om in een
bepaald geval dit of dat te doen, te geven of te Letalen. ïtïria is als »middel
tot uitredding", letterlijk beteekent bet woord ./voertuig", in de Buddhistische
terminologie zeer bekend, men denke slechts aan mahâyâna, hinayana, vgl.
BuiiNOUFF, Lotus de la bonne foi, 315; Introduction. Karin is synoniem met
hastin (olifant). Bij de Buddhisten neemt zooals evenzoo bekend is de olifant
een belangrijke plaats in. Immers in de gedaante van een witten olifant daalde
de Buddha neder in het lichaam van Maya, zijne moeder. Op welke wijze kanydna is op te vatten is zonder nadere gegevens voor mij niet uit te maken. Het
zelfde begrip schijnt in het begin der inscriptie te zijn uitgedrukt met het woord
pancapaaam, wat ik evenmin versta.
•) Er staat »nadat zeven jaarhonderdtallen in den Çakavorstera verloopeu
waren", dus in het 701ste jaar van die jaartelling.
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dat dus met de op den steen vermelde gebouwen bedoeld
wezen moeten twee der vele, thans in zoo vervallen staat
verkeerende, meesterstukken van bouwwerk uit den ouden
tijd, die men in het oostelijke gedeelte van het Jogjaschc en
het westen van het Solosche aantreft. Het eene dier gebouwen moet den vorm van een tempel, het andere dien
van een klooster of zooals men dat gewoon is te noemen van een
wihâra hebben, terwijl men verwachten mag dat de beide
gebouwen ook in elkanders nabijheid zijn opgericht. Beide moeten blijk geven van door Buddhisten te zijn vervaardigd.
Aan deze eischen voldoen wat ligging en vorm aangaat
de beide Tjandi's die men op kleinen afstand van het dorp
Kalasan aantreft, en waarvan de éénc, Tjandi Kali Benins
ook Tjandi Kalasan wordt genoemd, naar het dorp in de
nabijheid waarvan zij gelegen is, en dat naar luid van onze
inscriptie eens bij dien tempel behoord heeft, want er bestaat
geen reden om niet te veronderstellen dat dat dorp (Kalasan)
het dorp is dat in de inscriptie Kalasa wordt genoemd.
Bij deze tempelruïne ligt, volgens VALCK juist 436 voeten
westelijk, een tweede ruïne, Tjandi Sari, waarvan de vormen het
recht geven te veronderstellen dat zij eens tot een monikkenverbliji diende, en deze beide ruïnes zijn, zooals men dan ook
verwachten zou, onloochenbaar van Buddhisten afkomstig ' ).
1. De eerste strophe, in Wasantatilaka, is voor een gedeelte
onleesbaar, tengevolge waarvan het zeer moeielijk is te beslissen
of het overige leesbare gedeelte wel juist gelezen is. De önduide]

) Tjandi Kali Bening en Tjandi Sari zijn vrij uitvoerig beschreven in BKUMUND, Indiana I, U vlgg.; doch eerlang mag men een nauwkeuriger beschrijving van deze zoo schoone gebouwen, waarvan Tjandi Kali Bening het in schoonheid van alle andere op Java bestaande monumenten uit den Hindutijd wint, to
gönoet zien. Beide gebouwen zijn ui. opgemeten en iu teekening gebracht door den
»oofdingenieur J. W. IJZERMAN, wiens belangrijke ontdekkingen op oudheidkundig gebied op Java, — men denke slechts aan hetgeen door zijn toedoen aan het
/cht is gekomen omtrent den Boroboedoer, — al naarmate zij vorderden in het kort
m de Notulen van de Algemeene en Best uursvergaderingen van hel Bataviaasch
^nootschap voor Kunsten en Wetenschappen zij,, medegedeeld. Van beide geouwen werden, nadat zij ontdaan waren van de plantengroei die ze voor een groot
gedeelte overwoekerd had, op kosten van de Jogjasche vereeniging zeer fraaie pho
°graphieu genomen waarvan een volledig stel aan het Bat. Gen. werd toegezonden.
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üjkheid van het schrift waardoor men telkens in onzekerheid
is omtrent de lezing van een karakter (zie boven) is hier
een groot struikelblok. Duidelijk is dat in deze strophe
de godin Tara, op wier naam een woordspeling in yâ
tàrayati enz. gemaakt wordt, geprezen en geloofd wordt.
Wie met Tara vermoedelijk is bedoeld werd boven blad. 252
noot aangegeven.
2. In Aryâ-maat, evenals de zes volgende atrophen. In
deze strophe komt de langere hellt van het vers echter
achteraan (udgïti). Het eerste gedeelte is ongelukkig onleesbaar. In het onleesbare gedeelte stond mogelijker wijze aangegeven wat de vorst eigenlijk op zich genomen had. Misschien was daarin ook de naam van den
koning, die in strophe G het sieraad van het Çailendrageslacht genoemd wordt, vermeld. Leesbaar is mahârâ, waarop evenwel een visarga schijnt te volgen. Ook is zeker
de syllabe â aan het begin van het vers. Wellicht stelt
een nieuwe abklatsch mij in staat op dit punt iets verder te
komen.
Wat onder pancapanam verstaan moet worden weet ik
niet, ook versta ik (zie boven) de uitdrukking kariyânap n a m (12) niet.
Çailendrarâjagurubhih. Iets verder wordt gesproken van
çailendrawangçalilakasya en van çailendrawangçabhûpaih. Er
schijnt dus een Qailendra-vorstenhuis of dynastie bestaan te
hebben. Onzeker is het wat met Çailendra bedoeld is.
Bekend is het dat Çailendra een der namen van den Himalaya is, doch daarom behoeft deze nog niet bedoeld te zijn.
Voor zoo ver mij bekend is, zijn deze vorsten van elders nog
niet bekend.
3. Kxlnjna beteekent „erkentelijk, dankbaar", en dientengevolge ook //hond". Ik heb vertaald //door dankbaren".
Doch het lijkt mij ecnigzins vreemd. In het Medinïkosha, zoo geven BÖHTLINGK en KOTH op in het l'eterburgsche wdb. ; wordt liet ook gelijk gesteld aan maryâdin
d. i. „zich binnen de voorgeschreven grenzen bewegende, zich niet aan overtredingen schuldig makende". In

257
onverdrachtelijken ?.m ziet dit natuurlijk op de voorschriften
der wet, der zedelijkheid en van den godsdienst, maar in
letterlijken zin genomen slaat het weder op hen, die woonachtig in zekere streek de vaststaande grenzen niet overschrijden.
Ook beteekent maryüdm „Grenznachbar", dat is: iemand die
met een ander aan één grens, maar aan gene zijde van die
grens, woont. Bij dit laatste zou men denken aan het tepi
siring (of pinggir win,,) herhaaldelijk genoemd in oudJavaansche praçâsti's. Wellicht werden door den maker deiverzen van onze inscriptie de opgegeven beteekenissen alle tegelijk bedoeld, maar in aanmerking genomen dat met Maßais
bedoeld moeten zijn de personen die de beide gebouwen, en
het Târâdewî-(beeld) hebben vervaardigd, schijnt het dat in
ktajnais de werklieden genoemd zijn, die zeer wel //dankbaar,
ingetogen en in een naburige streek woonachtig" kunnen
zijn geweest, maar op de aangegeven wijze in ieder geval
onduidelijk zijn uitgedrukt.
^ Winayamahâyâmivid heeten hier de âryabhiksu's voor welke
bij den tempel een verblijf gebouwd moet worden. Kenners
«lus van den mahâyâna van den winaya of tuchtleer, welke
termen hier niet nogmaals behoeven te worden verklaard,
maar waarvoor ik verwijs naar de handboeken.
Aryabhikm, „eerwaarde monnikken"; voor ârya zie men
BÜRNOUFF, Introduction, 290; KERN, Buddhismc I. 385.
4. Pangkura-tawâna-tîripanâniabhir âdeçaçastribirâjnah, „door
de âdeçaçaslrin van den vorst, die heeten pangkur, tawan en tirip". Âdeçaçaslrin vermoed ik dat beantwoordt
aan het in het klassieke Sanskrit meer gebruikelijke âdecin
(horoskooptrekker). Dat in het Sanskrit zooals wij het
leeren kennen in onzen Archipel enkele woorden voorkomen,
welke niet zijn aangetroffen in Engelsen Indië, daarop wees
ik boven reeds. De beteekenis zou vrij wei passen bij pangkur, lawan en tirip, namen van drie ambtenaren die in haast
iedere oud-Javaansche oorkonde voorkomen, maar waarvan de
hinctiën niet nauwkeurig kunnen worden bepaald. Is mijn vermoeden juist dan geeft onze inscriptie misschien een nadere vingerwijzing voor den aard van hunne betrekkingen. Aan iets
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soortgelijks doet ni. denken de omstandigheid dat zij te midden
van ambtenaren als panggil hyang, wadihaü en makudur »)
genoemd worden. Immers de eerste dezer drie is de „ roeper der goden" en de beide laatsten treden steeds op als
funderende priesters bij bet uitspreken van bet bij wijscbenken nooit vergeten eedformulier.
De spelling dezer gesanskritiseerde oud-Javaanscbe woorden verdient de aandacht, want zij doet ons zien dat reeds
in zeer ouden tijd de woorden met open voorlaatste lettergreep,
mits deze geen fêptt (*) bevat, met den zelfden eigenaardigen klemtoon werden uitgesproken als nog heden het geval
is. Op volmaakt dezelfde wijze als wij Hollanders, en ook
de Engelschen, zelfs tegenwoordig nu en dan nog, door
een conventioneel lengteteeken boven de vokaal te schrijven
den klemtoon op die voorlaatste open lettergreep, waarvan
de vokaal gewoonlijk volstrekt niet gerekt behoeft te worder, uitgesproken, aangeven, op geheel dezelfde wijze heeft de
schrijver van ons opschrift zijn toevlucht meenen te moeten
nemen tot het gebruik van een lange Î om aan te geven
dat, hoewel het woord slechts tirip is, men er wel aan denke
het -Ü-rip uit te spreken; van daar dat Üripa, wat ook verder in ons opschrift de constante spelling is 2 ).
De spelling tawâna wijst op lawan wat minstens even vaak
door mij aangetroffen is als tawan, zooals het woord in de
reeds gepubliceerde praçâslïs gewoonlijk gespeld wordt.
o caslribhîrâjnah beantwoordt natuurlijk aan <> çaslnbkr rajna
l' odwâdhyaksân mahâpnrusân. Op deze wijze worden
vermoedelijk aangeduid wat in de oud-Javaanscbe oorkonden
rtima, in nieuwer oud-Javaausch rama deçà, beet.
8. Bhuradalmm, „Wwm-schenking". Wat bhura beteekent

"Tv" Men « e POHES STUART, Kawi Oork., XV, waar men ze vindt aaas*
UlLn,
panggil hjang, wlaUn, manghuri, tanjung, langka,
•«*«**
,r,
T.ap ev-enwel m d t men in plaats van
telden
W*.**
Z Meen varianl voor <««*. is U een fout, want elders vindt men steeds pangiur, (awan (of tawan), imp. Oorkonde II geeft panghtr,
tintje).
•2 Of ook Kâlasa (.zie beneden) daarvan een voorbeeld is, is moeilijk mi ie .»aki u.
daar dn „nd-Javaanseln- schrijfwijze van den naam Kalasan niet bekend is en men unniet weet wat de etymologie is.
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of beteekenen kan heb ik niet kunnen uitvinden.
king aan grond"?

„Schen-

Patnibhicca mdhubhih. In aanmerking genomen dat
vooral op oorkonden uit Midden Java afkomstig herhaaldelijk
naast de mannelijke getuigen hunne vrouwen genoemd worden, waarvoor ik hier slechts verwijs naar COHES STUART, K. O.,
I, waar telkens, na het opnoemen van wat aan die en die
personen moet worden geschonken (als getuigengeld), volgt
ing sowangsowang anakhinya Icapwa winehm enz., „aan een
iegelijk, aan hunne vrouwen moet evenzoo geschenken worden" (wat dan volgt), óók dat meermalen naast mannelijke
personen vrouwelijke als getuigen optreden, zooals duidelijk
blijkt waar naast si htkai rama ni ühang een si padas ibu ni
soemeg, si menaut ibu ni mangos enz., enz., genoemd worden i ) , beschouw ik patnibhicca als een fout voor patnibhicca-, waarnaar ik vertaald heb. Voor sâdhubhih, instede
van sâdhwibhih, verwijs ik naar het Peterburgsche woordenboek, waar de lezer zien zal dat volgens de grammatici sddhu
als vrouwelijk van sâdhu, in plaats van sódhwi, niet als foutief
raag worden beschouwd.
De syllabe san (voor tawâna0 geassimileerd tot san) moet
het oud-Javaansche sang (met onveranderlijken gutturalen nasaal) voorstellen, welk sang in beteckenis = aan het lagere
si voor eigennamen of als eigennamen beschouwde woorden
gevoegelijk als een bepalend lidwoord kan worden gequalificeerd.
Blijkbaar is 9 in maat geschreven.
van niet bekend.

Mij is de naam er-

10. In Çâlinî-maat. Deze strophe komt in eenigzins ant
deren
vorm ook in andere inscripties voor; men zie bijv.
yn
' ) Tijdschrift T. L. en Vk. XXVII, 544, waar fout staal si I'adas i Somi
lasi Soenëtj enz. In dit geval, waar men râma ni vindt:, is liet daaropvolgende woord ten
ter, persoonsnaam ; volgt op rima daarentegen i dan is het daaropvolgende woord,
wat aisschien wel altijd, een plaatsnaam. Eigenaardig is dat in zoo ouden tijd reeds
•}'<!• ->P Midden Java naast ruma in plaats van rena het woord ibu (in Balineesch
Hss. gewoonlijk ibhu gespeld ) als evenknie voorkomt, evenals ook tegenwoordig
k( n 'n het Krama Inggil naast rama het woord ibu en niet het woord rena in gedus ruik is. In andere oorkonden treft n en op dezelfde wijze naast elkander buyut
e
ü nenek aan.
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Centenary Review of the Researches of the Asiatic Society
of Bengal, II, bladz. 213.
11. In Upendrawajra-maat. Daar mij de j niste beteekenis van eenige woorden niet bekend is, en daardoor de eigenlijke bedoeling verborgen is gebleven, ben ik niet in staat
ecne goede vertaling van deze strophe te geven. Pralïtya
(waarvoor men zie EURNOÜFF, Introduction 623), mblmjam
tribhawa zijn het vooral die mij moeite geven. Hier moeten
wij weten wat zij als termini technici beteekenen, en daarvoor
moet men het spraakgebruik kennen, wat moeielijk is zonder
bronnen, en eene langdurige bestudeering van deze.
12. Voor kariyânapam zie men boven. Wat men bepaaldelijk onder wihâra te verstaan heeft vindt men uiteengezet
in KERN'S Buddhisme, II. 139.
J. BRANDES.
April 1886.
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BORO BOEDOER
DOOR

J.

W . I J Z E R M A. IX.

Mijn dienstreizen roerden mij meermalen langs Boroboe>er en zelden verzuimde ik alsdan eenigen tijd bij dit merklardigste bouwwerk van Java te vertoeven.
Bij de beschouwing van het klokojief, dat den ringmuur
i de eerste galerij draagt, werd, op een punt aan de
rdzijde des tempels, mijn aandacht getrokken door een
in naar binnen loopenden voeg tussehen twee steenen,
zeker niet zóó zou zijn gemaakt, als het in de oorronkelijkc bedoeling der bouwmeesters gelegen had bet
iel den tegenwoordigen vorm te geven.
Op bijgaande plaat wordt dit nader aangewezen. Het ojief
bestaat uit vier lagen, ieder van ongeveer 22 cM. dikte, waarran de benedenste steunt tegen den opstaanden kraag van
len onderliggenden band.
Op bet bedoelde punt ontbrak de steen a, en daardoor
rerd de voeg tussehen de steenen b en c zichtbaar en teens het ruw behakte vlak, waartegen de steen a aansloot.
Hieruit werd de gevolgtrekking gemaakt, dat de vier laen van het bestaande klokojief vroeger behoord hebben tot
en halfrond. Bij de wijziging konden de bovenste twee laen voor beide vormen dienen, en dus onveranderd blijven,
óór de derde moest een zóó klein stukje gevoegd worden,
a,t dit zou zijn afgevallen; daarom werd het voorste geïelte weggebeiteld, en een nieuwe iets grootere steen in-.
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gezet. Bij de vierde laag was ruimte genoeg aanwezig, om
een of twee steenen van de gewenschte afmeting aan te
brengen.
Alvorens met liet onderzoek naar den vorm van Boroboedoer's ouden voet te beginnen, stelde ik den beer W. P.
GrBOBNEVELDT met bovenstaande opmerkingen in kennis, en
deze moedigde mij aan voort te gaan en daartoe vergunning te
vragen aan den Resident van Kadoe.
Nadat op de meest welwillende wijze vergunning gegeven
was, werd met bet wegnemen der steenen over ongeveer een
meter breedte begonnen.
Daar op elke reis slechts een paar uren beschikbaar waren, duurde het maanden vóór het uitbreken tot aan den
onderkant der fundeering was gevorderd.
Het resultaat van het onderzoek is het volgende.
Het oorspronkelijk halfrond springt 20 cM. voor den daarboven liggendeu band uit en heeft een middellijn van 88 cM.
Het wordt gedragen door een 17 cM. hoogen plaat, die 11
cM. voor een 24 cM hoog plat uitsteekt.
Dan volgt een nieuwe uitsprong van 24 cM., gevormd
door een band van 21 cM. dikte.
Deze wordt gedragen door een 22 cM. hooge tandlijst, waarvan de tanden 26 cM. breed zijn, en op 20 cM. afstand van
elkander liggen.
Toen deze lijst zichtbaar werd, bleek het dat het basement van Boroboedoer denzelfden vorm had als dat van
Tjandi Mendoet.
Bij dezen laatsteu tempel worden twee voetlij sten aangetroffen, één aan de benedenzijde van den omgang en één
hooger liggende om den eigentlij ken tempel Deze beide omlijstingen zijn alleen daarin van elkander onderscheiden, dat
de laagste een tandlijst heeft, die bij de bovenste ontbreekt.
De uitspringende tandsteenen te Mendoet zijn diamantvormig
afgewerkt met een klein plat vlakje van voren; die van
Boroboedoer, aanvankelijk op dezelfde wijze bekapt, zijn nu
vlak afgebeiteld, om een betere aansluiting van de later
aangebrachte steenmassa te verkrijgen.
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Het aehtervlak der tandlijst springt 10 cM. terug.
De daaronder volgende band beeft 22 cM. hoogte en rust
op een 25 cM. voovuitkomenden, 20 cM. dikken plaat,
welke door een klokojief gedragen wordt.
Dit ojief is 94 cM. hoog en springt 1 30 M. voor.
Het wordt aan de onderzijde begrensd door twee platte
banden, die respectievelijk 32 en 39,5 cM. meten-en waarvan de onderste 25 cM. voor de bovenste ligt.
Met twee dergelijke platte banden eindigt de voet van
Tjandi Mendoet, terwijl die van Boroboedoer zich volgender
wijze voortzet.
Na een nieuwen voorsprong van 27,5 cM. volgt een 86,5
cM. hoog, vertikaal vlak, dat een nadere beschouwing verdient.
Het bevat namelijk halfverheven beeldhouwwerk, dat
nagenoeg ongeschonden bewaard is gebleven. De tableaux
hebben een hoogte van 66,5 cM. en een breedte van 1.93 M.
Ze worden door een 29 cM. breeden, vlak gelaten band van*
elkander gescheiden.
Thans zijn twee dezer bas-reliefs geheel ontbloot.
Op het linksche is een vorst, in den uitersten linkerhoek op
een kleine verhevenheid gezeten, de hoofdpersoon. Zijn knie
wordt op de gewone wijze door den gordel gesteund; naast
hem zit zijn vrouw, die schijnt te spreken, en achter hem
is het gelaat en de arm van een dienaar even zichtbaar.
Lager dan het vorstelijk paar bevinden zich onder twee
boomen 5 volgelingen, waarvan een "drietal naar liet schijnt
eveneens sprekende. Dan komt een tempeltje, en daarnaast
acht personen in biddende houding.
Op het rechtsche bas-relief vindt men eveneens verschillende voorstellingen. Het eerste tafereel, 51 cM, breed,
geeft een tropisch bosch weder. Het tweede, iets breeder!
verbeeldt drie personen onder een boom, die naar een vierden, onder een afdak gezeten, schijnen te luisteren. Het
derde en voornaamste stelt twee Brahmanen voor met lange
baarden, die geschenken komen brengen aan een vorst.
Ze hebben in hun linkerhand den stok der zonneschermen,
welke boven hun hoofden gespannen zijn, in de vooruit-
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gestoken rechter een rond of ovaal voorwerp, een vracht of
iets dergelijks ')'. Hun houding is staande, eenigszins gebogen.
Onder hen knielen vier volgelingen, die groote aarden of
steenen potten vasthouden. De vorstelijke persoon zit op een
kleine verhevenheid, in den uitersten rechterhoek, maar trekt
minder de aandacht, dan de beide grijsaards voor hem.
Op den 10 cM. breeden band, die de bas-reliefs aan de
bovenzijde omlijst, zijn bij het linksche tableau twee, bij
het rechtsche één korte inscriptie aangebracht2).
Boven den vorst, in den linkerhoek staat:

y/ô on ô on
boven het tempeltje:

boven de Brahmanen:

') Dergelijke vruchten of voorwerpen komen veelvuldig voor, o. a. bij een der
Bodhisatwas van Tjandi Plaossan ; eu bij vele bronzen beeldjes in den omtrek
van Prambanau gevonden.
•) Afteekeningeu van deze legenden werden door mij gezonden aan den Heer
B. II. II. RAVENSWAAIJ, assistent-resident van Tjilatjsp, en Dr. J. BRANDKS,

ambtenaar van de beoefening der Indische talen, die beide in de lezing der letters overeenstemden.
Be laatste merkte omtrent de twee eerste legenden (in de Notulen van bet
Bat. Gen. v. K. en W., XXiV, 27) het volgende op.
"Op de blootgelegde basreliefs aan den Boro-Bocdoer vond de Heer IJZERMAN
twee korte legenden in oud-Javaansch schrift.
»Bij een relief, als volgt omschreven: in het midden een vorst en een vor-
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Het is te verwachten, dat dergelijke korte opschriften rondom het geheele gebouw in belangrijk aantal zullen worden
gevonden. Zonderling, dat ze bij geen der talrijke bas-reliefs
op de galerijen worden aangetroffen.
Onder het bebeiteld vlak volgt nog een 29 cM. vooruitkomend en 43 cM. hoog plint en daarmede is de oorsronkelijke
vloer bereikt.
Deze vloer is niet meer dan een rabat, om droog den
tempel te kunnen rondgaan.
Hij bestaat slechts uit een laag platte steenen van 15.5
cM. dikte, die in het plint zijn ingekast en rust op een aanstamping van grof grint en kleine steenen, naar het schijnt
ia klei en niet in zand gelegd.
Onder den vloer springt de fundeering van het gebouw weder
lu cM. vooruit, terwijl ze 41 cM. dieper eindigt boven een
stin, daarnaast onder twee booinen vijf volgelingen, daarnaast een tempel en verlier acht personen met gevouwen handen in aanbidding, — leest men: caUyaicandaaa d. i. huldiging van den caiiija of tempel gewijd aan idibuddha of één
der vijf Bhyànibuddha's, wat klopt.
»Bij een tweede relief, voorstellende een vorst, vindt men Swearnawarna (wel
üuwarmnaioariina, het is een klein verschil in : t schrift, de spelling zonder dentale n zou vreemd zijn). Naar ik gis is dit de naam van den met het relief
bedoelden vorst. Immers bij de noordelijke Buddhisten (Nepal) is bekend een
Stticarnnatoarnnâwaddna. d. i. episode van Suwarnawarua, waarin Suwarnawarna
wel een eigennaam is, vgl. slechts AçoMwaddna, Bdstrapdldwaddna, enz., zie
HODGSO.N-, Languages, Literature and Eeligion of Nepal and Tibet, bl. 38 (No. 57).
»Deze legenden zijn dus niets dan omschrijvingen van wat de basreliefs voorstellen, van dezelfden aard als soortgelijke ons reeds bekend zijn bij andere monumenten in Engelsch Indië en Kambodja (in Britsch-lndië op de Bharhnt-Tope
en in Kambodja te Angkor Vât; voor de laatsten zie men Journ. Asiatique 1883,
1. 441 en II, 19'JJ, ook in onze Indië zelf (waar men ze vindt bij de basreliefe aan de zoogenaamde pendopo van de ruïne van Panataran in Kediri. Hiervan
kan men de afbeeldingen vinden in oudheden van VAK KIKSBLKGEN, No. 309—330.
iJc.e legenden zij nog niet verklaard;. Maar zij geven ons omtrent den Boro
Boedocr niet veel meer licht dan reeds scheen. Ook brengt het schrift, de vorm der
»etters ons niet verder als het de vraag is uit welken tijd dagteekent de Boro
Boedoer. Het is nl. het gewone oud-Javaansche schrift zooals wij het in de
Kadoe en de Vorsteulanden ook voor de andere inscriptiën gebruikt vinden. Jonger
«au 850 (Çaka- jaartelling) vind men ze daar, voor zoo ver mij bekend is, niet
ei1
ù<ft lange tijdvak van circa twee eeuwan lachtste en eerste helft der
negende Çaka-eeuw) geeft een te groote speelruimte, dan dat men niet gaarne wat
meer gegevens voor een nauwkeuriger tijdsbepaling zou willen bezitten."
Be derde legende luidt, zocals Br. BRANDES mij inlicht, leuçala, wat
«behoorlijk in orde, ervaren" beleekent. Wat de beteckenis hier in verband met
het relief is is niet duidelijk.
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aangestampte laag van denzelfden aard als de zooeven genoemde.
De onderzijde der bas-reliefs ligt dus 3.16 M., de bovenkant van den vloer 3,595 en de onderkant der fundeering
4.16 M. onder den omgang.
Geen wonder, dat bij de kolossale belasting van den
grond, zetting van de droog met haken en tanden in elkander gewerkte muren en terrassen intrad. Het regenwater
drong in den westmoesson door de voegen naar binnen,
doorweekte den bodem, vergrootte den gronddruk tegen den
achterwand der maren en verergerde langzamerhand den
toestand.
Deze omstandigheid leidde tot voorziening van den voet.
Een massa van niet minder dan 11.600 kubieke meter
steenen werd als een machtige band daaromheen gestapeld
en belette het uitwijken.
Maar daaronder leed de schoonheid van het monument.
Natuurlijk werd het besluit om den slanken, sierlijk bewerkten voet voor goed aan liet gezicht te onttrekken, niet
dan noode genomen, en toen men er eenmaal toe gekomen
was, kon men het niet van zich verkrijgen de bas-reliefs, die
bedolven moesten worden, te schenden, hoezeer het maken van
vertandingen tot betere bevestiging van de nieuw gestapelde
massa ook gevvenscht was. Slechts in de vlakke strook tusschen de tableaux is een kleine kas uitgekapt waarin de
nieuwe steenen schieten.
Voor de kunstenaars, die het meesterlijk beeldhouwwerk
leverden is het te hopen, dat zij niet zelven genoodzaakt
waren, de vrucht van hun inspanning te begraven, maar dat
eerst een later geslacht hun arbeid ongedaan zal hebben gemaakt.
De nieuwe omgang is ongeveer 6.55 M. breed en 2.15 M.
boven het onderliggende zwaar beschadigde terras^verheven.
Dit lagere terras, 2.(J5 M. breed, heeft op 1.05 M. afstand
van den opgaanden muur des omgangs een scheur, die evenwijdig loopt aan het gebouw, en zoover openstaat, dat daardoor vlak gehouwen werk zichtbaar wordt.
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Het 1.90 M. breede gedeelte voor deze afscheiding is dus
later aangebracht.
De hoogte van het benedenterras boven den vloer is moeilijk nauwkeurig te bepalen, maar zal ongeveer 1.32 M.
bedragen hebben.
De vloer wordt omgeven door een opstaanden rand, die
het regenwater ophield en het leidde naar zijgootjes, waarvan er een op den noordelijken hoek van het wester front.
is blootgelegd. De rand is 15 cM. hoog, 21 cM. dik en
ligt op 62 cM. van den voorkant van bet terras.
De nette afwerking van het gedeelte de (zie plaat) deed
het vermoeden ontstaan, dat men aanvankelijk beproefd heeft,
alleen het onderste gedeelte van het basement te bedekken.
Het zichtbaar blijvende zou dan, gelijkvormig met Mendoet,
een bevredigenden indruk gemaakt hebben. Nader onderzoek heeft dit niet bevestigd, zoodat aangenomen moet worden, dat alleen het 1.90 M. breecie en 1.32 M. hooge gedeelte van het beneden-terras van jongeren datum is dan het
overige.
Door het bovenstaande is het bewijs geleverd, dat het
monument zich niet tot den voet des heuvels, waarop het
gebouwd is, voortzet. De formatie van het terrein maakt
dit trouwens reeds bij het eerste gezicht duidelijk, daar de
heuvel naar het westen overgaat in het plateau, waarop de
pasangrahan gebouwd is.
Wel voerden aan de vier zijden, thans nog met aarde
bedekte, voor een klein deel ontgraven, duidelijk herkenbare trappen uit de vlakte opwaarts. Bij het wegnemen van
den grond in de galerijen, werd deze bij voorkeur daarop
gedeponeerd, omdat dit het gemakkelijkst was.
Met geringe uitgaven kunnen ze echter geheel aan den dag
Worden gebracht.
Belangwekkender zou het zijn den ouden voet des tempels
geheel te onderzoeken.
Neemt men de beschermende steenmassa's roekeloos weg,
dan zal zonder twijfel de vernieling van Boroboedoer daardoor worden bespoedigd. Gaat men echter met bedacht-
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zaamheid te werk, dan acht ik dezen arbeid niet alleen
zonder gevaar, maar ik geloof zelfs, dat het nu zichtbare
ojief daaronder niet behoeft te lijden.
Een smalle gleuf kan onmiddelijk tot bet doel voeren;
over eenige meters lengte kunnen de steenen worden verwijderd, en zoodra men gereed is, weder op hun plaats
gelegd.
Men behoeft daarbij niet dieper te breken dan tot den onderkant der bas-reliefs, zoodat steun voor den voet blijft
bestaan.
Mocht daartoe eenmaal worden besloten, dan zullen honderde opschriften van den tot heden z wij genden tempel spreken, en een nieuwe serie schoone bas-reliefs zal daaraan
nieuw belang bijzetten.
Dan zal het oogenblik gekomen zijn tot het schrijven
van het tweede deel van DR. LEEMANS'S welbekend BoroBoedoer.
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I. ILAZAKD SPELEN.
1.
L I E N PO.

Met den Po ') tollen.

Dit spel wordt gespeeld op een mat of tafel, waarop het
op de volgende bladzijde afgebeelde figuur is aangebracht.
De po is gevat in een gelijkvormig doosje, dat van boven open is en waarbij een deksel behoort. De po-houder
doet de po omgezien in het doosje, sluit dit met het deksel
en geeft het dan een der spelers in handen, die het eenige
malen ronddraait, en daarna op het vierkant in het midden
van het figuur plaatst. Hebben alle spelers ingezet, dan wordt
het deksel opgenomen door een der spelers, en nu hangt het
af van de zijde, waarnaar het roode of witte gedeelte van de
po gekeerd is, wie wint of verliest. De po-houder zit voor
ean der vakken in het figuur, en als de winnende kleur naar
hem gekeerd is, hebben de spelers hun inzet verloren.
') j œ

J | f , De P <? is een zeskantige dobbelsteen, waarvan elk der vlakken

is verdeeld in twee vakken, welke rood en wit geschilderd zijn, en waarop in
zegelkarakt rs gesteld zijn de twee Chineesche schriftteekens

}||

en ^

f

respectievelijk uitgesproken Hong en po, een opschrift waarvan ook de Ch'neesche
munt voor.ien is, en dat moeielijk te vertalen is, btteekenende ihong: gangbaar
en po : kostbaarheid, preciosa.

Ei guur op de mat of tafel.

7
Deksel.

//nM/?/

mm

De po in liet doosje.

In de volgende besebrij vingen van de wijzen, waarop
men inzet en de daarmede in verband staande afspraken
zal men zien dat er velerlei variation bestaan en een verklaring
van algemeen geldenden aard niet kan worden geleverd.
Als algemeen erkende overeenkomst kan te Batavia slecbts
genoemd worden dat de po-h.oud.ei tien percent trekt van betgeen door de spelers gewonnen wordt.
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De inzet wordt door de medespelers gelegd op Chineesche
taarten, welke door hen op een der vakken van het figuur
op de mat of tafel worden geplaatst.
Omtrent dezen inzet worden vooraf afspraken gemaakt.
ÄH> komt men o. a. overeen dat een cent een gulden,
tien gulden of wel meer vertegenwoordigt. Ook woidt veelal niet dadelijk afgerekend, maar eerst bij het einde van den
avond of wel na längeren tijd, naarmate van de overeenkomst
De spelers hebben de vrijheid door de wijze waarop zij hun
kaart leggen, aan te geven welke kleur zij voor zich zelf als
de winnende kleur wenschen beschouwd te zien. Leggen zijde kaart met den kant der teekening naar boven gekeerd, dan
is rood de verlangde kleur. Wordt de kaart omgekeerd opgezet dan is wit de winnende kleur. Dit geldt echter dan niet
het geheele aantal spelers, maar ieder hunner afzonderlijk,
zoodat de po-houder ten aanzien der Mannende kleur eigenlijk
met speelt met al de spelers, maar met ieder in het bijzonder.
De eenvoudigste inzet geschiedt zooals in figuur 2 is afgebeeld en op de volgende wijze:
FIG. 2.
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Do p-houder zit bij vak 1, en de speler legt zijn kaart
op vak 3 met een cent er op en den kant der teekening
naar boven gekeerd.
De winnende kleur ten opzichte van dezen speler is nu
rood, en is de po nu met die kleur naar vak 3 gekeerd, dan
is de speler winner, en wordt hem driemaal zijn inzet min
10 °/0 voor den p-houder uitbetaald. Heeft de speler zijn
kaart omgekeerd opgezet dan is ten opzichte van hem wit de
winnende kleur, en zou hij bij den stand van de po zooals
in het figuur wordt aai geduid verliezen en de p-houder zijn
inzet opsteken. Is d e p met de winnende kleur naar een der
andere vakken gekeerd, dan verliest de speler onherroepelijk.
De in figuur 3 afgebeelde .wijze van inzetten is meer ingewikkeld dan de zoo even geschetste.
3
De p-houder zit weder voor vak 1, en de speler zet in
op vak 2. Zijn kaart is gelegd met de teekening naar boven
ten teeken dat hij rood als winnende kleur wenscht; had hij
wit gewenscht dan had hij zijn kaart ten onderste boven
moeten leggen.
Op de kaart zijn drie centen geplaatst: de cent A heet
lang >), E ó a) en C Lshoan 3). Komt bij het opnemen
van het deksel de p met den rooden kant naar vak 2 gekeerd uit, dan wint de speler en moet de p-houder vergoeden voor de lang (A) tweemaal, de 6 (B) driemaal en de
lshoan (C) eenmaal den inzet. Komt, gelijk in de teekening is afgebeeld, de po uit met den rooden kant naar vak
4 gekeerd, dan is de speler slechts voor een gedeelte winner.
De lshoan (C) wordt hem eenmaal vergoed, de 6 (B) wordt door
den /w-houder gewonnen, en de lang (A) wint, noch verliest,
maar wordt eenvoudig door den speler weder teruggenomen.
Komt de p uit met den rooden kant naar vak 1 of 3 gekeerd, dan verliest de speler zijn geheelen inzet.
Bij deze wijze van inzet heeft de p-houder de kans de ó
(B) op te steken, en de speler het voordeel zijn lang (A)
te behouden.

') n !) M 8) $ .

273
FIG.

3.

De kansen zijn hier dus verdeeld. Bij de in figuur 4 beschreven wijze van inzet is dit nog veel meer het geval.
De /w-houder zit weder voor vak 1. De speler zet in
op het hoekje van vak 3. Zijn kaart is met den kant der
teekening naar boven gekeerd, ten bewijze dat hij rood als
winnende kleur wenscht. Had hij met wit willen winnen
dan had hij zijn kaart, zooals reeds is gezegd, moeten omkeeren.
De centen A en B heeten Ham i) en liggen onder de
')
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kaart. O ligt boven op de kaart op het hoekje bij B en heet
kak 1). E ligt weder onder de kaart en heet ó, en D ligt
weer op de kaart aan den kant van d en heet tai bing 2).
Komt de po nu uit met den rooden kant naar vak 3 gekeerd dan wint de speler op den geheelen inzet. De liam's
(A en B) worden tweemaal vergoed, de kak (C) en de tai
bing (D) eenmaal, en de 6 (E) driemaal.
FIG.

4.

Komt de po echter uit met rood naar vak 2 gekeerd, dan
wint kak (C) en wordt eenmaal vergoed. De 6 (E) wordt
door den podiouder genomen en de Ham's (A en B) en de lai bing
(D) worden door den speler teruggenomen.
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Komt de po uit met den rooden kant naar vak 1 of 4
gekeerd, dan verliest de speler alles.
Het inzetten kan natuurlijk plaats hebben op ieder vak
behalve dat, waarbij de po-houder zit.
Een variatie bij deze wijze van inzetten is nog het zoogenoemde: oan moei köé kak l).
Komt de po bij deze variatie uit met den rooden kant
naar vak 4 gekeerd en is van te voren af deze wijze van inzet
gestipuleerd, dan wint kak (C) ook nog en wordt eenmaal
vergoed, terwijl ó (E) door den po-houder wordt genomen
en de liam's (A en B) en de tai bing (D) door den speler
worden teruggenomen.

HET SPEL MET DE DOBBEL STEENEN

2

).

Bij dit spel worden drie ot zes dobbelsteenen gebezigd.
Het spel met drie steenen heet lak kauw «) d. i. zes oogen
wei-pen. Het spel met zes steenen heet poah (sap peeh 4 ),
d. i. achttien oogen werpen.
De steenen zijn gemerkt van een tot zes. Een en vier
zijn met roode verf aangebracht. Speelt men met drie dobbelsteenen dan werpt men zoo lang tot dat twee daarvan
met denzelfden kant boven komen te liggen. Dit heet oe
bin 3 ), d. i. aangezicht hebben of wel een spel hebben.
De derde steen telt bij zulk een worp en het aantal oogen daarvan wordt opgenomen. Wie de meeste oogen werpt,
wint den inzet. Men kan dit spel met een onbepaald aantal spelers spelen. Er kunnen er echter niet meer dan twee
werpen ; de overige spelers sluiten zich bij deze of gene
partij aan.
De hoogste worp is in dit spel drie gelijke vlakken van
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den dobbelsteen, bijv.: alle drie vlakken met drie, vier of
vijf oogen boven. Dit wordt genoemd sam soen *).
Daarop volgt de worp waarbij boven komen te liggen de
vlakken met vier, vijf en zes oogen. Dit wordt genoemd
soe, ngo, Hok 2 ), d. i. vier, vijf, zes, ofwelsoe,ngo,lhiëns),
d. i. vier, vijf, hemel.
Dan volgt de worp, waarbij boven komen te liggen de
vlakken, met één, twee en drie oogen. Dit wordt genoemd
io, dsi, saam 4 } ; d. i. een, twee, drie.
Bij deze worpen behoeven, zooals men ziet, niet twee
gelijke vlakken boven te liggen.
Speelt men met zes steenen, dan is de voorwaarde dat
drie er van met hetzelfde vlak boven komen te liggen. Van
de overblijvende worden dan de oogen geteld, en wie de
meeste oogen heeft wint.
De hoogste worp is die, waarbij alle zes steenen met
hetzelfde vlak boven komen te liggen. Dit heet Hok tsoe 5 ),
d. i. zes steenen, of wel il sik °), d. i. één kleur. Daarop
volgt de worp, waarbij drie steenen met hetzelfde vlak boven
komen te liggen en de drie andere de vlakken met vier,
vijf en zes oogen vertoonen. Deze worp staat gelijk met
dien van 18 oogen. Overigens is op dit spel hetzelfde van
toepassing wat van dat met drie steenen geldt.
De winst wordt hierbij niet bij een standaard berekend;
men wint den inzet van de tegenpartij.
O.
LIEN
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of het spel met het tolletje.

Dit spel wordt gespeeld met een zeskantig tolletje, evenals een dobbelsteen gemerkt met oogen van een tot zes.
Een mat of tafel voorzien van het volgende figuur hoort hierbij.
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FIG.

5.

De speler legt zijn inzet op een der vakken van een tot
zes, en kan ook inzetten op een der vakken A en B.
Hebben alle spelers ingezet, dan doet de bankhouder het tolletje draaien op een bordje en bedekt het met een deksel.
Is het tolletje uitgedraaid, dan wordt het deksel opgenomen,
en nu wijst het aantal oogen dat boven ligt het vak aan dat
wint. Is bijv. het vlak met 6 oogen te voorschijn gekomen, dan
wint wie inzette op het vak 6, en de inzet wordt viermaal
vergoed, en de winst zonder korting uitbetaald. Al wat
daarbij op vak B is ingezet wordt eenmaal vergoed, en al
wat op de andere genommerde vakken en vak A is gelegd,
wordt door den bankhouder gewonnen.
Of de spelers, die op de vakken A en B inzetten, winnen
hangt dus af van de aanwijzing der cijfers van het tolletje
van een tot drie, dan wel van vier tot zes, terwijl voorden
inzet op de bovenste vakken winst of verlies afhangt van
de door het tolletje aangewezen oogen, in dier voege dat
alleen dat vak wint, wat in aantal oogen met het bovenliggend vlak van het tolletje overeenkomt.
Van de winst op de vakken A en B wordt 10 % gekort
ten behoeve van den bankhouder.
4.
Het MÈX THOA" ' ) spel.

Dil spel wordt gespeeld met behulp van een mat of tafel,
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voorzien van een verdeeling in vakken, waarop de cijfers
van een 1 tot 4 staan.
De bankhouder heeft een onbepaald aantal centen of andere
kleine voorwerpen bij zich, welke hij onder een kopje of
eenig ander deksel verbergt.
De spelers zetten in op de vakken hiervoren bedoeld. Daarna wordt door den bankhouder het kopje of deksel opgenomen,
en telt hij met een staafje de centen of andere voorwerpen
vier aan vier af. Wat er nu overblijft wijst het winnende vak
aan. Bijv. als er na de aftelling drie centen overblijven,
dan wint vak 3, en degenen die op dat vak hebben ingezet
krijgen hun inzet viervoudig terug, na aftrek eener recognitie aan den bankhouder.
Alle andere vakken verliezen.
5.
Het SI-KI !) spel.

Bij dit spel wordt gebruik gemaakt van een mat of tafel,
waarop vier vakken zijn getrokken elk met een Chineesch
schriftteeken gemerkt.
De bankhouder heeft vier kaarten bij zich, waarop dezelfde karakters zijn gesteld.
De spelers leggen hun inzet op een der boven aangeduide
vakken en daarna opent de bankhouder een doosje, waarin
hij ongezien, vóór het inzetten een zijner kaarten heeft gelegdHet vak dat in merk overeenkomt met de kaart wint en wordt
drie dubbel betaald na aftrek eener recognitie. De overige vakken verliezen, en de daarop ingezette gelden worden door
den bankhouder gewonnen.
6.
Het PEH-KI

2

) spel.

Bij dit spel wordt gebruik gemaakt van een mat of tafel,
waarop figuur 6 is aangebracht.
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FIG.

5

6

6.

7

8

De Chineesche schriftteekens beteekenen:
1

i|f

generaal.

5 ß|jj koning.

2 i

litterator.

6 ft

ambtenaar.

3 | |

olifant.

7 $J

minister.

4 Zîi krijgsman.
8 -J^ soldaat.
De bankhouder heeft een stel zwarte en roode kaarten
bij zich, waarop dezelfde karakters gesteld zijn.
De spelers zetten in op een der vakken of wel op meerdere naar verkiezing.
De bankhouder doet nu een doosje open, waarin hij
ongezien en vóór het inzetten een zijner kaarten heeft
gelegd.
Het vak dat met de open gekomen kaart overeenstemt wint,
en de inzet wordt den speler of spelers zesvoudig vergoed.
De inzet op de andere vakken wordt door den bankhouder
genomen en van de winst heft hij een geringe korting ten
behoeve van het speelhuis.

2S0
7.
Het TSAP DSI KI

' ) spel,

of het twaalf kaarten spel.

Bij dit spel wordt gebruik gemaakt van een mat of
waarop figuur 7 is afgebeeld.
Fm. 7.

De bankhouder en de spelers zijn voorzien van een stel
kaarten, bestaande uit zes roode en zes zwarte, waarop dezelfde Chineesche scliriftteekens zijn gesteld, als die welke in het
figuur staan. In plaats van kaarten, worden door den bankhouder ook wel dunne schijven van hout gebruikt.
De spelers zetten in op het figuur of op een hunner kaarten, omgekeerd op de tafel gelegd. Daarop doet de bankhou-
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der een doosje open, waarin hij vóór het inzetten en ongezien één zijner eigen kaarten gelegd heeft, en nu wijst die
kaart aan wie wint.
Allen die ingezet hebben op hunne overeenkomstige kaart,
of op het vak in het figuur met de kaart in het doosje overeenkomende, winnen en krijgen hun inzet tienvoudig vergoed.
De inzet op andere kaarten of andere vakken van het figuur wordt door het speelhuis gewonnen.
Van de winners wordt een geringe korting gelieven ten
bate van de speeltafel.
De Chineesche schriftteekens in het figuur en op de kaarten
beteekenen repectievelijk :

m

Koning.

$$•

Generaal.

ft

Ambtenaar.

-f-

Litterator.

Minister.

Jfj.

Olifant.

ijl

Strijdwagen.

m

i$. Voerman.

m

Ruiter.

Jj|

Paard.

ik

Kanon.

-^fl

Kanon.

Het TSAP DSI KI spel,
zooals het op de drie hoofdplaatsen in Ned.-Indië gespeeld werd voor
het verbod in Stb. 1883 No. 251, en zooals het toegankelijk was gemaakt
voor niet-Chineezen zoowel door liet weglaten van alle Chineesche karakters-als door de tnssehenkomst der zoogenaamde *tambangans", naar
een beschrijving van den Heer W. P. GROENEVELDT, Adviseur Honorair
in Chineesche zaken.

Ten einde het tsap dsi ld spel toegankelijk te maken voor
de niet-Chineesche bevolking in K Indië, hadden de bankhouders der dobbelspelen er een gewijzigden vorm aangegeven, en bij de speeltafels gebruik gemaakt van het hieronder geteekende (figuur 8).
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FIG.

8.

De bankliouder en spelers waren voorzien van een stel
kaarten, bestaande uit zes roode, gemerkt van 1 tot 6 en
zes zwarte mede gemerkt van 1 tot 6.
De spelers zetten in op een der vakken in het figuur of
op een hunner, omgekeerd op de speeltafel gelegde kaarten.
De bankliouder deed na het inzetten een doosje open,
waarin hij vóór het inzetten en ongezien een zijner kaarten
gelegd had, of wel hij draaide een vóór het inzetten door
hem omgekeerd op tafel geplaatste kaart om, en deze kaart
wees de winners aan.
Allen die op hun overeenkomstige kaart of op het met
des bankhouders kaart overeenkomende vak in het figuur
hadden ingezet wonnen, terwijl de inzet der overigen door
het speelhuis werd opgenomen.
Ten einde het deelnemen aan het spel gemakkelijk en
mogelijk te maken zonder zelf in het speelhuis te verschijnen,
bevorderden de bankhouders het inzetten door tusschenpersonen,
de zoogenaamde „tambangans ", die zoowel bij Europeanen
als inlanders inzetten gingen verzamelen, en zich door afgifte van papiertjes waarin inzet, dag en uur van het spel enz.
vermeld stond, tegenover de medespelers van buiten verantwoordelijk stelden.
En om de prikkel tot deelnemen grooter te maken werd
niet evenals bij het Chineesche Isap dsi Ici de winst voor één
inzet tienmaal vergoed, maar werd als gebruik aangenomen
dat de spelers, wanneer zij wonnen tot driemaal mochten
inzetten, terwijl hun voor elke keer tienmaal de winst werd
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uitgekeerd, zobdat een gelukkig speler, wanneer hij met zijn
inzet driemaal won zijn winst bij het einde duizendvoudig
vergoed kreeg. Men had wel is waar minder, maar daarentegen zeer hooge kansen.
De tanibangans trokken van de winst een belangrijke
korting, welke hun ijver om veel spelers aan het spel te
doen deelnemen sterk prikkelde.
Het deelnemen aan het Isap dsi Ici spel had ongeveer op
de volgende wijze plaats.
Iemand, die niet in het speelhuis wilde verschijnen stelde
een tambangan 10 ct. ter hand, en gaf hem de nummers 5
rood, 3 rood en 4 zwart op;
Bij het eerste spel zette de tambangan 10 ct. op 5 rood;
kwam nu 5 rood uit dan betaalde de bankhouder 10 maal
den inzet d. i. f 1 uit. De tambangan nam inzet en winst
op, en de 10 et aan inzet was voor hem.
Bij het tweede spel zette de tambangan f 1 in op 3 rood ;
kwam nu ook dit nummer uit dan betaalde de bankhouder
f 10 uit en de tambangan nam den inzet van f 1 voor zich op.
Bij het derde spel zette de tambangan f 10 in op 4 zwart,
en wanneer nu dit nummer uitkwam was er f 100 gewonnen
en werd de f 10 aan inzet door den tambangan opgenomen.
De speler ontving voor zijn inzet van 10 et 100 gulden, en
de tambangan kreeg voor zijn tusschenkomst f 11 en 10 cent.
Kwam bij het tweede of derde spel de inzet-kaart niet
uit, dan was de inzet ten voordeele van het speelhuis.
Het TSAP DSI KI spel,
ia het verbod in Stb. 1883 no. 251, mede naar een beschrijving van
den Heer W. P. GROENEVELDT.

Toen bij Stb. 1883, no. 2ol het Isap dsi ki spel verboden
Was, heeft men er een veranderde inrichting aan gegeven,
en gebruik makende van de bij de pachtvoorwaarden geschonken vrijheid om het spel met het tolletje, hiervoren
beschreven, op de speeltafels te doen spelen, daarvan een
Vermomd Isap dsi ki spel gemaakt, aldus trachtende binnen
de perken der legaliteit te blijven.

234
Men bediende zich daartoe van het hieronder geteekende
figuur.
FIG.

9.

De Chineesche karakters betcekenen „groote kant" en „ideine
kant" en vormden een vermomming van rood en zwart.
De inzet werd door de spelers niet meer op kaarten gezet,
maar op de verlengden van de nummer-vakken, en nu stond
bijv. de inzet op het verlengde vak 2 aan den „grooten kant"
gelijk met een inzet op rood van het vroegere spel.
De bankhouder bediende zieh niet meer van een kaart om
de winnende partij aan te duiden, maar van twee zesvlakkige
tolletjes, voorzien van nummers van 1 tot 6 evenals het figuur,
en waarvan do steel bij het ecne rood en bij het andere
zwart geverfd was.
Hadden alle spelers ingezet, dan werd een doosje opengedaan, waarin de tol gelegd was, en nu werd door de kleur
van het steeltje en het bovenliggend nummer de winnende
partij aangeduid.
Overigens waren bij dit spel dezelfde regels gebruikelijk
als bij het boven beschrevene.
het TSAP DSI KI spel,
nadat men het bezigen der in het voorgaande spel genoemde Chineesche
karakters ter aanduiding van rood en zwart niet meer veiüg achtte voor
de waakzaamheid der politie.

Toen de aanduiding van rood en z w a r t door de in het
vorig spel genoemde karakters, het spel met het tolletje had
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doen herkennen als een vermomd tsap dsi Aa-spel, heeft men
het hier onder afgebeelde figuur gebezigd;
FIG.

10.

Het teeken voor 1 is hier zeer groot gemaakt en schijnbaar
toevallig, maar toch geheel met opzet is het grootste gedeelte
van de stip op den bovenkant gebracht van de lijn, welke
dwars door de nummers getrokken is De kant waar de
grootste helft valt stelde nu de zwarte voor en die, waar de
kleinste helft valt de roode.
De beide tolletjes in het vorenbeschreven spel genoemd
waren ook hier weder in gebruik, en het spel werd gespeeld
evenals het vorenbedoelde.
Het TSAP DSI KI spel.
in een nieuwe vermomming.

Toen de politie in verband met Stb. 1884 no. 182, waarbij het tsap dsi fe'-spel uit de lijst der geoorloofde hazardspelen vervallen is, zoo streng mogelijk het spelen van dat spel
trachtte tegen te gaan, hebben de liefhebbers van het tsap
dsi ki spel van het lien po spel, hiervoren beschreven, gebruik gemaakt om het zoodanig te vermommen, dat alleen
de ingewijde er aan kon deelnemen, en een vervolging door
de politie zeer bemoeielijkt werd.
De po-houder bezigde zijn po-doosje om er de uitkomende
tsap dsi ki kaart in te leggen, en terwijl de oningewijden
het po-spel meenden te zien spelen, werd bij het openen van
het po-doosje de uitgekomen tsap dsi ki kaart bekend gemaakt.
De po-houder riep dan, schijnbaar zonder eenige bedoeling
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het uitgekomen nnmmer af, en wel met voorvoeging van tshê
%JJ wanneer het rood en voorvoeging van Isap -f^ wanneer
het zwart was, ten einde de misleiding grooter te maken. Zoo
bijv: beteekenden tshê sa": drie rood, en Isap «'/vier zwart.
De ingewijden en handlangers verzamelden den inzet bij
de spelers, maar in het speelhuis werd niet in het openbaar
ingezet. Ieder der handlangers had in een boekje de op verschillende nummers gedane inzetten opgeteekend, en daaruit
werd nu in beperkten kring een afrekening met den p o-houder tevens tsap dsi ki bankbouder gemaakt.
De geheime spelers verschenen niet in het speelhuis, en kregen ieder een briefje van de handlangers.
Nadat het winnende nummer bekend was geworden, begaven de winners zich naar die tusscbenpersonen (tambangan's)
om op vertoon van hun briefje hun eventueele winst, welke hier
ook 10 maal den inzet bedroeg, in ontvangst te nemen.
Op de briefjes was bekend gesteld: de plaats waar, en
dag en uur waarop gespeeld zou worden, benevens den inzet en de nummers, waarop de speler wenschte in te zetten.
Hieronder zijn eenige specimina van dergelijke briefjes
afgebeeld. Men zie Fig. 10, 11 en 12.
FIG.

10.

FIG.

11.

FIG.

12.
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Fig. 10. Inzet: 10 ct.
I spel inzetten op 5 rood (paard).
2e „
„
„ 5 zwart (paard).
3- „
.,
„ 5 rood (paard).
Speelhuis te Tiongkanga
datum: 24 Augustus s'avonds.
Fig'. 11. Inzet: 10 et,
I e spel inzetten op 5 rood (paard).
2" „
„
„ 4 rood (wagen).
3« „
„
,, 2 rood (ambtenaar).
Speelhuis te Glodok,
datum: 24 September 1885.
s' namiddags,
Fig. 12. 1e inzet: 2 j et.
I e spel inzetten op 2 rood (ambtenaar).
2= „
„
„ 1 rood (koning).
3" w
„
„ 3 rood (minister).
e

2e inzet: 2\ et.
I e spel inzetten op 6 rood (kanon).
2= „
„
„ 2 rood (ambtenaar).
3= „
„
„ 3 rood (minister).
3e inzet: 5 et.
I e spel inzetten op 4 rood (strijdwagen)*
2C „
„
„ 6 rood (kanon).
e
3 „
„
„ 6 rood (kanon).
Speelhuis te Tiongkanga
datum: 31 Augustus 1885,
s'namiddag's.
Het TSAP DSI KI spel,
in nog een andere vermomming.

Het liën po spel werd ook hier weder gebezigd om het Isapdsi-ki spel te spelen.
De mat of tafel, waarop de voor het po-spel benoodigde indeeling in vakken gemaakt is, werd aangewend om, al naar
gelang van geheime afspraken met de ingewijden te vertegen-
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woordigen de nummers 1, 2, 3 tot 6 van rood, en 1, 2, 3,
tot 6 van zwart. Zoo bijv. kon vak 1 (zie de teekening hieronder) zijn: 1, 2, 3 in het rood, vak 3: 4, 5, 6 in het rood
vak 2: 1, 2, 3 in het zwart, en vak 4: 4, 5, 6 in het zwart.
FIG. 13.

De po-houder plaatste nu vóór het inzetten een po gesloten
op het midden vierkant (zie de beschrijving van het liën-po
spel), en deed de spelers inzetten,
Nadat dit gebeurd was opende hij het doosje, en wanneer
nu de po met rood naar vak 3 gekeerd was, was daarmede aangeduid dat de winnende kaart zich bevond in de serie 4, 5, 6
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in het rood. De inzet op de andere vakken 1, 2 en 4 werd door
hem opgenomen.
Daarop plaatste hij een ander />o-doosje op het middenvierkant, en opende dit. Was de p o nu met rood naar vak 1 gekeerd dan was dit het teeken dat het I e nummer in vak 3 dus
4 in 't rood uit kwam en won. "Was echter : de tweede po met
rood naar vak 2 uitgekomen dan was daarmede aangegeven
dat het 2e nummer der serie 4, 5, 6 in't rood, dus 5 rood
uitkwam. Was de po met rood naar vak 3 gedraaid uitgekomen, dan was het 3e nummer in de serie 4, 5, 6, dus 6
rood het winnende nummer.
De I e opening van de po duidde dus aan de kleur en de
serie; de tweede opening gaf aan het nummer in de serie.
Het inzetten had plaats op dezelfde kaarten, als die welke
voor het echte po spel werden gebezigd, en het vak, waarbij zij
gelegd werden en de plaatsing van den inzet op de kaart,
gaven aan in welke k l e u r en op welk n u m m e r men spelen
wilde (zie het voorbeeld bij de teekening).
Of hierbij tambangans (handlangers of tusschenpersonen)
werden gevonden, die voor afwezige spelers inzetten, heb ik
niet kunnen nagaan. De veronderstelling is echter niet gewaagd dat de medespelers uitsluitend tambangans waren,
die met de geheime overeenkomsten bekend waren en bij de
liefhebbers van dit hazard-spel de inzetten ophaalden, en de
winst verantwoordden.
De po-houâer riep het uitgekomen nummer, evenals bij het
hiervoren beschreven spel uit met voorvoeging van tshè ( %J] )
en Isap ( -f- | respectievelijk daarmede aanduidende rood en
z w ar t.
De winst was ook hier 10 maal den inzet.
Voorbeeld.
I e opening van de po: vak 3. Het winnende nummer
bevond zich in de serie 4, 5, 6 in het rood. De inzet op vak
1, vak 2 en vak 4 werd door den pohouder opgenomen,
2e opening van de po: vak 1. Het I e nummer der serie
4, 5, 6 rood won. Nummer 4 r o o d won dus. De inzet op de
kaarten op de hoogste plaats (no. 1) werd 10 voudig uitbe
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taald. De inzet op de overige plaatsen werd door den pohouder opgenomen.
II. KAARTSPELEN.
(Welke bij feestelijke gelegenheden en in beperkten
kring worden gespeeld.)

1.
Het PHIEÎf KIM ' ) spel,
of het spel der Khèh Chineozen.

Dit spel bestaat uit zeventig kaarten : vijf en dertig gemerkt met Chineesche karakters in het rood en vijf en dertig gemerkt met Chineesche karakters in het zwart.
In het rood zijn aanwezig:
Een kaart
gemerkt goud
^
Vier kaarten

„

koning

g|||

»

««erator

±

raadsheer

^

strijdwagen

„

„

„

Paard

>%

kailon

;IÉ

Tien „
„
soldaat
In het zwart zijn aanwezig:
Een kaart gemerkt goud
Vier kaarten

„

„

^
^

generaal

jjf-

raadsheer

±

olifant

Jg.

strijdwagen

^.

paard

l|
^S

„

7.

„

kanon

Tien

..

„

soldaat

') ir ^

jjï

^
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De roode kleur heeft in dit spel de voorkeur en de volgorde der kaarten voor de betrekkelijke waarde is als zoo
juist is aangegeven.
Dit spel kan met hoogstens vier personen worden gespeeld.
Wordt het door twee personen gespeeld, dan is de gang
als volgt:
Om te bepalen wie gever en uitspeler zal zijn keeren beide
spelers een kaart. Degeen die de hoogste kaart keert heeft de
gift en speelt uit. De gever geeft de kaarten één voor één, en
eindigt als de medespeler er veertien en hij zelf er vijftien
heeft. De overige kaarten blijven bedekt op tafel liggen.
Het doel is nu seriën te bekomen in dezelfde kleur en
uit drie kaarten bestaande, welke elkander in waarde opvolgen, zoo bijv. van koning, litterator en raadsheer in het
rood, of generaal, raadsheer en olifant in het zwart, welke
combinatie een kiok x ) genoemd wordt. Ten einde deze
seriën te bekomen, mogen de spelers beurt om beurt van
de bedekte kaarten afnemen.
Ook de kaarten gemerkt goud vormen op dezelfde wijze
met iedere twee andere in waarde elkander opvolgende kaarten een kiok. Zoo is bijv. goud, ambtenaar en raadsheer
een kiok, ook goud, paard en kanon.
Een kiok telt drie foe. De standaard waarbij geteld wordt
heet: foc 2 ), en heeft dezelfde strekking als bij het whistspel de punt.
Drie koningen of generaals in één hand wordt kham s)
genoemd, en dit telt zes foe. Komt er bij het afnemen nog
een vierde koning of generaal b ; j, dan telt het negen /oe;
krijgt men bij het opnemen van zijn spel al dadelijk vier
zulke kaarten in handen, dan heeft men twaalf foe gewonnen.
Het zelfde geldt van de kaarten, gemerkt litterator, raadsheer, strijdwagen, paard en kanon in het rood, en de kaarten gemerkt: raadsheer, olifant, strijdwagen, paard en kanon in het zwart.
>) Het karakter voor foe heb ik niet kunnen opsporen

3

)
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Krijgt men een serie van drie kaarten ieder gemerkt soldaat, dan heeft men één foe gewonnen.
Er bestaan natuurlijk nog vele combinatiën en variation,
welke echter slechts aan zeer geroutineerde spelers bekend,
en dus niet allen te beschrijven zijn.
2.
D E TIEN-LETTER KAARTEN

').

Uitsluitend in gebruik bij Khèh Chineezen.

Een spel dezer kaarten bestaat uit 38 stuks, als:
Een kaart gemerkt pak tse
"Q" - ^
„

„

„

joen Ishiën g |

|^

„

„

„

mo kwoetig ^

»

»

„

H fa

f^

$•

„

„

„

1 kwon

—

Jt"

^

n
„
,,
1 SOk
f^
acht kaarten respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sjip 2)
„
„
„
2, 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , kwon »)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sok *)
„
„
„
2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 , 9 , Ishiën s )
De Serien van af 2 tot 9 van sjip, kwon, sok en ishiën
kaarten volgen op elkander iii waarde in de boven aangegeven volgorde.
Met de tien-letter kaarten worden de volgende spelen gespeeld:
Hoek foc.
16 /se.
moet fse.
lioeng kioe 6 ).
Gewoonlijk spelen vier personen met elkander. Het aantal
kaarten, waarmede elk speler speelt verschilt bij ieder spel.
Het doel bij ieder dezer spelen is met de kaarten een

o + ^ m m 2) fè 3) i" •) $ •> Ü
°) De Chineesclie karakters dezer namen wisten mijne zegslieden mij niet
op te geven.
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voor ieder spel vastgesteld aantal punten te behalen door
optelling der op de kaarten staande cijfers, mits voorkomende in de vastgestelde seriën, of aangevuld met de 4
hier voren het eerst genoemde kaarten.
Daar liet uiterst moeielijk is Chineezen te vinden die,
hoewel zij het spel kunnen spelen, in staat zijn er een begrijpelijke uitlegging van te geven, hebben mijn pogingen
om meer détails aangaande de spelen, welke met deze kaarten gespeeld worden te weten te komen, schipbreuk geleden.
o.
D e verschillende k a a r t s p e l e n
met de ANG P A I i) d. i. r o o d e K a a r t e n ,
w a a r v a n e e n d e r v a r i a t i o n h e e t tio péh hi '-) d. i. d e n w i 1 1 e n v i s c h
b e u g e 1 e n.

Een spei any pai (roode kaarten) bestaat uit 5G Kaarten .
28 in het rood en 28 in het zwart:
In het rood zijn aanwezig:
Vier kaarten, gemerkt koning
„

') $£

$$

') j$)

,,

ÉJ

»witte visch" (Mal. ihm selajoeri
the Sunda Langnage of' Java by I .

i. v. r J Ï (lajoer).

^ |

'•

|j|{

ambtenaar

JJ2

minister

^ff

strijdwagen

Mi

paard

JÜ

kanon

jffll

soldaat

J^

1)eu

»witten

visch

hengelen".

De

is de trichiuras haumila, zie A Dictionary of
R I G G ; en VONT D E W A L L - VAX

» E H TUUK

De Chineesche visschers verhalen van dezen visch dat, wan-

neer er één uit een school aan den hoek gevangen is en uit het water gehaald
wordt, de naaste buurman hem onmiddclijk in den staart bijt en zich mede iaat
optrekken.

Deze handeling

plant zich voort door de geheele school en zoo ge-

beurt het dat de visscher niet ecu onbeduidend slukje aas, bestaande uit een moot
van denzelfdcn »witten visch" in één keer een groot aantal dier visschen vangt.
Nu heeft de Chineesche kaartspeler die vorming van een aaneenschakeling door
den »witten visch" vergeleken met de vorming van seriën in zijn kaartspel, en
aan één dier spelen den naam »den witten visch hengelen" gegeven.
Buiten het kaartspel wordt deze hebbelijkheid van den »witten visch"
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In het zwart zijn aanwezig:
Vier kaarten, gemerkt generaal
„

„

„

„

raadsheer

/Tv

^

strijdwagen

^.

paard

J|

kanon

%

soldaat

$:

Bij het lio péh hi spel heeft de roode kleur de voorkeur
en de volgorde der kaarten voor de betrekkelijke waarde
is als hiervoren is aangegeven.
Hoogstens drie personen kunnen aan dit spe\ deelnemen
Wordt het door twee personen gespeeld, dan is de loop.
van het spel als volgt:
Men trekt ieder een kaart, en wie de hoogste kaart trekt
heeft de gift.
De gever geeft zich zelf tien kaarten, en legt die bedekt
bij zich." Daarop legt hij er acht bloot optafel. Dan geeft,
hij zijn medespeler er ook tien, welke bij bedekt bij hem legt.
Daarop legt hij er acht bloot op tafel.
De overblijvende kaarten worden bedekt op tafel gelegd
met uitzondering van de bovenste, welk bloot blijft liggen.
Het doel der spelers is nu met behulp der bloot liggende
en bedekte kaarten, waarvan telkens afgenomen mag worden,
seriën te vormen van drie kaarten, welke in waarde op elkandervolgen en van dezelfde klenr zijn. Zoo kan men bijv: een
serie vormen van strijdwagen, paard en kanon in het rood,
waarvoor 50 punten gerekend mag worden. Ook koning, raads-

nog gebezigd om te wijzen op een ongewoon groot aantal vrienden, die achtereenvolgens op den zelfden tijd een bezoek komen brengen. Het achter elkander binnenkomen der vrienden wordt nl. vergeleken met die reeks witte visschen aan
den hengel, en onder een welkomstgroet voegt de gastheer den bezoekers toe:
»de witte visschen bijten elkander in den staart <pé/i M sio ha boef'.
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heer en olifant kunnen een serie vormen, welke 100 punten
telt. Heeft men, hetzij bij het opnemen van zijn spel, hetzij
door afnemen vier kaarten gemerkt soldaat in handen gekregen, dan heeft men ook 100 punten gewonnen.
Speelt men met drie spelers dan verschilt alleen het aantal
kaarten, dat men in handen krijgt, en dat bloot of b e d e k t
blijft liggen.
Het doel van het spel blijft hetzelfde. De gever geeft
zich zelf zeven kaarten en legt er dan vijf bloot op tafel. Daarna geeft hij rechts omgaande den tweeden speler zeven kaarten
en legt er weder vijf open op tafel. Nu geeft hij den laatsten
zeven kaarten en legt er vier bloot op tafel. De spelers hebben dus samen 21 kaarten in de hand, en er liggen 14 bloot
op tafel; de overblijvende worden bedekt gelaten.
De winst wordt berekend naar het aantal punten en de
waarde van de punt wordt natuurlijk vooraf bepaald.

Het SOE SEK !) spel,
of wel het Chineesohe Kleuren.

Dit spel wordt gespeeld met 112 kaarten, welke over vier
kleuren: geel, rood, groen en wit verdeeld zijn, zoodat in
iedere kleur 28 kaarten in het spel zijn.
In de gele en roode kleur zijn aanwezig:
Vier kaarten, gemerkt koning
ambtenaar
minister

^|j]
jj^
JjQ

strijd wagen

')H Û

paard

%

kanon

jjfljj

soldaat

2j£
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In de groene en witte kleur zijn aanwezig:
Vier kaarten, gemerkt generaal

^

litterator

+

,,

,,

,,

olifant

Jp.

strijdwagen

^

paard

^

kanon

^

soldaat

^

De betrekkelijke waarde der kaarten wordt geregeld door
kleur en letterteeken. De volgorde der kleuren is: geel,
rood, groen en wit, en die der letterteekens: koning (of generaal), ambtenaar (of litterator), minister (of olifant), strijdwagen, paard, kanon, soldaat.
Het spel kan gespeeld worden door hoogstens vier personen.
Ten einde te bepalen wie de gift zal hebben, trekken de
spelers ieder een kaart; de hoogste kaart brengt de gift
mede. De gever deelt naar links de kaarten uit, geeft er
zich zelf 21 en de andere spelers ieder 20. De overige kaar
ten worden bedekt op tafel gelegd. De standaard, waarbij
geteld wordt heet hô 1).
Het doel van het spel is seriën te vormen. Heeft de speler
bijv. drie zelfde kaarten in dezelfde kleur in de hand, en
krijgt hij gedurende het spel door bet afnemen, van de bedekte kaarten er nog een zelfde kaart bij, dan heeft bij 6
hô gewonnen.
Heeft hij twee zelfde kaarten van dezelfde kleur in de hand,
en krijgt hij bij het afnemen er een derde bij, dan wint hij
één hô.
Heeft hij een serie van koning, ambtenaar en minister in
de hand, dan wint hij één hô.
Heeft hij een serie van strijdwagen, paard en kanon in
dezelfde kleur in de hand, dan wint hij 2 hô.
J

)

^
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Heeft hij vier kaarten, gemerkt soldaat in ieder der kleuren
in de hand, dan wint hij 2 hó.
Heeft men bij het opnemen van zijn spel vier zelfde kaarten van dezelfde kleur in handen dan annonceert men dit en
wint daarmede 8 hó.
Heeft men drie zelfde kaarten van dezelfde kleur bij het
opnemen van het spel in handen, dan wint men al dadelijk
J
3 ho.
Het behoeft noode gezegd te worden, dat het niet mogelijk
is al de variatiën in dit spel op te sommen.
De vorenstaande opgaven mogen voor een algemeen begrip
van dit kaartspel voldoende zijn. Zie voor andere bizonderheden de „Beschrijving van drie Chineesche kaartspelen"
van de hand van den Heer M. VON FABER, opgenomen in Deel
XXVI van dit Tijdschrift.
5
De verschillende kaartspelen
met de PÉH PAI d. z. W i t t e

kaarten.

In een spel péh pai zijn 120 Kaarten, welke verdeeld zijn
over drie seriën in waarde opvolgend als volgt: ban, pia" en
hau »), in ieder welker seriën de kaarten loopen van één
tot en met negen, en waarin van elk nummer vier kaarten
aanwezig zijn, terwijl buitendien daarin nog voorkomen vier
kaarten genoemd lau Uhicn »), vier kaarten genoemd ang
hoa 4 ), en vier kaarten genoemd péh hoa 5 ).
Men heeft dus:
Vier kaarten van lau Ishiën
n
n

I e Serie n
n

>>
)!
>>
»

ii

')
•)

Éf m •>
Ô &

»
>i

ang hoa
péh hoa

>> 1 bayi

2 „
3 „

y>
i>

m

3

) ^
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Vier kaarten van

4 ban

n

77

77

0

»

77

77

6

w

7?

77

i

,.

n

77

77

H

,7

«

77

77

9

77

7?

77

7 7

e

2 Serie

»
»
enz. t/m.

n

7?

77

77

77

7)

77

j;

77

e

3 Serie

77

77

„

1 pia".
2 „
9 „
1 hau
2 „

enz. t/m.
Met dit spel kaarten speelt men:
tjü hi
pong hô of bami boe
gonggong
lio pch hi 1)
hhoau ó.
djago
Gewoonlijk speelt men met vier spelers. Er kunnen echter
minder of meer spelers aan het spel deelnemen. In het laatste
geval wordt het spel kaarten met een tweede spel vermeerderd.
De kaarten worden in twee giften rondgedeeld. Bij de I e
gift krijgt ieder speler gewoonlijk negen en bij de 2e gift acht
kaarten. Dit varieert echter met het spel dat gespeeld wordt,
en het aantal medespelers.
Bij ieder der hiervoren opgenoemde spelen is het doel Seriën te vormen van in waarde op elkander volgende kaarten
of wel van kaarten uit dezelfde hoofdserie en hetzelfde
nummer of wel van twee in waarde op elkander volgende
kaarten met een lau tshiën, ang hoa of péh hoa kaart, welke
i) 4^1

|£j

'O*

r

De chincesche karakters voor de namen der overige

spelen heb ik niet kunnen uitvorschen.

299
functie van aanvullingskaart aan deze drie categorië'n van
kaarten is toebedeeld.
Tot liet vormen der seriën, welke bij ieder spel verschillend zijn, wordt den spelers gelegenheid gegeven door afnemen
van de na de gift overblijvende kaarten. Degeen, die de
hoogste kaart keert mag het eerst een kaart afnemen, en
daarvoor één zijner kaarten, waarvan hij meent geen nut te
zullen trekken, open op tafel in de plaats leggen. Kan nu
de 2e speler die kaart gebruiken, dan neemt hij haar, maar
mag dan niet van de bedekte kaarten afnemen en is de
3C speler aan de beurt. Zoo wordt voortgegaan en ieder
speler, die zijn seriën compleet heeft doet niet meer aan het
spel mede. Is de voorraad voor het afnemen bestemde kaarten uitgeput, dan is het spel geëindigd, en worden de winners gerangschikt overeenkomstig de betrekkelijke waarde
hunner seriën, in dier voege dat de lagere serie de hoogere
betaalt, waarbij degeen die bij het einde van het spel met
niet compleete seriën blijft zitten de grootste verliezer is.
Als voorbeelden voor de te vormen seriën diene het volgende.
Drie 3 ban kaarten vormen een serie, welke bah heet.
Twee 2.ban- en één 2 piau kaart maken een serie welk
kiök heet.
Eén 4 ban kaart, één 4 pia" kaart en één 4 tiau kaart
maken een serie, welke kiok heet.
De verschillende spelen, welke met de péh pai (witte
kaarten) worden gespeeld, vinden bijna uitsluitend liefhebsters onder de Indo-Chineesclie en enkele Indo-Europeesche
vrouwen; Chineezen spelen die spelen bijna niet. Ook in
de kazerne worden ze veel gespeeld door militairen en hunne
ménagères.
Hoewel nu de péh pai (witte kaarten) allen Chineesche namen
hebben, wordt daarvan geen gebruik gemaakt wanneer er
door de hiervoren bedoelde dames of in de kazerne mede
wordt gespeeld, in die gevallen dragen de kaarten andere half
Chineesche, half Maleische of Javaansche namen.
Hierachter volgen de afbeeldingen van de figuren dezer
soort kaarten. De stukjes kaartblad waarop zij gedrukt ple-
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kau ban
péh ban
kau rongen IJ pé botak
9 keang
8 Ijina

kau pian
kau gloendoenq
9 glinding

tshitjban
tjit set au
7 sisir tjina

lak ban
lak orang
G orang

péh pian

tshit pian,

lak pia-i

pé delapan

tjit mendera

lak krok

8 pipjis

7 sisir kero

6 krok

7

6

b

kau tiau
kati méra
9 lintrik

péh tiau
péh mania
8 lintrik

tshit tiau
lak tiau
tjit boeroeng lak bamboe
7 sisir lintrik
6 klertjo

guô ban
guô babi
5 babi

guô pia"
guo poeser
5 kantong

guô tiau
guo Ham
5 lintrik
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d

si ban

sa11 ban

âsi tan

« kondé
4 tjina

it ban

sa" djaroem
3 djaroem
tjina

dsi koetil
2 dimpil
tjina

jo nona

il im

c3

10 lau tshien
jo lau tjan
10 radja

10 petik

m

o

il

o

ce _^

SI pia"

sa11 pia"

âsi p.i u

it ko

*' tamboer
4 tamboer

iff.v. icadjik
3 djaroem
wadjik

<&»' uadjik
3 dimpil

/o kasoet
1 kasoet

ang hoa
jo pret of prit
10 pintji

plompong

60 O
o
eg

ö -e

si tiau

sa" tiau

dsi tiau

iö tiau

*» pingang sa» oedang dsi bengkok jo jtandjang
' t j awang 3 djaroem
2 dimpil
1 bedor
goenoerg
dençkek

g

es

,"3

^

péh hoa
jo koetjing
1 koetjing
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gen te worden zijn eenigzins grooter dan die figuren, welke
hier om de ruimte op de bladzijde een weinig verkleind zijn
weergegeven. Bij iedere figuur staat vermeld:
1°. de Chineesche naam;
2°. de namen zooals ze in gebruik zijn bij Indo-Chineesche
en Indo-Europeesclie vrouwen;
3°. de namen welke in de kazerne daaraan gegeven worden.
De nummers van een tot negen worden behalve door de
figuren op de kaarten, door de spelers herkend aan inkepingen, uitstekende oogjes en naalden, lijnen, afgesneden
hoeïjes etc. Alleen op defcan-kaarten,die evenwel evenzoo op
de aangegeven wijze gemerkt en ook onderling verschillend
zijn, vindt men in het bovenste vak van iedere kaart m Chineesche karakters het nummer met achtervoeging van ban
Het ontbreken van categoriën vormende Chineesche sckriftteekens op de péh pai (witte kaarten) zal er zeker veel toe
hebben bijgedragen om ze zoo bijzonder in de smaak te
doen vallen der hiervoren aangewezen personen.

EET UÂLEISCB T00V1XL
Ke/o ®)jQ&www& vent- S u m a t r a DOOR
C l a . E . F.

T A N

K E R C K H O F F .

De Maleier-tooneelspeler is zulk een eigenaardig, ongewoon verschijnsel, dat ik vermeen een niet geheel nutteloos
werk te doen door er eens de aandacht op te vestigen.
Het plotseling ontstaan van een eigen Maleisch tooneel
wijst op eene emancipatie, die ik bij den over 't geheel weinig opgewekten en uit zijn aard eenigszins tot somberheid
overhellenden Maleier zeker niet verwacht had en 't was daarom
met een soort van verrassing, dat ik de eerste schreden der
inlanders hier op het gebied der dramatische kunst gezet volgde.
Waar de eigenlijke bakermat van het eensklaps opgekomen
Maleische tooneel gezocht moet worden, is mij niet met zekerheid bekend geworden. Volgens sommige mijner berichtgevers is het drama van Por: sanak overgebracht naar Singapore
ea vandaar naar Deli en Kiouw, vanwaar het zich verder
over Sumatra verspreid en via Padang ook zijn weg gevonden heeft naar de Bovenlanden. Volgens anderen, en
»aar mijn bescheiden meening heeft die onderstelling meer
voor zich, moet de oorsprong gezocht worden te Malaka.
Waarschijnlijk heeft de aanwezigheid van de „wajang Tjina",
te Singapore waar ze geregeld speelt, evenals dat het geval
is in de grootere plaatsen in onzen archipel, zooals Batavia,
Soerabaja, Semarang enz., invloed uitgeoefend op het ontstaan.
Daarbij komt nog dat te Malaka en te Singapore veelvuldig
voorstellingen gegeven worden door de „Komedi Parsi", dia
behalve andere stukken ook verhalen ten tooaeele brengt
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waarvan Maleische vertalingen bestaan, o. a. de bekende
Tadjoel Moeloek. Ook moet zoo de geschiedenis van Sri
Eama in het Maleisch worden opgevoerd, die zooals hekend
is ontleend is aan het tweede groote Hindoe epos.
Het zien opvoeren van die stukken, en het voorbeeld der
Chineesche wajang zal hoogstwaarschijnlijk den Maleier het
eerst op het idée gebracht hebben te onderzoeken hoe ver
zijn eigen krachten wel gingen. Zeker is het althans, dat
vóór hier op Sumatra's westkust van het opvoeren van stukken sprake was, er te Singapore, in Deli en op Riouw reeds
tooneelvoorstellingen gegeven werden.
Van Riouw werd de dramatische kunst overgebracht naar
Padang door zekeren Si Nong, een zoon van Radja Boerhan
Oedin te Batavia. Deze persoon wist eenige spelers over te
halen hem naar Padang te volgen, waar het tooneelspel dadelijk in den smaak viel van het Maleisch publiek en van
daar verspreidde het zich weldra over de Westkust, zoodat
er alras te Padang, Priaman, Padang Pandjang en elders
personen gevonden werden, die genegen en geschikt waren om
mede te spelen.
De stukken, die worden opgevoerd, zijn uitsluitend aan de
Maleische literatuur ontleend.
De Maleische letterkunde bevat vele dicht- en prozawerken,
't Is voornamelijk de eerste soort, die de grondstoffen levert
voor het drama.
De dichtwerken der Maleiers berusten óf op historischen
grondslag, of zijn geheel aan de fantaisie der schrijvers te
danken; daarenboven treft men, naast vele oorspronkelijke
werken, vertalingen of bewerkingen aan van gedichten uit
andere talen, bepaaldelijk de Javaansche.
Van de voortbrengselen der Maleische poezië, als daar zijn:
pantoen, seloka, goerindam, sjair, zijn het uitsluitend de
sjairs, de eigenlijke gedichten, die ten tooneele gebracht
worden.
Die sjairs zijn over het algemeen vrij uitvoerige gedichten,
van romantisch-historischen aard. Verscheidene bezitten tot
op een zekere hoogte veel poetische waarde. Om ze te genie-
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ten en te waardeeren trekke men echter geen vergelijk met de
producten onzer westcrsche poëzie, doch beschouwe ze in
verband met de ontwikkeling, de gewoonten en de denkbeelden
der Maleiers zelf. Houdt men dit in het oog dan behagen ze door
de fraaie schilderingen die men er in aantreft, door hun
naïeve, kinderlijke voorstellingen, door de dikwijls met gevoel
beschreven uitingen van hartstochten en door de karakterkennis, die in vele stukken doorstraalt; de zoetklinkendheid
der Maleische taal maakt daarenboven, dat men de gedichten
niet alleen met genoegen leest, maar ze nog liever hoort lezen.
De meest bekende en bij de Maleiers meest geliefde gedichten en verhalen, die thans ten tooncele worden gebracht, zijn :
Sjair Soeltan Abdoel Moeloek,
„ Sri Bidasari,
„ Silindoeng Dalima,
n Siti Dhoebidah,
„ Ken Tamboehan,
„ Tadjoel Moeloek,
Hikajat Sjah Merdan,
„
Djoehar Manikam, enz.
Van de meeste dezer gedichten heeft D>\ DE HOLLANDER in
zijn „Handleiding bij de beoefening der Maleische taal en
letterkunde" een korte inhoudsopgave gegeven; ook vermeldt
hij de namen der schrijvers zoo ver die bekend zijn en geeft hij
op van welke er Europeesche bewerkingen zijn verschenen »),
het is dus overbodig ze hier nader te beschrijven. Al deze
gedichten zijn in Kiouw-Maleisch geschreven en op rijm,
al wordt het daarmede nu en dan wel wat ruim genomen.
In een dramatisch gewaad gestoken zijn het deze werken,
die thans worden opgevoerd.
Van eene bepaalde omwerking, ten einde het stuk voor
het tooneel geschikt te maken, zooals dat bij ons westerlingen
steeds plaats vindt, is bij den Mahner geen sprake; het verhaal wordt in zijn geheel, met uitzondering van kleine
coupures, opgevoerd. Dat dit er niet toe bijdraagt de le')

Zie L 1., 4e druk, deel II, bldz. 314 en vlgg.
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levendigheid en den goeden gang van de handeling te verhoogen, behoeft hier geen betoog. Men verbeelde zich eens een
oogenblik, dat de „Ahasver" van Hamerling of de „Oberen"
van Wieland, volkomen in denzelfden vorm, als waarin zij
geschreven zijn? werden opgevoerd, nadat wat er gesproken en
verricht wordt door de voornaamste personages rolsgewijze verdeeld was onder zoovele acteurs, wie zou zoo iets, .
standpunt geredeneerd, bijzonder genietbaar vinden'? De actie, een
der voornaamste vereischten in een drama, gaat geheel rerloren.
Doorloopcnd wordt er dau ook gezondigd tegen de voorschriften, die de oude Fransche schrijvers en de latere aanhangers
van de romantische school aan het tooneelstuk hebben gesteld.
Ook worden de regels van Boileau (in zijn „l'Art poétique"):
„Mais nous, que la raison à ses règles engage,
Nous voulons qu'avec l'art l'action se ménage,
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli,'"
alles behalve trouw opgevolgd. Trouwens we moeten bedenken, dat we hier te doen hebben met de dramatische
kunst in haar kindsheid en we mogen niet vergen, dat pas geboren tooneelisten als de Maleiers ter Westkust nog zijn. reeds
ingewijd zouden zijn in de geheimen van de unité de temps,
de unité de lieu en de unité d'action.
Zoo als de zaken thans nog staan, moet men dikwijls ellenlange beschrijvingen uit den mond der acteurs aanhooren, terwijl herhaling van het reeds gesprokene geen zeldzaamheid is. Men bedenke verder dat de meeste Maleisen e
gedichten den geheelen levensloop van hun held of heldin
bezingen en dat men b. v. in den „Abdoel Moeloek" den
Sultan van dien naam ziet geboren worden, hem ziet huwen
en zijn verdere lotgevallen ziet beleven, totdat hij den rijperen leeftijd heeft bereikt en vader geworden is, en men
zal moeten erkennen dat van Europe^sche toeschouwers zeer
veel toegevendheid gevraagd wordt.
Het gevolg van het zich nauwletttend houden aan den inhoud der gedichten is, dat de opvoering van enkele groote
stukken gewoonlijk verscheidene avonden vereischt, evenals dit
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met de groote opera's van Wagner, zooals de Parzival en andere liet geval is. En inderdaad, als men bij het woord opera
niet te veel dacht aan de daarbij op den voorgrond tredende
nraziekale uitvoering en men na het noemen der zooeven vermelde meesterstukken niet allicht aan persiflage zou denken, dan zou ik liever van opera willen spreken, want wel
beschouwd kan opera een gepaster uitdrukking worden geacht voor de wijze van tooneelvertooncn zooals de Maleiërs da
doen, dan liet woord drama dat ik tot dus verre gebruikte. Immers
een groot deel van het stuk wordt al zingende en onder begeleiding van muziek voorgedragen.
De tekst van den sjair is steeds op rijm. Er is een zekere cadans in, die hoewel op den duur eentonig, toch liefelijk
klinkt. Hiervan heeft men gebruik gemaakt om de woorden op verschillende wijzen te doen zingen. De Maleier
kent namelijk een aantal zangwijzen (lagoe) waaronder
enkele, die zelfs de ooren van een Europeaan wel aangenaam
aandoen. Zoo heelt men, om hier enkele namen te noemen de lagoe satoe, lagoe doca. lagoe parsi, lagoe ninsoen,
lagoe perak, lagoe dansoe enz. Op de melodi.« van deze
ague's worden de woorden van het gedicht, met eenige
wijzigingen ten behoeve van maat en rythmus, gezongen onder
begeleiding van muziek. Die muziek bestaat doorgaans uit een
Paar violen, een koetjapi (soort van viersuarige luit), een paar
rebana's (tamboerijn), en een trom met bekkens. Ook westersche
muziek bijv. een marsch of ook wel dansmuziek wordt nu en
dan, tuschen de Maleische muziek door, ten gehoore gebracht.
Onder de acteurs zijn er, die vrij goed zingen en maatvast
zijn; bij velen echter heeft het zingen meer van schreeuwen,
Wat ook voor een deel voortkomt uit de omstandigheid, dat
er bijna avond aan avond gespeeld wordt, waardoor het
stemgeluid der acteurs natuurlijk veel lijdt.
Het gebouw, waarin de voorstellingen gegeven worden, is
gewoonlijk een langwerpig vierkante, van bamboe opgetrokken loods, soms gedekt met atap of roembija, soms met
gegalvaniseerd ijzer. Het tooneel is vrij ruim en een paar
voet boven den beganen grond.
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Langs de wanden van dezen tempel der Muzen loopen,
amphitheatersgewijze, houten zitbanken, terwijl op den vlakken grond voor het tooneel stoelen geplaatst zijn.
Gewoonlijk is er een afzonderlijke kijkplaats voor vrouwen, links of rechts van het tooneel en door bamboelatten afgescheiden van de a,ndere zitplaatsen, een soort van loge
grillée dus.
Eenige hanglampen verlichten het geheel vrij voldoende,
terwijl op het tooneel nog een paar muurlampen branden.
Decoratief wordt nog zeer weinig gebruikt. Coulissen zijn
QOg eene zeldzaamheid. Het tooneel blijft geheel onveranderd
en uit den loop van het stuk moet blijken, wat het tooneel
eigenlijk voorstelt. Op het tooneel staat gewoonlijk een tafel
met eenige stoelen er om heen, verder een eenigszins verheven
zetel voor een vorst.
Op den achtergrond van het tooneel is links en rechts een
deur. De ruimte daartusschen is met platen of op een andere
wijze versierd, omdat daar altijd de troon van den vorst staat.
Stelt nu al het tooneel een bosch voor of een paleis, een
hut of een zee, dat decoratief blijft steeds hetzelfde en het
zou dus niet geheel overbodig kunnen worden geacht, dat
men, evenals bij de opkomst van het oude Engelsche schouwspel dat de gewoonte was, met een groot plakkaat bekend
maakte : „Het tooneel stelt voor een paleis", enz. Doch men
zie verder beneden.
Ter zijde van het tooneel zitten de muzikanten. De entreeprijzen zijn niet overal gelijk. Te Padang betaalt men in
enkele comedies / 1 à / 2 voor een stoel; te Fort de Koek
en Pajakombo betaalt men daarvoor f 0.50 per persoon, en
f 0.25, soms f 0.10 voor een plaats op de banken.
Bij 'elk nieuw bedrijf, zooals wij dat zouden noemen, wordt
er een gordijn neergelaten en door een persoon, die er achter staat, zingende het nieuwe tooneel aangekondigd.
Bij het opgaan van het gordijn zijn de acteurs gewoonlijk rondom de tafel gezeten of wel ze komen juist op. Elk
stelt zich dan beurtelings aan het publiek voor en zegt daarna zijn rol op.

309
Verwonderd staat men als men ziet hoe ver de Maleiers, en dat
met zoo weinig leiding, het in betrekkelijk korten tij d reeds in het
eigenlijke acteeren gebracht hebben. Was in het begin het
spel der acteurs erg gedwongen en bleven ze doorgaans stokstijf op hun stoel zitten, ook al moesten ze ten prooi zijn
van hevige gemoedsaandoeningen, langzamerhand kwam hierin, nadat hen op verschillende fouten gewezen was, verandering, zoodat er thans enkelen zijn die vrij goed acteeren
en zich klaarblijkelijk geheel kunnen verplaatsen in de rollen die ze vervullen moeten, ja zelfs van het zoogenaamde
stille spel beginnen zij begrip te krijgen. De vrouwenrollen
worden door jonge mannen vervuld, terwijl ook meerendeels
de andere acteurs van jeugdigen leeftijd zijn, nl. van 14 tot
21 jaar. Over het geheel zijn zij goed rolvast, en gebeurt al
een enkele maal dat zij de juiste woorden vergeten zijn, dan
weten zij, goed vertrouwd als zij zijn met de stukken die
worden opgevoerd, toch direct en goed hun repartie te geven.
Aan het einde van den avond verzamelt zich het geheele
gezelschap spelers in kostuum op liet tooneel en voert men
uog eenige dansen uit, begeleid door muziek en zang, waarna
«en der acteurs in enkele woorden het publiek dank zegt
voor de opkomst en het uitnoodigt een volgende maal weer
te komen. Alsdan loopt men in koor zingende het tooneel
rond en het gordijn valt. Eigenaardig nog is het, dat elk
speler wanneer hij het tooneel opkomt of verlaat eene buiging maakt voor het publiek.
Daar het aantal spelers niet altijd groot genoeg is om de
fele personen, die gewoonlijk in de Maleische stukken voorkomen, allen behoorlijk voor te stellen, zoo moet één persoon
dikwijls 2, 3 of meer rollen te gelijk vervullen. Om het
den toeschouwer meer smakelijk te maken worden zoo nu
en dan, waar dit pas geeft, buiten den tekst om, aardigheden verkocht gewoonlijk in het Menangkabausch Maleisch,
die dan ook doorgaans hun effect niet missen en eene algemeene hilariteit veroorzaken. Gewoonlijk heeft elke troep een
soort vasten komiek die meestal meer ondergeschikte rollen vervult bijv. die van dajang (hofdame) of van hoeloebalang (voor-
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vechter), doch daardoor juist meer vrijheid van zeggen heeft
en den lachlust weet gaande te houden, al zijn de aardigheden gewoonlijk vrij grof en niet voor gekuischte ooren bestemd.
Aan plastische voorstellingen ontbreekt het niet.
Luidt de tekst bijv. dat een vorst met zijn mantri's (ministers) te paard stijgt om ten strijde te trekken, dan worden
werkelijk eenige paarden (van papier) ten tooneele gebracht
die dan met een band om den hals van den ruiter gehangen worden en dan trippelen en springen de dappere strijdrossen (d. w. z. de acteurs) het tooneel rond, dat het een
aard heeft. Staat elders, dat een vorst een onderzoekingstocht gaat ondernemen om eene verloren gemalin of geliefde
op te sporen en ten dien einde met een vloot uitzeilt, dan
ziet men een miniatuur-schip van papier ten tooneele verschijnen, gedragen door een paar jongens, terwijl de personen
die gecenseerd worden op het schip te zijn, er deftig, zingende achter wandelen. Begrafenissen worden er in alle
kleur en geur vertoond, enz., enz. Wekken dergelijke voorstellingen onzen lachlust op, de Maleiers vinden in hun naïviteit zoo iets prachtig.
Niet minder bewondering koesteren ze voor de kleeding, die
soms zeer netjes is. De vorsten dragen gewoonlijk een zwarten,
blauwen of rooden rok van zijde of katoen, versierd met verguld
borduursel aan kraag, borst en mouwen, daaronder een dito broek
met een gouden of zilveren galon. Als hoofddeksel gebruiken ze
een koepij ah, een fez, met goud omboord ofwel steken vaneigenaardigen vorm, die met pluimen versierd en met spiegeltjes bezet zijn, wat bij lamplickt wel een aardig effect maakt
Een sabel of degen voltooit den verderen opschik.
De overige personages zijn in denzelfden trant gekleed; de
vrouwen dragen zijden kabaja's van diverse kleuren, verder een
sarong, terwijl vergulde sloffen en fraaie slendang's tot meerdere opluistering dienen. Hun haartooi is als van de vrouwen hier, nl. het haar in een wrong op het achterhoofd opgebonden en versierd met tallooze gouden (vergulde) spelden.
Die haartooi is nagemaakt en wordt door hen, die een vrouwenrol vervullen, met gratie gedragen.
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Bijzonder veel zwak schijnen de Maleiers te bezitten voor
baarden en knevels; geen mannelijk persoon betreedt het
tooneel of hij is voorzien van een paar flinke moustaches à
la Victor Emanuel, of van een grooten sappeursbaard.
Van grimeeren hebben ze wel slag; ik heb voorstellingen
bijgewoond, waar de acteurs, die voor vrouw speelden, zoo
goed gekleed en gegrimeerd waren, dat, wist men niet beter,
men zou durven volhouden, dat het werkelijk leden van
't zwakkere geslacht waren; alleen als men hen hoort zingen
of spreken, verdwijnt die illusie.
Het modal van de kleedingstukken is niet een en hetzelfde. Er zijn er, die ontleend zijn aan de werkelijke kleederdracht der vorsten op de oostkust van Sumatra, andere daarentegen hoeft men blijkbaar afgekeken van Europeesche tooneelvoorstellingen, terwijl weer andere costumes het karakter
dragen van de Parsi vertoon in gen. Ook Chineesehe kleeding wordt wel gebruikt, zoodat men een eigenaardig mengelmoes heeft. Zoo ziet men bijv. een mantri of mangkoeboemi (rijksbestuurder) in een rok die aan de 18e eeuw herinnert en met een steek op naast eene vorstin, die een wijden, zijden Chineeschen mantel om heeft.
Trouwens als men nagaat hoe die costumes te hooi en te
gras verzameld worden, kan het niet anders of men krijgt een
zonderling pêle-mêle. Zoo kocht bijv. bij liquidatie van een
Chineesehe wajang te Singapore een tooneelgezelschap van
hier voor f 600 aan kleederen.
Voor de fraaiste costumes, zooals die, welke door de vorsten gedragen worden, betaalt men / 4 0 tot/"65. Ze worden
naar de bestaande modellen door Inlandsche of Chineesehe
kleermaker vervaardigd.
Een paar woorden nog over de tooneelspelers zelf en hun
wijze van doen in den dagelijkschen omgang.
De acteurs vormen samen een gezelschap (kongsi); de geldschieters, tevens aandeelhouders van zulk een kongsi zijn
gewoonlijk Chineezen, soms ook inlanders. Doorgaans exploiteert zulk een kongsi meer dan één tooneelgezelschap.
Die troepen of gezelschappen dragen ieder een naam, zoo
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heeft men bijv. de „Taman penglipoer doeka", de „Taman penglipoer lara", de „Taman penglipoer bimbang", enz. Debeteeitenis van deze drie namen is vrij wel dezelfde en kan vrij
vertaald worden door : „Lustoord tot verdrijving der droefheid en
smart."
Elk gezelschap heeft een chef (kapala), die het oppertoezicht uitoefent over de medeacteurs.
Die chef is gewoonlijk tevens régisseur; hij verdeelt met
onderling goedvinden de rollen, bepaalt de kleeding, die
gedragen moet worden; op hem oolc rust de taak, zoo noodig als souffleur op te treden, hij regelt het opkomen der
spelers en doorgaans is hij het ook, die bij het einde van
het stuk het dansen dirigeert en ten slotte het publiek dankzegt.
Van de geschiktheid van den chef hangt veel af; hij moet
een zeker overwicht hebben op de overige acteurs, want kibbelarijen, vooral over de kleeding, zijn aan de orde van
den dag.
Zulk een chef krijgt dan ook meerdere betaling. Gewoonlijk ontvangen de komedianten eene vaste betaling per avond,
die van f 0.50 tot f 2.50, ja soms tot f 6 toe bedraagt.
Tevens wordt dan de overeenkomst gemaakt, dat als de
entree-gelden van een avond minder dan een vooraf bepaalde som bedragen, alles voor de spelers is, die dan verder
niets krijgen, bedraagt het totaal der entree-gelden meer dan
die som, dan krijgen ze hun vaste betaling. Hoewel minder
in zwang, gebeurt het ook wel, dat ze geen vaste betaling
doek een aandeel in de winst krijgen. Deze voorwaarde
is, omdat het publiek doorgaans niet zoo groot is, minder
voordeelig.
Meermalen komt het voor dat er jongelieden onder de Maleiers zijn, die het zoo aardig vinden voor eenige avonden zich
in een mooi pakje te steken en met een snor te pronken,
dat ze gratis als figuranten optreden of zoo ze met het stuk
bekend zijn er kleinere rollen in vervullen.
Is de betaling voor een inlander gerekend dus werkelijk
vrij aanzienlijk, veel houdt hij er niet van over. Wel is waar behoeft de acteur zijne kleeding niet te bekostigen, daar die het
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eigendom van de kongsi is en hij daarenboven ook nog
vrije voeding geniet, doch het is met hem als met velen
zijner westersehe collega's, de goeden niet te na gesproken,
't zoo verdiende geld wordt er spoedig weer doorgebracht. Een
kenmerkende overeenkomst van de Maleische tooneelspelers
met onze hedendaagsche acteurs is ook hnn voorliefde voor
het excentrieke.
Loopen ze in Europa met groote flambards, wijde halsboorden, lossen das, nauwsluitend fluweelen jasje en in een
spanbroek of met hooge laarzen, aan de kleeding kan men
de tooneelspelers ook hier direct onderscheiden door hun fez
of koepijah, door hun voorliefde voor bonte kleuren, door
de wijze waarop ze loopen, kortom door hun geheele manier
van doen en laten. Leiden vele van de westersche acteurs eene
losbandige levenswijze en zijn er een aantal trouwe aanbidders van Bacchus en Venus onder, hier is het niet veel beter.
De Maleische tooneelspelers, in de wandeling „anak komedie"
genoemd, zijn, ondanks het verbod van den profeet, volstrekt
niet bang voor een glas wijn of bier en verkwisten ze daar
hun geld niet aan, dan dient het om liaisons te onderhouden
met vrouwen van de plaatsen, waar ze spelen. Hun ongedwongen wijze van doen, misschien ook de fraaie costumes,
waarin ze zich 's avonds vertoonen, maken dat vele komedianten de enfants chéris zijn van de inlandsche schoonen en
hun ijdelkeid wordt daar niet weinig door aangewakkerd.
Inbeelding toch is een kwaal, die algemeen bij hen voorkomt en dit is licht te begrijpen. Als iemand van mindere
ontwikkeling zich avond aan avond gevierd ziet als een vorst,
als hij gewend is om in mooie Meeren te loopen, dan weet
hij ten lange leste niet beter of het behoort zoo en hij verbeeldt
zich ook in den dagelij kschen omgang van ander en beter
maaksel te zijn dan de overige Maleiers.
De fouten van de Maleische acteurs zijn eigen aan alle
tooneelspelers, al komen ze hier meer uit, doordat de scherpe
kanten nog niet zijn afgesleten, zooals in Europa door veel
hooger trap van beschaving het geval i s , maar ze beletten
volstrekt niet, dat we de verschijning van een Maleisch
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tooneel eigenaardig en in zekere opzichten gelukkig kunnen
noemen. Dat ontstaan toch wijst ontegenzeggelijk op een
vooruitgang in beschaving, dien wij moeten waardeeren en
nn het eenmaal gebleken is dat de Maleier voor dramatische
kunst vatbaar is, is het slechts een kwestie van tijd of het
Maleische tooneel zich in de toekomst, verder zal ontwikkelen
en bij goede leiding, ontdaan zal worden van de vele fouten
die het nu nog aankleven.
PAJAKOMBO,

April 1886.

RUSSISCHE ERZÄHLUNGEN.
VON

MISSIONAR

II.

SUNDERMANN.

Es existirt im Niassischen eine ganze Reihe von Erzählungen, die man „amaedola" (Gleichnisse) nennt und die immer und immer wieder auf gegenwärtige Verhältnisse angewandt werden. Da der Niasser keine Literatur und keine
Schrift besitzt, so werden dergleichen Sachen natürlich nur
von Mund zu Munde fortgepflanzt. Theils sind diese „amaedola", wie es scheint, einfache Erzählungen aus der Geschichte der Vorfahren, theils aber auch Dichtungen nach Art unserer
Mährchen, oder auch Fabeln, an die sie zum Theile geradezu
erinnern. Daneben findet man auch solche, die an biblische
Geschichten anklingen. Ich erlaube mir im Folgenden einige
Proben mitzutheilen.
1. DAS REDENDE HERZ.
Vorzeiten wohnte im Norden von Nias ein Mann mit Namen
Göro, der hatte einen Sohn, Helahela ndrawa. Dieser Sohn
nahm sieben Frauen. Nun wurde Gozö alt und starb. Als
er todt war redete sein Herz und sagte zu dem Sohne: „Hole
mich." „Wie soll ich dich holen, antwortete dieser, ich kann
dich j a nicht erreichen." Er schnitt mit einem Messer über
die Brust, aber es drang nicht ein.
Hierauf nahm er eine Flasche und drückte den Hals auf die
Herzgegend und siehe da ! die Brust theilte sich auseinander.
Dann nahm Helahela ndrawa das Herz, that es in die Flasche und stellte es auf einen Balken des Hauses. Von dort
herunter redete es weiter und sagte den Schwiegertöchtern was
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gut sei und das sie Massig sein sollen. Die jüngste der letztern
aber war sehr kühn und widersprach dem Herzen und höhnte es.
Eines Tages sagte das Herz zu Helahela ndrawa er solle
gehen und seine ausstehenden Capitalien einfordern, was er dann
auch that. Als er nun nicht zu Hause war, sagte die eine der
Frauen, unwillig darüber, dass sie fort und fort zur Arbeit angetrieben wurde : „Ich will das Herz ins Wasser werfen", und
führte dies auch wirklich aus. Als nun der Mann zurückkehrte,
war er erstaunt, dass das Herz ihn nicht grüsse vom Balken herunter, was es sonst sogar bei Gästen getlian hatte. Er erkundigte
sich, aber die Frauen fürchteten sich, den Sachverhalt mitzutheilen, darum behaupteten sie, sie wissen nichts davon, vielleicht aber habe eine Eatte das Herz gefressen. Da wo ute Helahela ndrawa und suchte das Herz allüberall, fand es aber nirgends. Endlich, kam er hinunter an den Flnss und hier war
auf dem Wasser die Spur des Herzens, wo es hinabgetrieben
war. Er kehrte nun zu seinen Frauen zurück und erzählte, das
Herz sei den Fluss hinabgetrieben, er hnbe die Spur gefunden
und wolle nun gehen und diese verfolgen. Er verfolgte den
Flu&; bis zum Meere, dort bestieg er ein Schiff und segelte der
Spur nach, die überall im Meere zu sehen war. Das Herz
war drüben auf Sumatra angelangt, dort hatte Toeha es genommen und in Stücke geschnitten. Aus diesen Stücken sind,
wie man sagt, die Taschenuhren gemacht worden; darum
hat man auf Nias keine, während man drüben hat.
Als Helahela ndrawa drüben ankam, fragte er nach dem
Herzen und erfuhr, dass man es zerschnitten habe. Indessen
war ein klein Stückchen auf dem Brette, auf dem man es zerschnitten hatte, zurückgeblieben. Dies nahm Helahela ndrawa
und wickelte es in ein Papier. „Frage nicht weiter." sagte
Toeha zu ihm, wir haben es verfheilt." Da weinte Helahela
ndrawa. Er blieb lange Zeit drüben, ehe er zurückkehrte und
die Sache auf' Nias berichtete.
Dieses Gleichniss wendet man a% wenn ein alter Vater «der
eine alte Mutter im Hause ist und die Kinder antreibt waà sie
wollen nicht darauf hören, sondern schaffen ihn lieber aus
dem Wege.
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2. DER HALBE MENSCH.
Es gab einst ein halbes Kind. Seine Mutter Mess Toeti und deren Vater Toeba. Als Toeti schwanger war, fragte ihr Vater sie:
„Von wem hast du das Kind?" „Es hat keinen Vater", antwortete sie, ich habe es von Gott erbeten." „Welches", fragte
der Vater weiter, ist das Zeichen, dass das Kind direckt von
Gott sei?" „Das Zeichen dafür, erwiederte sie, ist, dass das
Kind 9 Jahre im Mutterleibe soin wird und dass es nur ein
halbes Kind ist; die andere Hälfte ist droben." Als nun
das Kind nach 9 Jahren geboren wurde, war es wirklich nur
ein halbes. So wuchs es heran, von seiner Mutter sehr geliebt.
Eines Tages fragte der Knabe seine Mutter: „Wo ist mein
Vater?" „Du hast keinen Vater", antwortete sie, ich habe
dich von Gott erbeten, deine andere Hälfte ist droben."
„Ich will gehen," sagte darauf das Kind, und meine andere
Haltte suchen und holen". „Aber, wandte die Mutter ein,
woher weisst du den Weg! Es ist kein Weg für dich nach
oben." „0, sagte es, wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin .
dann werde ich auch einen Weg finden nach oben." Die
Mutter wollte den Knaben nicht lassen, aber er Hess sich
nicht abhalten und ging. Er durchwanderte das Land, fand
aber keinen Weg nach oben. Endlich wurde er müde und rief
Gott an: „Wenn ich wirklieh dein Kind bin, so muss ich auch
einen Weg finden, zu dir nach oben."
Hierauf sah er einen ^Yeg und ging hinauf. Als er droben
ankam, fragten ihn die Engel, wer er sei und er erzählte seine
Geschichte und wie er komme, um seine andere Hälfte zu
suchen. Da sah ihn Gott und sagte: „Ich will sehen ob die
andere Haltte zu dir passt und du also wirklich von mir bist."
Er holte die andere Hälfte, passte sie an, und siehe da, sie
war genau von derselben Grösse. Dann setzte Gott die beiden Hälften aneinander und erkannte den Knaben an, als sein
Kind, worauf er im Himmel blieb.
Dieses Gleichniss wendet man an, wenn, zwei Brüder getrennt
sind. Sie haben keine Ruhe, bis jeder den andern, gleichsam
seine andere Hälfte gefunden hat und sie wieder zusammen *ind.

•
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3. BOEROETI.
Boeroeti war die Frau eines Mannes mit Namen Razö. Als
sie einst schwanger war, ging- sie baden im Flusse. Dort
begegnete sie einem Krokodil, welches zu ihr sagte: „Ich
werde Dich auffressen." Da weinte Boeroeti und sagte : „Thue
es nicht, ich gebe dir Gold." „Und wenn du mir das Gold
auch mit dem Laperoe (koelak) zumessen würdest, erwiederte das Krokodil, j a . wenn du mir auch eine Kiste voll
geben würdest, so würde ich es nicht nehmen; mit dir will
ich meinen Bauch füllen."
Da war Boeroeti sehr traurig und sagte: „Razö wird zürnen,
wenn du mich frissest." „So versprich mir dein Kind, wenn
es geboren wird, sagte das Krokodil, dann will ich dich
gehen lassen." Dies that sie und das Krokodil fragte, wenn
es geboren werde. „Ueber 9 Monate", antwortete Boeroeti.
Als die 9 Monate um waren, begab sielt das Krokodil zu
ihr aber Boeroeti stellte demselben vor, dass es ihm doch
wenig nützen werde, wenn es das kleine Kind fresse, davon
werde es doch nicht satt; es möge doch warten, bis es ein
wenig grösser sei. Nach 9 Jahren moge es wiederkommen,
um das Kind zu fressen. Das Krokodil ging auf den Vorschlag ein, und kam nach 9 Jahren wieder.
Da sagte Boeroeti: „Ach, noch ist das Kind zu klein, siehe
es kann erst eben auf den Hof hinunter gehen. Ich will das
Kind eine Kokospalme pflanzen lassen und wenn die Früchte
trägt, magst du wiederkommen". Dies heisst aber bei einem
Niasser nicht mehr eigentlich „aufgeschoben", sondern so gut
wie „aufgehoben." Auch hiermit Hess sich das Krokodil beschwatzen und ging wieder ins Wasser.
Dieses Gleichniss brauchen die Niasser in Anwendung auf
jemanden, der eine Sache z. B. die Bezahlung einer Schuld,
immer wieder und wieder hinausschiebt.
4.

DIE KOPFSCHNELLER.

Eines Tages wurden zwei Knaben geboren der eine im Norden von Nias, in Boto nika jöoe und der andere im Süden, in
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Mazingô; dem ersteren gib man den Namen Göndroe sawai
ana'a und den anderen nannte man Latitia sörömi. Als die beiden erwachsen waren, gingen sie beide auf einen Tag aus
um je einen Kopf zu schnellen, jeder von ihnen hatte es auf
den Kopf des andern abgesehen.
Da fragten seine Dorfleute den Latitia: „Warum gehst du
um einen Kopf zu schnellen?" „Ich will nur den Schädel der
Göndroe holen", antwortete er. Darauf bewaffnete er sich.
Seine Lanze hatte 70 Widerhaken. Der Rücken seines
Schwertes war so dick, wie der Stengel der Lawajo-Pflanze
(etwa fingerdick); sein Schild war so dick wie ein halber
Arm lang uns! seine Streitjacke (Panzer) Avar von Karbauenhaut.
Gerade so hatte sich auch Gondroe bewaffnet.
Auf dem Botombawô Gebirge in der Mitte der Insel, begegneten sie sich. „Wer bist du?" fragte Latitia den Gondroe
„Ich bin Gondroe sawai anaa," erwiederte er. „So bin ich
gekommen, um deinen Kopf zu holen," sagte Latitia. „Und
ich bin gekommen, um den deinen zu holen," antwortete
Göndroe. Hierauf fingen sie ars mit einander zu fechten. Sie
warfen ihre Lanzen, aber die Spitzen derselben blieben an
emanuer hängen, da sie genau auf einander trafen. Wie stark
die beiden auch zogen, die Lanzen waren nicht auseinander
zu bringen. Sie warfen dann diese weg und zogen die Schwerter. Aber auch diese trafen genau mit den Schneiden- auf
einander und blieben ebenfalls festkleben. Als sie dann auch
die Schwerter wegwarfen und nur die Schilde auf einander stiessen wiederholte sich dieselbe Sache, indem auch diese an einander klebten.
Nun warfen die beiden alles von sich und setzten sich, um
mit einander zu verhandeln. „Jetzt, sagten sie, wollen wir
uns mit andern Schädeln abgeben." Dann nahm Latitia seinen
Siribeutel, in dem er nur V4 Pinangfrucht hatte. Diese gab
er den Gondroe, welcher sie vor sich in die Erde pflanzte,
wo sie sogleich aufging und Früchte trug. Hierauf nahm Gondroe ein halbes Betelblatt und gab es dem Latitia der es
ebenfalls pflanzte Auch dies schlug Wurzeln und er steckte die
Lanze in die Erde, an der die Pflanze hinaufrankte. Sie nah-
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men nun von den Pinangfrüchten und von den Betelblättem und
thaten sie in ihre Beutel. „Gieb allen deinen Leuten im Norden
davon", sagte Latitia. „Und gieb du allen denien Leuten im
Süden davon", erwiederte Göndroe. So trennten sie sich und begaben sich auf den Heimweg.
Als nun Latitia in sein Dorf kam, Hess er die Leute zusammenrufen und sagte ihnen, er habe einen Kopf geholt.
„Wo ist denn der Kopf!", fragten sie. „Ich will ihn euch
gleich zeigen'1, antwortete er. Dann gab er ihnen allen Sirih
und sagte ihnen, dies sei der Kopf, den er geholt habe.
Ebenso machte es Göndroe in seinem Dorfe. Da sagten die
Leute, sowohl im Süden als auch im Norden: „Das ist
auch besser, dass ihr solche Schädel holt, Schädel für den
Mund. Wenn sonst Schädel geholt werden, so hangt man
dieselben auf und diese kann man essen."
Dies wendet man an, wenn irgend eine Streitsache vorgelegen hat, über die es zu einen Kampf hätte kommen
können, die dann aber noch durch die Häuptlinge hat geschlichtet werden können.
5. BOEROETI-MENSCH UND BOEROETI-GE1ST.
Es gab einst eine Frau mit Namen Boeroeti, die hatte ein
Töchterchen von etwa 5 Jahren und ein noch kleineres. Eines
Tages war die Mutter ausgegangen und hatte die Kinder allein
gelassen. Als sie nun lange ausblieb weinten die Kinderund
das älteste sagte: „Warum bleibt doch die Mutter solange aus!"
Da kam eine andere Boeroeti, die aber nur ein Geist war,
die Leiter herauf und fragte die Kinder, warum sie doch weinen. „Ach! meine Mutter ist ausgegangen", sagte das älteste.
„Wer ist denn noch deine Mutter", erwiederte die BoeroetiGeist, ich bin ja deine Mutter." „Du bist nicht meine Mutter",
sagte das Kind, ich kenne meine Mutter wohl." „Sei nur gehorsam", sagte Boeroeti-Geist, folge mir nur, ich gebe dir zu essen ;
hier hast du was." Da nahm das Kind das von ihr mitgebrachte an und ass es. Nachdem es dann gegessen hatte, fand
es Gefallen an der falschen Mutter und ging mit ihr. Auf dem
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Hofe sähe sie Toeha und fragte, was das fur ein Kind sei.
„Das ist mein eigenes Kind, erwiederte Boeroeti-Geist und
ging weiter. Endlich kehrte nun die rechte Mutter heim und
fragte das kleine Kind, wo sein Schwesterchen sei. Da berichtete dieses, dass eine Frau dagewesen sei und es mit genommen
habe.
Die Mutter fragte nun den genannten Toeha und er erzählte
ihr, dass er allerdings die Frau mit dem Kinde gesehen habe,
aber sie habe behauptet, dass es ihr eigenes sei. Da verfolgte
die Boeroeti-Mensch die Boeroeti-Geist und als sie dieselbe
einholte, fragte sie, warum sie ihr kind gestohlen habe.
Diese aber erwiederte sie habe kein Kind gestohlen, es sei
ihr eigenes. Boeroeti-Mensch dagegen behauptete, es sei das
ihrige. Zuletzt sagte Boeroeti-Mensch, sie wollen dem Toeha
die Sache zur Entscheidung vorlegen und sie begaben sich zu
diesem.
Auch hier stritten sie sich nun wieder herum, indem jede behauptete, das Kind gehöre ihr. Endlich sagte Toeha:
„Gebt mir das Kind, ich will es in die Kammer bringen." Tn
der Kammer setzte er das Kind in eine grosse Trommel und
sagte ihm, es möge sich nicht bewegen und auch nichts
sagen, dagegen solle es hören auf das, was gesagt werde.
Hierauf trug er die Trommel hinaus und sagte zu der BoeroetiGeist: „Trage diese auf den Berg Mandrehe, und wenn du
oben gewesen bist, dann komme wieder herunter." Dies
that sie und als sie auf die Hälfte des Weges gekommen war,
setzte sie die Trommel nieder und sagte: „Wenn ich auch müde
werde, wenn ich dann nur das Kind dieser Boeroeti-Mensch auch
wirklich behalten darf." Dies horte natürlich das Kind in der
Trommel. Dann ging sie weiter. Auf der Spitze des Berges rastete sie wieder und wiederholte ihre vorige Rede. Hierauf trug
sie die Trommel mit dem Kinde wieder zu Toeha. Dieser
gab sie nun der rechten Mutter und sagte: „Trage du die
Trommel auch auf den Berg und wenn du oben angekommen
bist, so komme wieder."
Als diese bis auf die Mitte des Weges gekommen war,
ruhte auch sie und sagte: „Es ist aber doch zu arg mit dir
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Boeroeti-Geist, nur du bist schuld, dass ich mich jetzt so
plagen muss, um meines rechtmässigen Kindes willen." Wieder lauschte das Kind in seiner Trommel. Oben angekommen wiederholte auch diese ihre Worte von so eben und trug
dann die Trommel wieder zu Toeha, der sie nun öffnete und
das Kind fragte, was die beiden auf dem Wege gesagt
haben. Als darauf das Kind wahrheitsgetreu die Aussagen
der beiden berichtete, sagte Toeha: „Diese die Boeroeti-Mensck
ist die rechte Mutter."
Dies Gleichniss wendet man an auf schwierige Rechtsfälle ;
uns erinnert es an das in der Bibel erzählte bekannte Ilrtheil des Königs Salomo.
6. BAWA1 A.
Bawa'a wohnte im Korden von Kias, seine Frau hiess
Tawö inanoe, eine Tochter des Kaloea lamajoe. Als sie ein
Jahr verheirathet waren, wurde die Frau schwanger. In
dieser Zeit gab eines Tages ein Häuptling in Lahagoe ein
Fest und liess den Bawa a einladen. „Warum lässt man mich
denn dazu einladen?" erwiederte dieser. „Damit du beim
Fest die Trommel schlagest," gab man ihm zur Antwort.
Da ging er.
Auf dem Feste gab man ihm die Trommeln zu schlagen
nnd er tfergass darüber Frau und Kind und blieb nenn Jahre aus.
Unterdessen war natürlich sein Kind geboren worden und man
hatte dasselbe Waliwali genannt. Als es ein wenig herangewachsen war, fragte es einst: „Wo ist mein Vater?" „Er ist weggegangen", antwortete die Mutter. „So will ich zu ihm gehen."
„Wohin willst du dich wenden? Du weisst ja keinen Weg."
„Den werde ich erfragen." Darauf ging das Kind. Es gelang
ihm den Weg zu erfragen und es kam richtig in das Dorf, wo
sein Vater war. Dort fragte man es, wo es hinwolle. „Ich
komme, um meinen Vater zu suchen", sagte es. „So schaue
aus nach deinem Vater", sagte der Häuptling, und als es sich
ein wenig unter den Leuten umschaute, fand es wirklich seinen
Vater heraus, zeigte auf ihn und sagte: „ Dass ist mein Vater."
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„Wie heisst er denn?" fragten die Leute, „Bawaa", antwortete das Kind. „Woher bin ich dein Vater", fragte Bawa'a.
„Ich war noch nicht geboren als du weggingest", sagte das
Kind, komm lass uns nun heimkehren." Da erinnerte er sich
der Vergangenheit und kehrte mit seinem Kinde heim.
Als sie zu Hause ankamen freute sich seine Fran sehr,
aber Bawa'a sagte zu ihr: „Freue dich nur nicht zu sehr'
nur woiin ihr die amonita J) halten könnt, bleibe ich hier,
könnt ihr dies aber nicht, so gehe ich wieder." „0, die
werde ich schon halten", enviederte die Frau, welche'sind
es?" Da sagte er ihr dieselben.
Erstens dürfe sie nie den Fluch jamoelango ia tânô! (d.
h. die Erde möge ihn erdrücken!) aussprechen; zweitens dürfe
sie gegen Niemanden eine Beschimpfung (falelcsa) gebrauchen und drittens überhaupt Niemanden verfluchen und zwar
dies alles neun Jahre lang nicht. Dies versprach sie.
^ Lange hielt sie es. Schon waren acht Jahren verflossen und
sie hatte das Gebot nicht übertreten. Während dieser Zeit
war Bawa'a daheim und es wurde ihm eine ganze Anzahl Kinder geboren.
Eines Tages hatte er das kleinste, welches erst eben geboren
war, auf dem Sclioosse und es machte ihn nass. Dageneth
die Mutter in Zorn, vergass sich und verwünschte das Kind.
„Siehst du", sagte Bawa'a, nun hast du die amonita vergessen und icli sagte dir, du sollest sie neun Jahre halten und
hättest nur noch ein Jahr gehabt. Ich gehe wieder." Darauf stand er auf, nahm seine Kleider und sonstigen Sachen und
ging. Da weinte die Frau und die übrigen Dorfleute versammelten sich um Bawa'a zum Bleiben zu bewegen, aber er
war nicht zu halten; er verliess alles und ging trotz des Weinens
seiner Frau und Kinder.
^ Dieses Gleiclmiss findet Anwendung auf Auswanderer, die
sich gar nicht halten lassen, sondern trotz aller Gegenvorstellungen dennoch gehen.
') »Amonita" sind Dinge, von denen mau sich zu enthalten hat, die man nicht
nennen, oder nicht berühren darf d. h. zu gewissen Zeiten und unter besonderen Verbällnissen.
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Wenn nun diese Erzählungen auch je eine bestimmte Wahrheit symbolisch veranschaulichen sollen, so lasse sich doch nicht
gerade erkennen, dass etwa die Namen der handelnden Personen auch eine bestimmte und ausgeprägte symbolische Bedeutung hätten, die sich auf die betretfenden Handlungen bezöge.
Es sind eben mehr oder weniger gewöhnliche Namen, analog
denen, die auch heute noch gegeben werden.
*G6a5", dessen Herz noch nach dem Tode redete % ist
wohl identisch mit dem einen Stammvater der Niasser (GöZo helahela danö d. h. Gözö, der die Erde, oder vielmehr
das Land, im Gleichgewicht erhält »), der vom Himmel
(wenn mau so sagen will) mit seinen Genossen Hia, Daeli, u. s.
w. auf die Erde, oder besser auf die Insel Mas herniedergelassen wurde, zur Bevölkerung derselben. Er ist also demnach ein Erz-oder Urvater; er hat seinen Nachkommen mitgetheilt, was sie zathtm und zu lassen haben und die EhAreht
vor diesen seinen guten Lehren hat wohl bewirkt, dass man
auch von ihm sagen konnte : „Er ist gestorben und lebet noch."
„Helahela ndrawa" heisst: Der den Malaien, oder den
Ausländern überhaupt, das Gleichgewicht hält. Man wollte
als man diesen Namen gab, wohl sagen dass man sich
für ebenso bedeutend halte, als die Fremdlinge, resp. Ausländer, wie denn die namen der Kinder überhaupt mehr
an allgemeine Zustände, Verhältnisse und Familienangelegenheiten erinnern, als dass sie die Individualität des Trägers
bezeichnen sollen.
„Toeha" ist kein Eigenname, sondern mehr ein Titel, der
besonders in diesen alten Erzählungen wiederkehrt. Er soll
gewissermassen auch eine erzväterliche Person, wenn ich
mich so ausdrücken darf, bezeichnen. Noch jetzt heisst eine
ganze Anzahl Häuptlinge, selbst kleinere hier „Toeha Laraga" 3).
1

Die Grundbedeutung des Namens ist mir nicht bekannt.
=) Es wareu nämlich vor ihm schon andere an andern Stellen der Insel herniedergelassen worden, sodass das Land dort sank und ein Gleichgewicht nöthig
wurde.
•1) laraga ist der hiesige District.
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„Toeti" ist wohl das malaiische „poetih" und scheint also
Beziehung auf die schöne durchsichtige Gestalt zu haben.
„Razö" scheint das malaiische „radja" zu sein und ist also
ebenfalls kein eigentlicher Eigenname. Im Süden von Nias
nennt man die Häuptlinge auch jetzt noch Eazo (wenn auch
mit reinem o, wogegen oben mit nasalirtem 5), dagegen hier
Baloegoe.
Die übrigen sind gewöhnliche Namen wie sie auch heutzutage noch mehr oder weniger gegeben werden. „Latitia" und
Göndroe" haben noch einen Zunamen; „sörömi" heisst „Spiegel", also der „Spiegel-latitia" und „sawai ganaV' heisst „fertiges Gold", also „Göndroe der wie fertiges (bereits zu Schmuck
verarbeitetes) Gold ist".
Was noch die Namen Gott (Lowalangi) und Engel (mala'ika)
betritt, so wäre darüber noch folgendes zu sagen.
Mit „Lowalangi" verbinden die Niasser einen wirklichen
und in mancher Hinsicht keineswegs so schiefen Gottesbegriff.
Freilich ist Lowalangi entstanden (geworden), wie auch der
Mensch wenn auch vor diesem, aus der Frucht jenes fabelhaften Töra'a- Ban nies, aber er ist aus sich selbst zu dem
geworden, was er ist, wogegen er den Menschen doch erst
zum Menschen machen musste. Er ist nun der Allbeherrscher,
der Richter und Vergelter, der alles sieht und leitet und in
dessen Händen im letzten Grunde auch Leben und Tod steht.
Das Verhältniss des Niassers zu Lowalangi ist ein practischer Deismus. Gebete werden an ihn eigentlich so gut wie
nicht gerichtet ')«
Ueber die eigentliche Grundbedeutung des Namens Lowalangi erlaube ich mir kein Urtheil. Langi ist wohl das malaiische
„langit" und somit möchte am Ende der Name gleichbedeutend
sein mit „15 ba lagi (langit)", was dann heissen würde: „der
nicht im sichtbaren Himmel ist," resp. der über demselben thront.
Was man aus „malaika" machen soll, weiss man im Grunde
gar nicht. Das Wort ist ohne Zweifel das malaiische malaikat" und auch wir gebrauchen es jetzt für „Engel". Ich vermu')

Das halbe Kind in der Erzählung soll freilich wirklich gebetet haben.
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the, dass das Wort ursprünglich in Niassischen nicht existirt
hat', sondern dass es aus dem malaiischen herühergenommen
ist und dass es am Ende daher rührt, dass der Niasser selbst
nicht weiss, was er mit dem Begriffe machen soll.
Bald bezeichnet man den Schöpfer selbst mit diesem Ausdrucke, bald, wie es wenigstens scheint, auch andere Wesenr
bald möchte man auch sagen der Niasser verstehe unte,
„malaika" eine gewisse Verkörperung der Vorsehung, resp.
Lowalangi (Gott) nach der seite seiner fürsorgend bewahrenden Liebe und Gnade. Zu einem klaren Verständnisse des
Begriffes kommt man, wie gesagt, nicht.
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DE TEMPELGROEP
VAN

TJANDI SEWOE.
(zie Not. XXIV, pag. 55 volgg.)
In de Indiana van J. F. G. BRUMUND, 2dc Stuk, pag. 6,
wordt het aantal kleine tempels, die in vier rijen den hoofdtempel van Tjandi Sewoe omringen, opgegeven als bedragende in de binnenste rij 28, de volgende 44, de derde 84
de buitenste 92.
Een zorgvuldige opname, die door de bemoeiingen der Jogjakartasche Vereeniging voor Oudheidkunde enz. van Midden
Java in het begin van dit jaar heeft plaats gehad, heeft zooals de schets aantoont aan het licht gebracht, dat in deze
opgave een kleine onjuistheid voorkomt, daar de derde rij
80 en de vierde 88 tempeltjes telt, zijnde het totaal derhalve
in de vier rechthoeken 240 stuks.
Tusschen de tweede en derde rij bevinden zich aan de
noordzijde de overblijfselen van één, aan de westzijde van
twee en aan de oostzijde eveneens van twee grootere tusschen tempels.
Op deze schets komen niet voor de vier door BRUMTTND vermelde voortempels, die op de vier hoofdwindstreken juist tegenover de ingangen van Tjandi Sewoe buiten den uitersten vierhoek stonden en waarvan de puinhopen op pag. 23 van de
Indiana genoemd worden Tjandi Boebrah (zuidzijde), Tj. KoeIon, Tj. Lor en Tj. Asoe, de laatste aan de oostzijde.

RAPPORT
uber eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See
(Central Sumatra),
TON

Dr. B. HÄGEH.
Die eng particularistischen Verhältnisse der Batak's machen,
wie mich meine erste Reise gelehrt hatte, den Erfolg einer
Eeise in die nördlichen Batakländer völlig von der Acquisition eines einflussreichen Führers abhängig. Auf meiner
ersten Eeise begleitete mich zwar ein reicher und angesehener Batak, unter dem auf den Pflanzungen in Deli hunderte
von Batak's arbeiteten, allein trotzdem gelang es mir damals nicht, über die Banngrenzen von dessen Heimathsort
Tinging und die zunächstliegenden befreundeten Kampongs
hinauszukommen. Sein Ansehen erstreckte sich nur auf sein
Dorf und er hatte nie den Muth, mir anderswohin als in die
nächste Nachbarschaft von Tinging zu folgen. Da ich diesmal
eine grössere Strecke des Sees bereisen wollte, war mein Augenmerk darauf gerichtet, einen der vornehmeren Radja's
aus der Umgebung des Tobasees für einen Reisecontract
zu gewinnen. Monate lang ergab sich keine Aussicht für
Verwirklichung meines Planes. Dazu kamen noch die Unruhen des Batakkönigs Singa-Mangaradja, in dessen nächster
Nähe gerade mein Reiseziel lag, welche für den Erfolg
einer jetzt zu unternehmenden wissenschaftlichen Reise keine
günstigen Aussichten gewährten. Im November 1883 kamen bessere Nachrichten; der Singa-Mangaradja war bezwun-
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gen und in die Flucht geschlagen, sein Gebiet, die südliche Küste des Tobasees, in den Händen der Regierungstruppen, und das Land ruhig. Ungewiss war nur, wohin sich
der Singa-Mangaradja gewendet hatte; angeblich nach Osten
zu den Orang timor ; da ich nun aber gerade die östliche und
südöstliche Seite des Sees besuchen wollte, und ein Zusammentreffen mit dem flüchtigen Batakkönig von den schlimmsten Folgen für mich begleitet gewesen wäre, so hätte ich
immer noch gezögert, meine Reise zur Ausführung zu bringen, wenn sich nicht gerade jetzt eine ausserordentlich
günstige Gelegenheit für mich geboten hätte, die ich nicht
glaubte vorübergehen lassen zu sollen. Seit. einiger Zeit
nämlich war der jüngere Sohn eines der angesehensten Tobafürsten, des Tuon (Radja) von Xagasaribu herab nach
Deli gekommen, um Verbindungen mit den Malaien wegen
des Salzhandels anzuknüpfen und beabsichtigte nunmehr auf
kurze Zeit nach Nagasaribu zurückzukehren ; er fand sich
gerne bereit, mich nach oben und wieder zurückzugeleiten.
Demzufolge schloss ich einen Contract mit ihm ab, wonach
er mich mit 12 seiner Leute als Träger nach seinem Kampong Nagasaribu, und, wenn ich es verlangte, auch bis
Silalahe und zu dem Vulcan Pusuk Bukit auf der südwestlichen Seite, sowie nach Ginalang und Nagori auf der östlichen Seite des Sees bringen sollte. Meinen Plan, eventuell
bis zu den Missionärstationen auf der Südseite des Sees zu
wandern, musste ich ihm verheimlichen, da ich durch solch'
eine in den Augen der nördlichen Batak's ungeheuerliche
Absicht meinen ganzen Contract zu sehr in Frage gestellt
hätte. Ich rechnete darauf, einmal oben am See, schon
eine günstige Gelegenheit zu finden. Er garantirte mir ferner
thatkräftigste Unterstützung seitens seines hochangesehenen
Vaters. Die Verbindlichkeit lautete für 1 Monat inclusive
Rückweg und musste er wie seine Träger mir für die ganze
Zeit zur Verfügung stehen. Dafür erhielt er die Summe
von 200 Dollars, deren eine Hälfte er sofort, die andere
erst nach glücklicher Rückkehr ausbezahlt erhalten sollte.
Zwei Tage vor der festgesetzten Abreise erschien Si-Mo-
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ang (dies ist der Name meines Führers, des jungen Eadja
von Nagasaribu) und erklärte mir, es sei ihm unmöglich,
ausser seiner eigenen Begleitung, welche nur aus sieben
Mann bestand, noch andere Batak's als Träger zu bekommen, da die Leute alle im Beispflanzen begriffen seien. Ich
sah mich desshalb genöthigt, auf Si-Moang's Rechnung natürlich, noch 5 Malaien als Träger zu engagiren, so dass
meine Begleitung aus 10 Batak's (7 Trägern, 2 Radja's,
wovon der eine ein vertriebener Unterradja von Tinging
war, der mich schon auf meiner ersten Reise begleitet hatte,
und 1 in meinen Diensten stehender Batakburschc) 5 Malaien und zwei javanischen Bedienten bestand.
Am 3 Dezember brachen wir auf. Mein Weg war derselbe wie vor 2 Jahren und kann ich desshalb der Kürze
halber auf den in PETERMAM'S Geographischen Mittheilungen 1883, S. 42, 102, 142 und 167 publicirten Reisebericht
von 1881 nebst Karte verweisen. Ich hatte ihn hauptsächlich desshalb wieder gewählt, um die Kartenskizze von
1881 zu controliren und die Veränderungen zu studiren,
welche Avährend zweier Jahre etwa entstanden waren.
Die erste grosse Veränderung traf ich in Patumbukan.
Die schönen grossen Kaffeegärten des Sultans von Serdang,
von denen ich früher berichtet habe, waren fast vollständig
verschwunden infolge einer plötzlich und unvermuthet aufgetretenen Krankheit, welche die schönsten Kaffeebäume
binnen kurzer Zeit absterben machte. Auch die Pfeffergärten
waren verschwunden und verlassen oder hatten ausgedehnten
Reis- und Maisanpflanzuugen Platz gemacht. Ich trat während meiner ganzen Reise auf keinen einzigen Pfeffergarten
mehr, wie denn überhaupt die Pfeffercultur im ganzen Lu
sungebiet bedeutend zurückgegangen ist. Allenthalben daselbst trifft man auf verlassene Pfeffergärten. Dagegen sah
man überall, wo nur ein günstiger Platz dazu war, grosse
Reisfelder, die hoch in die Halme geschossen waren und
theilweise schon in Blüthe oder gar in Frucht standen. Während in der Küstenebene der Reis etwa kniehoch war, stand
er in der Umgebung von Tandjong purba and Namo Tualang
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fast mannshoch und theilweise in Blüthe, bei Skaloi und
weiter bis Bintang Moria schon völlig reif, während er auf
der Hochebene von Huta waju an noch sehr spärlich etwa
spannenhoch stand. Das Lusungebiet ist ein gesegnetes,
fruchtbares; der Reis stand da in so üppiger Fülle, wie
ich ihn selten in der Küstenebene gesehen habe; ebenso
der Mais, mit dem die Reisfelder gewöhnlich eingerahmt
sind; leider ist das Land für den Tabaksbau etwas zu zerrissen und würde eine im Grossen betriebene Abholzung
dieses Gebietes sicher schlimme Folgen für Deli nach sich
ziehen. Der Kaffeebaum jedoch, und auf den höheren Bergen die Cinchona, würden sicherlich hier trefflich gedeihen.
Es ist kein Wunder, dass in dieses fruchtbai'e Land, das
von den Malaien nicht cultivirt wurde, sich die Batak's von
ihrer armen, sterilen Hochebene in Schaaren herabzogen ;
die meisten der Lusunbewohner gehören, wie ich schon an
einem andern Ort auseinandergesetzt habe („zu den Wanderungen der Batak's, Ausland, Januar 1883") zu dem Stamme
der Karo's; doch haben sich auch viele Tobabatak's dort
angesiedelt; so ist z. B. der Radja von Skaloi ein Bruder
des Radja von Ginalang: der Radja von Beganding, welcher Ort sich seit 2 Jahren aus einem einzelnen Haus zu
einem kleinen, zaunumschlossenen Kampong von 5 Häusern entwickelt hat, ist ein Verwandter des Radja von Nagasaribu, meines Führers; der Radja von Tinging, welcher mich
begleitet, hat Verwandte ganz in der Nähe wohnen und
war selbst lange Jahre hier ansässig.
Unser Nachtquartier mussten wir schon in Buaperak beziehen, da die malaischen Träger, an das Lastentragen auf
bergigen Pfaden nicht gewöhnt, zu ermüdet waren. Das
Dort Buaperak, vor 2 Jahren ein Kampong von 8—10
Häusern mit Zaun umschlossen, bestand heute nur noch aus
4 offenen miserablen Hütten, die nicht im Stande waren
uns aufzunehmen. Wir kampirten desshalb draussen im
Felde in zwei offenen kleinen Schuppen. Wir erhielten hier
Huhner (4 Stück zu 1 Dollar) und einen sehr guten Palmwein (batak'sch: pagot) welcher herrlich schmeckte. Leider
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ward er jedoch durch den Sohn des Pangulu (Häuptlings)
kredenzt, welcher, ein vollständiger Cretin, wie sie in diesen
Berggegenden nicht gerade sehr selten vorzukommen pflegen,
durch seine scheussliche Missgestalt mir fast allen Appetit
nach diesem herrlichen Getränk benommen hätte. Mitten
in der Nacht — es fiel ein feiner Regen — ward ich plötzlich durch einen heftigen Ruf und Lärm geweckt. Einer der
Leute hatte beim Schein des verlöschenden Feuers eine
grosse Schlange entdeckt, welche dicht über unsern Häuptern um einen der Dachbalken gewickelt, erstaunt die Gesellschaft unter ihr beobachtete. Einer der Malaien hatte sie
mittels einer Rottanschlinge, die er ihr leise über den Kopf
streifte, bald gefangen und sie wanderte unverzüglich ins
Spiritusglas. Es war eine sehr giftige Art mit grossem,
herzförmigem Kopf und langen, zurücklegbaren Hauzähnen; die Malaien nennen dieselbe Ular nanti bulan, da die
Schlange die Gewohnheit besitzen soll, einen vollen Monat
stets an einem Orte zu verweilen.
Während unseres Marsches am nächsten Tage hatte ich
gelegenheit, eine ziemliche Menge schöner Käfer und Schmetterlinge zu fangen an einigen Baumstämmen, von denen
theilweise die Rinde abgeschält war. Eine grosse Anzahl
von Schrötern (Lucaniden) labte sich hier an dem ausfliessenden Saft, während die grossen Schmetterlinge aus der
Familie der Morphinen, insbesondre die prächtige, durch
Wallace so bekannt gewordene Kailima paralecta (der „Blattschmetterling") dichtgedrängt ebenfalls ihren Antheil des
süssen Saftes zu erhaschen suchten.
Den in seinem Felsenbette laut daherrauschenden Boaiafluss überschritten wir etwas oberhalb der früheren Uebergangsstelle auf einem schwanken Baumstamm gegen 20 Fuss
über dem schäumenden, brausenden Wasserspiegel, einer
Passage, die sich sicherlich kaum der dritte Europäer zu
überschreiten getrauen würde. Hinter dem Kampong Gulasar, kurz vor dem Abstieg in das Thälchen des gleichnamigen Baches, ward auf einen Augenblick der Gipfel des
Vulcans Gunong Sipaiak sichtbar, dessen stumpfe Spitze
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links ich unter 258° peilte, ein wichtiger Anhaltspunct für
die Correctur meiner Kartenskizze. Von da führte der Weg,
etwas abweichend von dem früheren Pfade, längs des Boaiaflusses bis fast nach Hämo Djambii. So weit man sehen
konnte, bildete das Ufer auch hier wiederum 10—20 Fuss
hohe senkrechte Wände, zwischen denen der Fluss mit reissender Schnelligkeit dahinschäumte ; doch gab es plötzlich
auch ohne jeden Uebergang Stellen, wo das Wasser still und
glatt wie ein Spiegel war und eine tief meergrüne Farbe
hatte. An solchen Orten soll das Bett hunderte von Fuss
tief sein und hineingefallene Güter nie mehr zum Vorschein
kommen. Viele und schwere Verluste seien hiedurch schon
entstanden. Es geht die Sage, dass Leute, die danach
tauchten, weit unten in grosser Tiefe Häuser gesehen hätten;
auch sei dort kein Wasser mehr.
Der Sipaiak (Häuptling) von Namo Djamba war gestorben;
auch wenn wir es nicht gewusst hätten, hätten wir es hier
sehen können, denn „des Sipaiaks Baum", der mit ihm
grünte und starb, war in der Stunde seines Todes entwurzelt in den Fluss gesunken. Ich traf also meinen alten
Gönner und Freund, auf dessen Wiedersehen ich mich wirklich gefreut hatte, nicht mehr unter den Lebenden. Er war
vor 3 Monaten zu Baru Djahai, einem Karo-Kampong, von
dem er herstammte, eines plötzlichen Todes gestorben, angeblich in Folge vergifteten Sirih's, welchen ihm sein alter Widersacher, der Pangulu von Baru Djahai, gereicht hatte. Sein
Sohn, der jetzige Sipaiak, erinnerte sich noch lebhaft meiner
früheren Anwesenheit und schickte mir als Gastgeschenk
Reis und ein Huhn, nachdem er mir ein nettes, noch von
dem alten Sipaiak kurz vor seinem Tode erbautes Haus
ausserhalb des Kampong's, das über und über mit schwaizweis-rothen Arabesken bemalt war, als Nachtquartier angewiesen hatte. Abends kam der junge Sipaiak selbst zum
Besuch, eine lebendige Illustration zu dem Satze, dass die
Alles beleckende Cultur auch unter den Batak's rastlos bemüht
ist, die Nationaleigenthümlichkeiten zu verwischen: er trug
eine chinesische Hose, eine von mir geschenkte baumwollene
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Jacke, einen malaisclien Regenschirm und einen europäischen
Strohhut. Sein Benehmen war ziemlich einsilbig und unbeholfen, und er liess sich durch einige ältere Männer, worunter der in meinem früheren Reisebericht hervorgehobene
kraftige, gewandte Unterradja, dieserhalb entschuldigen:
Er sei noch zu jung und neu in seiner Würde; ich
solle ihm desshalb wegen eines etwaigen Verstosses
gegen die Etiquette nicht zürnen. Ueberhaupt waren alle
Leute in Namo Djaoibn wegen des plötzlichen Todes
des alten Sipaiak sehr gedrückter Stimmung; der reiche
Kampong war durch die grossen, schon mehrere Monate anhaltenden Todtenschmäusse von Lebensmitteln ganz
entblösst, so dass ich nur mit Mühe noch ein paar
Hühner erhalten konnte. Zufällig erfuhr ich, dass der Verstorbene sich vor dem rächenden Arm der Regierung in die Berge
nach Baru Djahai geflüchtet hatte; er hatte nämlich den
Häuptling eines benachbarten Kampongs, Tarean, dessen Land
er an sich reissen wollte, arglistig in einen Hinterhalt gelockt
und dort grausam abgeschlachtet. Ich bätte einen solchen feigen
Meuchelmord dem alten, jovialen, freundlichen Sipaiak nimmermehr zugetraut, wenn mir es die Batak's nicht selbst
erzählt hätten.
Bei unserer Ankunft waren einige Frauen mit Weben und
Färben von Sarongs beschäftigt. Zum Färben ward anstatt
des Indigo ein einheimisches Kraut, Sala on, mit spitzlanzettlichen, fingerlangen Blättern gebiaucht, das ich überall
in den Batakländern in grosser Menge angebaut sab; die
wirkliche Indigopflanze sah ich nirgends. Zum gebrauch
wird die ganze Pflanze zerschnitten und in einem grossen
irdenen Topf mit Wasser 3 Tage und Nachte lang digerirt ;
dann wird das Wasser abgegossen und die zurückbleibende
Masse nochmals mit Wasser, Kalk und Holzasche angesetzt,
worauf sie zum Färben des Garns benützt werden kann. Die
Behandlungsweise ist in verschiedenen Gegenden etwas abweichend von der eben angegebenen.
Ich war am frühen Morgen von Namo Djambu aufgebrochen und marschirte Wohlgemuth an der Spitze meiner
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Karawane durch den herrlichen dunkeln Urwald, welcher
sich fast 2 Stunden lang bis zu dem Kampong Tarean hinzieht, indem ich dabei den Platz passirte, wo der alte Sipaiak die Blutthat an dem Pangulu ven Tarean begangen
hatte. In der Nähe des letzteren Dorfes stiessen wir unvermuthet auf den Kadaver einer grossen Hirschkuh, welche
allem Anschein nach kaum vor ein paar Stunden durch
einen Tiger geschlagen worden war. Es war ein prachtiges,
sehr grosses Thier, noch ganz warm; die Halswirbel waren
ohne äussere Verletzung total durchgeschlagen, und der
Kopf von Krallen und Zähnen zerfleischt. Aus der einen
Hinterbacke war ein etwa mannskopfgrosses rundes Stuck
glatt und scharf wie mit Messerschnitten herausgefressen,
sonst war das Thier weiter nicht verletzt. Ich hatte grosse
Lust, die Nacht bei dem Kadaver abzuwarten, um höchst
wahrscheinlich den Tiger zu Schuss zu bekommen, allein
der inzwischen von Tarean herbeigekommene Pangulu reclamirte als Grundherr das Fleisch als sein Eigenthum und in
kurzer Zeit war der ganze grosse Hirsch sammt Haut und
Knochen zerstückelt und fortgetragen, so dass nur noch eine
Blutlache und das niedergestampfte Gebüsch die Stätte kennzeichneten.
Das Dorf Marubun hatte sich gegen früher stattlich vermehrt. Um den alten Kampong waren mehrere neue entstanden; die ganze Gegend war gerodet und prangte auf weite
Strecken hin im grünen Schmuck der Eeis- und Maisfelder, so
dass dieses Gebiet nunmehr das bevölkertste und wohlhabendste war, welches ich im Lusun antraf. Die Ursache dieses
mächtigen Aufschwungs war die Einwanderung von gegen 100
Timorfamilien, welche von den all gefürchteten Orang rajah
vor einigen Monaten mit Krieg überzogen and ihres Landes
beraubt, bei dem Radja von Marubun Schutz gesucht und
gefunden hatten. Wegen der schlechten Localität beschloss
ich diesmal nicht in Durian zu übernachten, sondern marschirte weiter bis Bintang Moria. In der Schlucht hinter ersterem Dorf, welche ich schon auf meiner ersten Eeise als ungefähre Vegetationsgrenze zwischen Küste und Hochgebirg be-
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zeichnet habe, konnte ich mich wiederum von der Richtigkeit dieser Beobachtung überzeugen. Nicht allein, dass ich
hier ein paar neue Farrenkräuter und Baumorchideen auftreten sah, entdeckte ich neben der früher erwähnten rothen
Balsamine (Impatiens) noch eine prächtige goldgelbe Art, etwas voller und saftiger als unsere einheimische Impatiens Noli
me tangere. Ausserdem waren kurz vorher zum ersten Male
die schönen, 20 — 30 Fuss hohen Palmfarren aufgetreten,
sowie eine Palme, welche, ausschliesslich in diesen Bergländern wachsend, von den Batak's zur Bereitung von Palmwein und Zucker benutzt und sogar der Arenga saccharifera
vorgezogen wird. Sie hat im Ganzen den Habitus der letzteren,
doch ist ihr Stamm viel höher und schlanker, die Blätter etwas kleiner, feiner gefiedert und nicht so düster blaugrün
gelärbt als die gewöhnliche Zuckerpalme. In Fructification
habe ich sie leider nicht gesehen. Diese Palme findet sich
weder im Küstenland noch auf der Hochebene. Auch die
Fauna zeigte sich verändert durch einige neue Libellen und
Dipteren. Das Thälchen von Gulasar, welches wir passirten,
bevor wir nach Bintang Moria gelangten, zeigte an seinen
Wänden anstehend Sandsternfels mit mannshoch übergelagerter Decke kopfgrosser llollsteine.
In Bintang Moria wurden wir sehr freundlich aufgenommen.
Der Pangulu nebst einigen Familiengliedern war krank und
ich konnte ihm sofort helfen, wofür er sich sehr dankbar
erwies. Ich erhielt von ihm Hühner, Eier, Kokosnüsse und
Pisangs, ebenso Hess er mir das Passantenhaus als Nachtquartier räumen, kam auch selbst zum Besuch des Abends
und rauchte mit meinen Führern einige Stunden lang Opium.
Ein junger, vornehmer Batak in scharlachrothem Bock mit silberbeschlagenem Messer, der offenbar noch nie einen Europäer
erblickt hatte, konnte sich an meinen Kleidern und meiner
weissen Hautfarbe nicht satt genug sehen. Unter Schmeichelworten und Ausruten der Verwunderung streichelte er beständig meine Hand und folgte mir sogar zum Baden, wo er
es sich nicht nehmen liess, mich mit dem Handtuch gehörig
trocken zu reiben und dabei beständig Vergleichungen zwischen
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meiner und seiner Hautfarbe anzustellen. Es gewährte mir
Interesse, den originellen Burschen gewähren zu lassen.
In dem Thälchen hinter Bintang Moria beobachtete ich
diesesmal an den Thalwänden, gegenüber der Stelle, wo sich
mir vor 2 Jahren und auch jetzt wieder das früher beschriebene „Schichtungsprofil" präsentirte, eine Art bröcklichen
Thonschiefers, grell roth und schwarz gefärbt, wie er auf der
Passhöhe bei Huta waju vorkommt. Ich glaube, dasservon
da beim Durchbrach des Passes herabgeschwemmt wurde. An
dem Uebergang über den Sungci Boaia kurz vor dem Kampong Gunong Sinomba fiel mir ein umfangreicher Hügel
auf, der aus blendendweissem Quarzsand bestand, die einzelnen Krystalle meist von Erbsengrösse, die man händevollweise
aufraffen konnte. Hinter Gunong Sinomba, wo sich der Weg
steil über die Sawah's zur Passhöhe aufwärts zog, passirten
wir bis zur halben Höhe des Berges traehytisches Gestein,
weiter oben jedoch jenen bröckligen Thonschiefer, der ausschliesslich den Kücken des Passes bildete und hie und da
zu einer gelben, fetten, lettenartigen Erde verwittert war, die
nach Aussage der Batak's essbar ist. Da ich mich ungläubig
stellte, so demonstrirte mir dies der Kadja Tonging ad
oculos; er ballte sich kleine erbsengrösse Kügelchen, deren
er drei verschluckte. Die Wirkung gab er als appetitstillend
an; die vorbeiziehenden Batak's bedienen sich häufig derselben, doch stets nur in geringen Mengen. Unter dem vielerlei
Gerolle, welches die von dem nahen Berggipfel herabströmenden Quellen mit sich führten, befanden sich ziemlich
viele Basaltbrocken. Der dem Trachyt aufgelagerte thonige
Schiefer, welcher der Erosionsthätigkeit des Wassers nur geringen Widerstand entgegensetzte, ist jedenfalls die Ursache
der Bildung eines Passes an dieser Stelle.
Hier auf diesem thonigen Boden kurz vor der Mündung
auf die Hochebene, war der Pflanzenreichthuni ein wahrhaft
üppiger. Eine Menge der seltensten, vielleicht neuer Farrenkräuter, bedeckte den Boden und die Baumstämme ; prächtige Orchideen blühten überall, eine davon mit schönen,
weissen Blüthenähren, aber einem pestilenzialiscben Geruch.
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Ich konnte leider kaum ein Drittel aller Farrenkräuter und
Orchideen conserviren, von andern Pflanzen ganz zu schweigen. Eine ausschliesslich botanische Expedition in diese Gegenden müsste sicherlich wichtige Ergebnisse liefern.
Da stand ich denn nun /.um zweitenmal auf der merkwürdigen Hochebene und liess meine Blicke wiederum meilenweit über die frischgrünen Savanen schweifen. Jetzt, wo
ich auf den eigenthümlichen Anblick schon vorbereitet war ,
kam mir das Plateau nicht mehr so kahl und öde vor wie
das erste Mal. Mannichfache Spalten und Schluchten durchfurchten das Terrain und aus jeder reckten sich Gebüsch
und Baumwipfel empor, so dass die ganze grosse Fläche
wie mit dunkeln Flecken übersät schien. Hie und da stand
auch ein einzelner Baum mitten im grünen Plan, altersgebeugt und krüppelhaft, über und über mit weissen üsneen
behangen, die 3—4 Fuss lang im Winde flatterten, was
einen ungemein traurigen, winterlichen Eindruck machte. Wir
zogen auf dem alten Pfade dem von Ferne winkenden Dolok (Berg) Singalang zu. Unterwegs fand ich auf dem kurzen Basen einige Pflanzen, die mir früher entgangen waren,
so namentlich einige kleine Bodenorchideen und ein schönes hellviolettes Veilchen, der europäischen Viola canina geleichend, aber mit dem herrlichen Duft unserer Viola odorata.
Auch das schöne rothe Haideröslein blühte wieder in Menge ;
die jetzige Jahreszeit erwies sich für das Studium der Flora
entschieden günstiger als der Monat August, in welchem ich
die erste Beise ausführte.
In der Nähe von Sibaribuan überfiel uns ein heftiger Platzregen, der uns zwang, unser Nachtquartier wieder in diesem Kampong zu wählen, welcher, wie ich von dem Radja Si Moang vernahm, nur ein Lusun (Colonie) von Nagasaribu ist. Ich fand diesen Kampong genau in dem nämlichen Zustand, wie ich ihn vor 2 Jahren verlassen hatte. Die
in meinem ersten Reisebericht erwähnte Erdbeere blühte auch
jetzt wieder in üppiger Fülle an dem Kampongzaun. Hinter
dem Dorfe traf ich am nächsten Morgen unter allerlei Gestrüpp eine richtige Stechpalme (Hex). An den steilen Wän-
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den einer Schlucht entdeckte ich ein prächtiges Exemplar
einer kriechenden Nepenthes mit spannenlangen, wassergeftillten Schläuchen, worin eine grosse Masse todter Ameisen
umherschwamm. Ich habe in den Nepenthesschläuchen stets
nur eine einzige Art gefunden, niemals eine zweite, und
noch viel weniger ein anderes Insect. In dem wasserreichen
Thälchen bei Purba tua fanden sich wieder alle die Pflanzen, die ich dort auf meiner ersten Eeise schon gefundsn
hatte: Sumpfveilchen, wohlriechende Veilchen, Eanunkeln,
Balsaminen, Vergissmeinnicht, Immortellen, auch ein schönes Geissblatt (Lonicera), zwei Orchideen, von denen eine
kriechend die ganze Wand des Thälchens überzog, und der
in Indien überall bekannte, als Fiebermittel vielgebrauchte
Strauch Salagundi mit intensiv bitterem Geschmack in Blatt
und Rinde. Kurz hinter dem Dorfe überschritt ich die letzten Hügel der Wasserscheide der nördlichen Hochebene, welche sich in Form einer niedrigen Hügelkette vom Gunong
Liang zum Dolok Singalang hinzieht. Westlich von dieser
Hügelkette fliesst das Wasser zum Langkatfluss, östlich zum
Sungei Boaia ab. Der Tobasee erhält auf der ganzen nördlichen und östlichen Seite mit Ausnahme des Baches bei Tinging (s. denersten Reisebericht) keinen einigermassen nenuenswerthen Zufluss von der Hochebene.
Am Nachmittag des 8 Dezember kamen wir in Nagasaribu an, welches rings von massigen Wäldern umgeben, in
der Mitte zwischen Dolok Singalang und Dändu binoa liegt.
Die altersgeschwärzten Häuser, dreissig an der Zahl, lagen
ziemlich zerstreut umher und machten mit ihren hohen, spitzen, über und über mit Farrenkräutern und Flechten überwucherten Dächern einen fast düsteren Eindruck, der noch
vermehrt ward durch den ziemlich engen Waldgürtel, welcher sich, meist aus der noch trauriger und düsterer aussehenden Arengapalme bestehend, um den Kampong herzog.
Als Wohnhaus ward mir das Balé-balé angewiesen, da das
Haus des Radja mich mit allen meinen Leuten nicht beherbergen konnte. Es war jedoch, wie sich bei der Inspection
ergab, kein Fussboden vorhanden, resp. dessen Bretterwa-
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ren, da das Balé-balé nur selten benutzt wird von übernachtenden Durchreisenden, nach allen Eichtungen hin weggetragen und verschleudert worden, so dass wir uns erst einige Bretter zusammenbetteln mussten, um den Fussboden,
der wie bei allen Batak-Häusern 8—10 Fuss über der Erde
auf Pfählen sich befindet, nothdürftig zu drei Viertheilen herstellen zu können. Man musstc sich aber, besonders des
Nachts, sehr in Acht nehmen, um nicht durch die Lücken
zwischen den Brettern hinabzufallen. Da auch keine Wände vorhanden waren, so suchte ich dieselben durch vorgehängte Matten und ein grosses wasserdichtes Tuch, worin ich
meine Decke und die gesammelten Pflanzen transportircn Hess,
zu ersetzen und erhielt so schliesslich einen halbwegs bewohnbaren Raum, welcher während der folgenden drei Wochen mein
festes Standquartier bildete. Ich hatte nämlich sofort, als ich
die auf der Hochebene so seltenen Wälder um Nagasaribu
sah, beschlossen, hier möglichst lange zu verweilen, da
mir kein Platz zum Studium der Fauna und Flora günstiger
erschien und ich hatte meine Wahl nicht zu bereuen. Die
Resultate meiner zweiten Reise sind in Bezug aufThier-und
Pflanzenwelt viel vollständiger als diejenigen der ersten Reise.
Des Nachts herrschte starke Kälte, namentlich gegen 3
Uhr des Morgens ; die Temperatur war nahe am Gefrierpunct
und einmal konnte ich wirklich an einem wassergefüllten
Topfe, der im Freien stand, eine leichte Eiskruste constatiren.
Durch ein Versehen war nur eine einzige wollene Decke mitgenommen worden, in welche eingewickelt ich auf den blosen Brettern schlafen musste ; es zog furchtbar durch die losen
Mattenwände und den löcherigen Fussboden und die Kälte
ward für meinen durch einen vierjährigen Aufenthalt in der
heissen Küstenebene verwöhnten Körper nach Mitternacht gewöhnlich so unerträglich, dass ich aufstehen und auf dem
klaffenden Fussboden bis zum Morgen hin und her laufend mich
zu erwärmen suchen musste. Doch hatte ich wenigstens die Genugtuung, dass es mir nicht allein so erging. Abgesehen von
den Malaien und Javanen, bei denen dies so wie so vorauszusetzen war, froren auch die Batak's, welche an das Klima
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doch gewöhnt waren, trotz des die ganze Nacht hindurch unterhaltenen Herdfeuers, um welches sie sich dichtgedrängt
gruppirten, ebenfalls so stark, dass mich ihr Zähnegeklapper
oft genug während meiner Nachtpromenaden unterhielt. Da
sie Nichts zum Zudecken besassen als ihre unzureichenden
Sarongs, so suchten sie sich auf die Weise zu helfen,
dass sie die dem Feuer zugekehrte Seite ihres Körpers unbedeckt Hessen und mit dem Tuch nur die andere Seite zu
schützen suchten. Wurde es ihnen nun auf der einen Seite
zu warm oder auf der anderen zu kalt, so drehten sie sich
einfach um und drapirten sich wieder neu, der veränderten
Lage entsprechend. Schamgefühl kennt der Batak nur dem
Europäer gegenüber. Beim Baden z. B. wenn ein Europäer
zugegen ist, befriedigen sie dasselbe in der Weise, dass sie
den Penis einfach zwischen die Beine klemmen.
Des Morgens bei Sonnenaufgang war gewöhnlich alles stark
bereift; um so mehr wunderte es mich, wie die Batakweiber mit
blossem Oberkörper, nur mit einem Sarong bekleidet, vor ihren
Häusern schon in aller Frühe niederhockten und in dem eiskalten
Wasser stundenlang herumhantirend, Garn zu Sarongs färbten.
Leider waren mir durch den ungeschickten Fall eines
Trägers meine zwei Thermometer und das Barometer zerbrochen — das einzige Unglück auf der Keise — und ich sonach ausser Stande, Temperatur und Luftdruckbeobachtungen
zu machen. Nur einzelne allgemeine Angaben folgen hier.
Die kältesten Stunden waren, wie gesagt, die von 3—5
Uhr Morgens, und zwar war hier, wie die von mir beobachtete dünne Eiskruste zeigt, die Temperatur nahe am
Grefrierpunct. Bei Sonnenaufgang zeigte sich die ganze
Erde stark mit Thau bedeckt. Hagelwetter, vielleicht auch
Schnee, kommt nach glaubwürdigen Versicherungen der
Batak's öfters vor. Erst gegen 10 Uhr hatte die Sonne die
nächtlichen Niederschläge aufgetrocknet und es begann warm
zu werden. Die grösste Hitze war gegen 1 Uhr Mittags,
doch nie so drückend wie in der Küstenebene. Die Luft
War dabei so trocken und die Verdunstung so rasch, dass
ich selbst bei starken Klettertouren nur sehr selten in Schweiss
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gerieth. Gegen 5 Uhr des Nachmittags begann es wieder
kühl zu werden und um 8 Uhr Abends war es schon wieder so kalt, dass ich mich in meine Decke wickeln musste.
Kegen hatte ich, den Platzregen bei Sibaribuan ausgenommen, nur zweimal des Vormittags in geringer Menge zu
verzeichnen, eine um so interessantere Erscheinung, als
gerade der Monat Dezember in Doli in den Culminationspunct der Kegenzeit fällt. Es scheint, dass die Wasserdämpfe
welche den Stoff iiir die im Dezember in Deli fast täglich
fallenden liegen liefern, sich nur an der Flanke des Gebirgzuges, im Lusun, condensiren. Diese Thatsache lässt
ahnen, welche Folgen eine durch den Tabaksbau im Grossen bewirkte Abholzung dieses Gebietes nach sich ziehen würde, wie ich hier nochmals hervorheben will. Die Luft war stets
sehr durchsichtig und klar, so dass alle Gegenstände scharf
und deutlich umrissen erschienen, wodurch ich beim Schätzen von
Distanzen oft bedeutend irre geführt ward. So viel über die
klimatischen Verhältnisse, wie ich sie auf dieser Reise traf.
Es ist hier vielleicht der beste Ort, einige Bemerkungen
anzufügen über das Leben und Treiben im Kampong während
meines Aufenthalts daselbst. Des Morgens früh, etwa zwischen 5 und 6 Uhr erschienen zuerst die Frauen und Mädchen, um Wasser zu holen, Feuerholz herbeizuschaffen und —
bei der eiskalten Morgentemperatur — ein Bad zu nehmen.
Sodann sahen die älteren Frauen nach den Farbtöpfen, worin sie die Nacht über das Garn zum Färben liegen hatten,
wanden es aus, spülten es sorgfältig ab, um es wieder neu
in Salaonwasser zu legen, oder sie schafften auch schon ihren
Webstuhl heraus, um in der kalten Morgenluft und dem
thaunassen Gras niederhockend ein Stück Zeug fertig zu
stellen, so dass bald von allen Seiten das Geklapper der
Webstühle hörbar ward. Dazwischen erschollen die dumpfen
Stösse der Reisstampfe, wo schon seit dem ersten Tagesgrauen ein anderer Theil der weiblichen Bevölkerung thätigwar,
um den Padi für das Morgenmahl ihrer gestrengen Eheherrn zu enthülsen. Das Grunzen der vielen eingesperrten
Schweine, das Muhen der Rinder, das Wiehern der Pferde
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das Krähen der Hähne und Gebell der Hunde, die alle aus
ihrem nächtlichen Pferch befreit sein und Futter haben wollten, vervollständigte das laute Morgenconzert, während die
dicken Nebclschwaden, welche des Nachts gewöhnlich alle
Zwischenräume zwischen den Häusern erfüllten, langsam vor
der aufsteigenden Sonne in die nahegelegenen Wälder zurückkrochen. Mit den warmen Sonnenstrahlen erschienen nun
auch die Herren der Schöpfung auf dem Plan, anfänglich
noch verschlafen und fröstelnd in ihre warmen Tücher gehüllt,
sämmtlich aber schnellmöglichst meinem Wohnsitz, dem Balé-balé zustrebend, welches sie unter behaglichem Seufzen
erkletterten, weniger um mir eine Morgenvisite zu machen,
als um sich zunächst durch eine der vielen Lücken im Fussboden ihrer nächtlich angesammelten Nierenabsonderungen
zu entleeren, so dass bald die ganze Gebäulichkeit von einem
durchdringenden Harngeruch erfüllt war, der mich gewöhnlich
in's Freie trieb. Merkwürdig! Bei diesem Volke, das ganz
ungenirt in Gegenwart Anderer, so gar itn Wohnraum seines
weissen Gastes, dieses Bedürfniss befriedigte, gilt es für eine
grosse Schande, in Gesellschaft — sit venia verbo — Darmgase sich frei entwickeln zu lassen; geschieht es in Gegenwart
eines grossen Radja, so ist es sogar ein todeswürdiges Verbrechen. Passirt es jedoch einem Unglücklichen in Gegenwart der Geliebten oder Braut oder sonst einer angesehenen
Person des andern Geschlechts, so kommt es öfters vor, dass
sich der Missethäter aus Scham sofort erdolcht.
Den Vormittag verbrachten die Männer und Jünglinge
theils um mein Lagerfeuer herumkauernd und sich über mich
und meine Absichten unterhaltend, oder sie putzten und
dressirten ihre Pferde, deren es einige Dutzend im Kampong gab. Einige ältere angesehene Leute versammelten
sich um den Radja, der des Morgens öfters Gericht hielt
auf dem freien, etwas erhöhten Rasenplatz vor meiner Wohnung, wobei zum Zeichen des Gerichtstags stets eine oder
zwei Lanzen in die Erde gesteckt wurden. Assistirt wurde
der Radja hiebei durch die 2 nächsthöchsten Beamten des
Dorfes, Anak boru und Sanina. War der Radja verhin-
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dert oder abwesend, so wurde mit seiner Gutheissung die
Rechtspflege und Polizei vom Anak boru (und Sanina) etwa
nach folgenden Grundsätzen ausgeübt. Bei Verhängung von
Geldbussen, was last die ausschliessliche Form der Strafe ist,
erhält der Radja zwei, Anak boru und Sanina zusammen
ein Drittel der Straisumme. Bei Diebstahl erhält der Bestohlene die Hälfte der Strafsumme, die andre Hälfte theilen
Radja und Beisitzer nach obigem Massstab. Diese Gelder
scheinen die einzigen directen Einkünfte der Dorfhäuptlinge
zu bilden. Vaterlandsverrath, Mord, Beischlaf mit der Frau
eines Radja kann, wie bekannt, nicht mit Geld, sondern
nur mit den Leben gebüsst werden.
Um 10 Uhr etwa gingen Männer und Weiber in die Felder, welche aber damals, im Dezember, meist schon bestellt
waren. Der Reis in den Ladangs war, wie ich früher schon
erwähnte, kaum spannenhoch; Sawah's waren wegen mangelnden Wassers nur in geringer Anzahl vorhanden und
eben in Vorbereitung zur Aufnahme des Korns. Der Mais
jedoch, nach dem Reis die häutigste Feldfrncht, stand sehr
schön und reichlich und war schon reif. Die Kolben wurden einfach geröstet genossen oder, als Leckerbissen, unreif
mit noch weichen ungefärbten Körnern roh. Angebaut waren ausserdem noch Bohnen, Tapioca und Bataten, sowie hie
und da einige Pisangstauden. Die Felder werden liier mit
dem Pfluge, einer eisernen Hacke und dem Rechen bearbeitet.
An Feldwerkzeugen hat man ausserdem noch 2 starke Stöcke
mit verdickter Spitze, mittelst deren man die Löcher zur
Aufnahme der Reissaat sticht, sowie 2 starke zugespitzte Hölzer zum Umbrechen des Lalangrasens. Das Reismesser zum
Abschneiden der reifen Halme hat die im ganzen Archipel
gebräuchliche Form. Da die Existenz eines Dorfes ganz von
seinen Ernten abhängt, so ist der Landbesitz, wie bei der
Knappheit guten Landes a priori zu erwarten, so geregelt
wie er nur bei uns sein kann und die einzelnen mit (Erd-)
Mauern oder Zaun abgegrenzten Parcellen, insbesondere die
Sawah's, in erblichem Privatbesitz. Aermere Leute, die kein
Stück in besserer Lage erschwingen können, oder Familien,
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deren vergrösserte Kopfzahl vermehrte Ernte heischt, finden
noch, allerdings steriles, Land genug in den meilenlangen,
umliegenden Lalangwüsten, die alljährlich zu diesem Zwecke
in grosser Ausdehnung niedergebrannt werden. Der harte,
meist noch grüne Laiangstengel jedoch verbrennt in dem
rasch dahineilenden Flugfeuer nicht zur befruchtenden, düngenden Asche, sondern nur zu harter, steriler schwarzer
Kohle, die allen Verwitterungsprocessen Trotz bietend, das
an und für sich magere Land immer unfruchtbarer und weniger ertragsfähig macht. Ich habe auf meilenweite Strecken
hin die Lalangwiesen mit solch compacter, tiefschwarzer
Kohlenschicht oft bis zu einem halben Fuss hoch bedeckt gesehen, welche eben keine andere Pflanze als nur die harte
Spitze des Lalanggrases zu durchdringen im Stande war.
Der Ladangreis trägt auf solcherart angelegten Feldern nur
sieben- bis fünfzehnfach, während er in der Küstenebene
hundertfältig und im Lusungebiet wahrscheinlich noch mehr
trägt. Dies ist eine der Hauptursachen der Auswanderung
der Batak's nach Deli und in die gesegneten Gründe der Vorberge, wie ich an einem andern Ort schon ausgeführt habe
(S. „Ausland," Januar 1883).
Gegen 4 — 5 Uhr war die Feldarbeit beendet und man
zog wieder nach Hause, wo die Frauen sich mit der Fütterung und Einsperrung der verschiedenen Hausthiere befassten,
Wasser holten, Keis stampften, während die Männer theils
zum Bade gingen, theils noch verschiedene häusliche Angelegenheiten besorgten. Einmal sah ich Leute mit dem Ausbessern eines defecten Hauses beschäftigt, wobei sie Seile aus
Bambu gebrauchten, was ich niemals vorher gesehen hatte.
Dieselben wurden folgendermassen verfertigt : Eine lange Bambustange Avard der Länge nach geöffnet und flach geklopft,
danach durch wellenförmige Schleuderbewegungen in eine
Menge fingerdicker Stränge gesplisst und diese zusammengedreht. Beichte die Länge einer Bambustange nicht aus,
so drehte man noch eine zweite hinein und erhielt so 50—60
Fuss lange Seile, welche äusserst stark waren und grosse
Spannung vertrugen, mehr als die aus Idjuk verfertigten
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Stricke Die schweren Baumstämme zu der betreffenden Hausrenovation wurden durch Dutzende yon Weibern, Mädchen
und Kindern, auch einigen Männern an solchen Seilen herbeigezogen unter lärmendem Singsang, wobei ein altes Weib
vorauslief, beständig einen Gong schlagend.
Gegen Einbruch der Dunkelheit, etwa um 7 Uhr, war
der ganze Kampong mit Ausnahme der ßeisstampfe ruhig
und still, währendes im Innern der Häuser, wo die Manner
rauchend, plaudernd und Sirih kauend um das Herdfeuer sassen
und die Frauen die Zurüstungen zur Mahlzeit trafen, desto
lebendiger herging. Nach dem Essen, um 8 Uhr, Mite sich
mein Wohnraum wieder mit Dutzenden von Besuchern, Männern welche zum Gespräch mit mir und meinen Leuten kamen,
und Kindern, welche zur Befriedigung ihrer Neugier sich einfanden. Dabei ging Alles trotz der vielen Menschen so geordnet
und so zu sagen höflich zu und die gesprächigen Männer unterhielten mich so gut, dass ich mit wahrem Vergnügen an diese
gemüthlichcn und für mich so lehrreichen Abende m Nagasaribu zurückdenke.
Für die Tageszeiten hatte man in Nagasanbu folgende Bezeichnungen: Sokót, 6 - 8 Uhr morgens; Panguloi anakanak 8 - 1 0 Uhr; Panguloi bolun, 1 0 - 1 1 Uhr; Hos oder
stonga hari 12 Uhr; Goling 2 Uhr; Goling dau, 4 Uhr; Bot
oder auch Karang kambing, die Zeit nach 6 Uhr Abends.
Die Nacht, borngin, hatte keine Zeiteinteilung.
Einen Hauptgesprächstoff bildete der batak'sche Eulenspiegel
Si-Djonaha mit seinen bösen Streichen. Ein Seitenstück zu
ihm ist Salamanding, der ebenfalls Schelmenstreiche, aber mehr
gutartiger Natur, verübt und meist dabei den Si-Djonaha
übertrumpft oder übervortheilt. Folgendes Stückchen dieser
beiden batak'schen Lieblingsfiguren mag hier mitgetheilt sein.
Si-Djonaha und Salamanding gingen mit einander zu Markte.
Ersterer trug in Palmblätter eingewickelt, ciue Traglast
Baumwolle, welche aber fälschlicherweise nur aus wertlosen
Lalangblüthen, Bunga réh, bestand. Salamanding trug ebenfalls in Palmblätter gewickelt, eine Traglast Zucker. Kurz
vor dem Markte machte Si-Djonaha den Vorschlag, ihre
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Waaren unbeselin zu tauschen. Salamanding ging hierauf
ein. Si-Djonaha nahm schnell die Traglast Zucker und gab
Salamanding seine Last Lalangblüthen, indem er davon lief.
Als er aber zu Hause seinen Gewinn betrachten wollte und
die Last aufmachte, fand er statt Zucker blosen Sand. So
hatten sich beide gegenseitig betrogen.
Häufig drehte sich auch, von mir mit Vorliebe provocirt, die
Unterhaltung um religiöse Dinge, und ich konnte die Bemerkung
machen, wie auch hier in diesem von Europäern nur ein
einziges Mal und von Malaien nur sehr selten und ausnahmsweise besuchten Gebiet, wo die ursprüngliche Batakcultur sich
am unverfälschtesten erhalten hat, islamitische Vorstellungen
sich in die frühere Naturreligion und spätere Hinducultur unwiderruflich eingemischt haben, jedenfalls auf dem Wege über
Atjeh und in letzter Zeit hauptsächlich Uber Deli. Als Illustration diene nachfolgende Erzählung über die Erschaffung des
Menschen, wie ich sie eines schönen Abends hier vernahm.
Im Anfang waren Nebata und Nabi Mohammad. Letzterer
begann aus Langeweile ein Bild zu formen, die einzelnen
Glieder aber ohne Zusammenhang und ohne Muskeln, Sehnen
und Knochen. Als dies geschehen war ging er zu Nebata
und bat ihn um eine Seele (Kesak). Nebata willfahrte
ihm und fing eine der ledig herumfliegenden Seelen
ein, welche Nabi Mohammad in der geschlossenen Faust
forttrug mit der strengen Weisung, sie ja nicht anzusehen1
Nabi Mohammad konnte aber der Neugier nicht wiederstehen,
besonders als die Seele in seiner Faust zu rumoren anfing;
er öffnete die Finger ein wenig, und —husch! war ihm
die Seele entwischt und fortgeflogen. Traurig und beschämt
kam er zu Nebata zurück und bat ihn reuig um eine andre
Seele. Nebata in seiner Huld entsprach abermals seinem
Verlangen. Nabi Mohammad zügelte diesmal seine Neugier
und brachte die Seele glücklich bis zu seinem Bildwerk. Dort
hielt er die Faust an den Mund des Bildes, öffnete sie ein
Wenig und die Seele flog in den Körper. Dieser war nun
zwar lebendig, aber, ohne Muskeln und Knochen, konnteer
sich nicht willkürlich von der Stelle bewegen. Nabi Moham-
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mad ging desshalb wiederum zu Nebata und bat ihn um
Hülfe. Nebata ging mit ihm, das Bildwerk anzusehen und
hauchte ihm etwas von seinem Athem ein, wodurch dasselbe
zwar willkürlich sich bewegen, aber sich nicht aufrichten konnte, da es noch keine Knochen hatte, die ihm festen Halt gaben.
Nebata erbarmte sich wiederum und gab Nabi Mohammad eine
Eisenstange, welche derselbe im Rücken des Menschenbildes
befestigte, wodurch dieses sich aufrichten und gehen konnte.
Nun ergab sich eine andre Schwierigkeit ; die Eisenstange war
etwas zu lang und ragte unten wie ein Schwanz vor, so dass
das neue Menschenkind nicht niedersitzen konnte. Docli Nabi
Mohammad fand Rath; er bog das überflüssige Ende einfach
nach vorne um, wodurch nebenbei die männlichen Geschlechtstheile entstanden, und der neue Mensch war fertig.
Weil wir nun doch einmal beim Kapitel der Religion angelangt sind, so will ich gleich hier anfügen, was ich hierüber auf diese* Reise noch weiter erfahren habe. Dies mag
zugleich als Nachtrag und Ergänzung zu meinem früher schon
citirten Aufsatz über die Batakreligion dienen. Religiöse
Gebäude fanden sich zweierlei im Kampong, und ist sonach
die Angabe in WAITZ' herrlichem Werke, dass die Batak's weder Priester, noch Tempel, noch Idole hätten, zu berichtigen.
Das eine war ein kleines Häuschen ähnlich einem Todtenhäuschen, aber auf 4 Pfählen wie ein gewöhnliches Haus
ruhend etwa 15 Fuss über dem Boden, welches in der
Nahe des Balé-balé stand und dem Schutzgeist des Dorfes geweiht war. Es war schon sehr morsch und keineswegs mit Sorgfallt gepflegt. Das zweite führte den Namen Angunan und war
ein offener Schuppen, worin angeblich der Guru seine Zaubereien und Beschwörungen verrichtete. Die Batak's selbst
verglichen dies Gebäude, welches etwas abseits am Ausgang
des Dorfes stand, mit einem malaischen Misigit. Dieses
Gebäude ist insoferne hochinteressant, weil es erstlich das
Vorkommen tempelartiger Bauten bei den Batak's beweist, und
zweitens die unterste Stufe jener grossen Leiter darstellt, an
deren Spitze die Peterskirche in Rom und der Kölner Dom prangen. Vom höchsten Interesse war mir ferner, zu beobachten,
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dass sich die Batak's gerne hölzerner Idole bedienen, die der
Guru in Menschengestalt schnitzt und mit einem Zaubercompositum versieht, welches er in einem versteckt angebrachten
Loche der Figur verbirgt. Die älteren Personen tragen fast
stets ein solches Idol in ihrem Tragsack mit sich, lassen es
jedoch nicht gerne sehen. Unter den beigefügten Zeichnungen
befinden sich zwei Abbildungen solcher Figuren.
In dem Balé-balé dicht unter dem Dachfirst stand auf einem mit einer Matte bedeckten Brette ein zugedeckter irdener Topf, der mit irgend einer vom Guru alljährlich erneuerten Zaubermixtur gefüllt war. Ich hätte denselben gern in
der Nähe gesehen und wollte ihn herunterholen lassen. Kein
Mensch jedoch war zu diesem Wagestück zu haben und alle
baten mich inständig, den Topf unberührt zu lassen, da ein
grosser Zauber hiemit verbunden sei. Weiter war Nichts
darüber zu erfahren; ich vermuthe, dass es eine Libation
für den Schutzgeist des Balé-balé war, wie ja ein jedes
Haus seinen eigenen Schutzgeist besitzt. Bei den Orang Karo
z. B. kann man oft an den Pfeilern des Hauses das zierliche Hörnchen der Sumatra-Antilope (bat. Bedar) mit einem
Zauberbrei gefüllt und mit schön geschnitztem Deckel verschlossen finden, welches eine kräftige Medizin >um Schutze
des Hauses enthält. Steinerne Ahnenbilder, Pangulubalangs,
habe ich in Nagasaribu nicht gesehen. Zu den Leichenfeierlichkeiten habe ich meinem früheren Aufsatze noch Folgendes nachzutragen : An der Wand des Balé-balé steckte aut
einem kurzen Stock mit Fäden umwickelt der getrocknete
Kopf eines Rhinocerosvogels, welchem man aus Fell geschnitten ein paar Pferdeohren angesetzt hatte. Dies war der
Überrest des grossen Todtenspiels Kuda-kuda und Topeng,
welches ich ebenfalls in meinen Beiträgen zur Kenntniss der
Batakreligion beschrieben habe. Diese Kuda-kuda war schon
vor langer Zeit beim Tode des vorigen Eadja gebraucht
worden. Auf meine Nachfrage gelang es auch, das SeitenStück hiezu, die Maske (Topeng) zu finden, welche als Werthstück im Radjahause aufbewahrt wurde. Sie war ein Geschenk des Eadja von Bangusaribu an den Radja von Na-
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gasaribu, sehr sauber aus Holz geschnitzt, mit Menschenhaaren verziert und deutlich mit alten, eingetrockneten Blutflecken bespritzt, was nach Angabe der Batak's von beider
Leichenfeierlichkeit geschlachteten Hühnern und Ochsen herrührte, in mir aber den wohlbegründeten Verdacht erweckte, es sei das Blut der bei der Leichenfeier geschlachteten Sclaven, welche man zwingt, diese Maske anzulegen
und damit im vollen Sinne des Worts Todtentänze auszuführen, da man ihnen sofort den Hals abschneidet und sie dem
abgestorbenen Kadja als Bedienung im Jenseits mit ins Grab
gibt. Anthropophagie, die man jetzt mir gegenüber anfänglich hartnäckig zu leugnen suchte, gab man ja 1866/67
Herrn CATS BARCOT DE KAET, der auf seiner Tobareise Nagasaribu berührte, unumwunden zu (Tijdschr. v. Ind. Taal-,
Land- en Volkenkunde, Deel XXII, p. 209). Eine Abbildung der Maske findet sich unter den beigelegten Zeichnungen. Dieselbe diente für alle Beerdigungen von Radja's,
auch für ihre Frauen ; zu dem Zweck waren Löcher in die
Ohren gebohrt, in welche bei Beerdigung einer Radjafrau
Ohrringe gesteckt wurden. Leider war dies hochinteressante
Stück dem Radja nicht feil, obwohl ich ihm zuletzt den horrenden Preis von 15 Dollars bot. Nachdem ich es besichtigt, gezeichnet und immer in der Hoffnung es zuacquiriren
mindestens eine halbe Stunde lang in den Händen herumgedreht hatte, gab ich es schweren Herzens retour, wonach
sich die kleinen Buben ein Vergnügen daraus machten, die
Maske aufzusetzen und Possen damit zu treiben und insbesondere die Weib or damit zu erschrecken, welche beim Anblick derselben schreiend auseinander stoben.
Ein öder Lalanghügel in der Nähe des Kampongs war
zum Kirchhof für die gewöhnlichen Leute bestimmt, wo sie
einfach begraben wurden. Hie und da fanden sich an Kopfund Fussende des Grabes weisse Flaggen gesteckt. Die
Leichen der Radja's wurden abseits und einzeln beerdigt, die
Knochen nach einiger Zeit jedoch wieder ausgegraben und
in mehr oder minder hübsch geschnitzten Todtenhäuschen
beigesetzt. Das schön gearbeitete Todtenhaus des letztver-
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sterbenen Radja war eine Viertelstunde lunter Nagasaribu
auf einer flachen Höhe, Tiga radja, errichtet, wo die Märkte
abgehalten wurden. Eine Abbildung desselben mit dem Berge
Dändu binoa im Hintergrunde liegt ebenfalls bei. Während
meines Aufenthalts in Nagasaribu hatte ich Gelegenheit, der
Anfertigung eines solchen Todtenhäuscheng beizuwohnen, die
mit einem Schweineschmauss eingeleitet wurde.
Schon in Tandjong-Morawa und auf dem Hinweg hatte
man mir erzählt von räthselhaften hölzernen Bildsäulen, Singa
genannt, welche ich an dem Hause des Radja von Nagasaribu treffen sollte. Eine meiner ersten Fragen galt diesen
Bildwerken. Dieselben, etwa 6 Fuss hoch, solid und sauber aus Holz gearbeitet und mit schwarz-weiss-rothen Streifen
bemalt, zierten an der Aussenseite die vier Ecken der Hauswände und zeigten eine räthselhafte und mir im ersten Augenblick ganz unverständliche Figur. Auf meine Erkundigung nach dem Verfertiger derselben wurde mir gesagt,
dass es atchinesische Künstler gewesen seien, welche beim
Hausbau des Radja, der aber schon vor langer Zeit stattfand, mitgewirkt hätten. Ich halte die Bildsäulen resp. ihr
Modell für indischen Ursprungs, vielleicht eine roh-phantastische Nachahmung des Gottes Ganesa, wofür der Elephantenrüsselartige Fortsatz im Gesichte der Figuren sprechen
dürfte. Doch gebe ich das Problematische dieser Vermuthung
gerne zu.
Wie lebhaft der Verkehr zwischen den nördlichen Batakländern und Atjeh immer noch ist, hatten wir schon wenige
lage nach unserer Ankunft zu Nagasaribu zu erfahren, da wir,
zum nicht geringen Schrecken meiner Leute, Nachricht erhielten, es nahe eine Bande Atjihnesen heran, welche dem SingaMangaradja zu Hilfe eilen wollte. Sie seien schon zu Lingga
angelangt, welche Landschaft man von Nagasaribu aus in
einer halben Tagereise Entfernung liegen sah. Ich war natürlich durch diese Kunde ebenfalls nicht wenig beunruhigt,
denn dieser Bande in die Hände zu fallen, bedeutete sicheren
Tod. Doch der Radja von Nagasaribu kam selbst, um mir
die Versicherung zu geben, dass ich unbesorgt sein könne;
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ich sei für die Zeit meines Hierseins sein Gast und er sei
Willens, mich gegen alle Fährlichkeiten zu schützen; im
Nothfall gebiete er über 30OO Krieger (fast sämmtlich aus
dem Karo-Stamme). Man kann sich denken, wie hoch dankbar ich dem Radja für diese Mitttheilungen war. Zum Ueberfluss
aber, um ihm zu zeigen, dass ich mich im Nothfall meiner Haut
wehren könne, und um meinen Leuten Muth einzuflössen, veranstaltete ich mit meiner Henri-Martini-büchse, welche ich vorsichtshalber mitgenommen hatte und die ich ziemlich sicher
handhabte, eines Nachmittags ein kleines Scheibenschiessen
'auf ein zweizölliges Brett, welches auf 200 Meter Entfernung
von meiner Kugel regelmässig durchgeschlagen wurde. Die
Bewunderung der Batak's, welche als kriegerisches Volk, das
sie sind, vor einen guten Schützen und europäischen Schiessgewehren einen heillosen Respect haben, stieg jedoch aufs
Höchste, als es mir gelang, auch auf 400 Meter einige gute
Schüsse abzugeben. Von den Atjihnesen bekamen wir Nichts
zu sehen. Sie blieben zwar, wie ich hörte, noch eine Zeit lang
in der Gegend, eine Bande von 50— Gü Mann, kehlten aber
wahrscheinlich wieder zurück, vielleicht auf die Kunde hin,
dass der Singa-Mangaradja geschlagen sei. Ich brachte in
Erfahrung, dass der letztere in ziemlich engem Contact mit
den aulständischen Atjihnesen steht. Häufig kamen schon
kleinere Trupps über Lingga und das Karogebiet nach Tinging, wo sie per Brau über den See nach.der Toba-Insel
fuhren und von da nach Bakara übersetzten. Atjihnesische und
Gaio-Händler (vielleicht Emissäre), deren ich selbst einige
bei Giualang gesellen habe, besuchen öfters die bei jedem
grösseren Kampong mehrmals wöchentlich statt findenden Märkte; Waaren und Broducte aus Atjeh (namentlich alte.Goldmünzen, deren ich zwei zum Beweise dort angekault habe,)
sind allenthalben auf der Hochebene zu finden. Ja, ich hörte,
der Singa-Mangaradja, als er kurz vor Eröffnung seiner Feinseligkeiten die nördlichen Uatakländer zu insurgiren suchte,
habe sieh persönlich nach Atjeh begeben. Angesichts dieser
Thatsachen, welche noch durch eine bataksche Erzählung,
die ich in meinem mehrfach erwähnten Aufsatze mitgetheilt
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habe, vervollständigt werden, wird es mir immer wahrscheinlicher, dass die nördlichen Batakländer auch ihre frühere
unzweifelhaft indische Oultur fast ausschliesslich via Atjeh
erhalten haben. Gestützt wird diese Ansicht durch die weitere Thatsache, dass die Länder nördlich vom Tobasee commerciell vollständig von den südlich gelegenen Strecken getrennt sind. Der Verkehr zwischen beiden ist, wie später
noch gezeigt werden soll, gleich Null.
Der Tuon (Radja) von Nagasaribu, Tuon Naboso genannt,
ist ein sehr einflussreicher Häuptling. Obwohl er ein Tobafürst ist und sein Kampong, auf der Grenze zwischen Toba
und Karo-Gebiet liegend, .Mischungen beider Stämme mit
Überwiegen von Toba zeigt (Männer und Frauen z. B. behalten auch beim Uebersiedeln oder Einheirathen in einen
andern Stamm stets ihre eigene Stammestracht), so erstreckt
sich sein Einfluss doch hauptsächlich auf das Karo-Gebiet,
wo an 100 Kampongs seiner Gewalt folgen sollen. Er war
stets mehrere-Tage in der Woche im Karo-Gebiet anwesend,
um ausgebrochene Streitigkeiten zu schlichten. Sein Einfluss auf die Tobahänptlinge am See selbst jedoch war, wie
ich wider Erwarten zu meinem Bedauern und Nachtheil
erfuhr, nur gering, ja mit dem Radja von Tinging stand
er sogar in einem gespannten Verhältniss. Er hatte 3 Unterradja's von Tinging welche kurz nach meiner Abreise
1881 von Tinging sich gegen den Oberhäuptling Ompun
Djonka Radja aufgelehnt hatten und von ihm vertrieben
worden waren, gastfreundlich aufgenommen und wollte sie
bei einem eventuellen Rachezug gegen Tinging sogar unterstützen. Dies binderte jedoch nicht, dass er eines Tages
trotzdem zu dem Radja von Tinging sandte, um sieb dessen
Karbau's zur Bestellung seiner Felder zu leihen. Wirklich
befreundet und theilweise mit ihm verwandt waren nur die
Radja's von Pageh, Bangusaribu, Nagori und Silahihe. Wie
wenig er jedoch selbst bei diesen seinenFreunden ausrichtete,
war ich leider in der Lage zu erfahren. Er hatte mir versprochen, mich auf den nächsten Markt nach Pageh zu begleiten und den Radja von Silalahe, den er dahin bestellen
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Hess, zu veranlassen, dass er mich mit seiner Prau nach
Silahihe bringen und mir behilflich sein sollte, nach dem
Vulcan Pusuk Bukit zu gelangen den ich mir zu ersteigen
vorgenommen hatte. An dem bestimmten Tage wanderten
wir, vorbei an dem Marktplatz von Nagasaribu, Tiga
Radja genannt, welcher */4 Stunde hinter dem Kampong auf
einer freien, weite Aussicht gewährenden Anhöhe liegt, nach
dem nur 1 gute Stande entfernten Pageh, welches ich wieder
gerade so schön und lieblich wie auf meiner früheren Reise
tief unten am grünen Seeufer liegen sah. Der eine halbe Stunde
und mehr dauernde jähe Abstieg war besser als bei Tinging,
wahrscheinlich weil er der grossen Märkte halber stärker
frequentirt wurde, doch immerhin noch mühsam genug. Unten
am Seeufer angekommen, fanden wir den Markt schon in
vollem Gange, doch schien er mir gegen früher, wo man mit
Leichtigkeit tausende von Leuten zählte, sehr zurückgegangen.
Allerdings war heute nur Tiga kitjil. Jeder bedeutendere
Kampong hat nämlich in der Woche zweimal Markt, welcher
ausserhalb des Dorfes womöglich auf einer kleinen, Aussicht
gewährenden Anhöhe abgehalten wird. Das eine Mal ist
kleiner Markt, Tiga kitjil, wo nur die nächsten Umwohner
zum Austausch und Kauf der notwendigsten Bedürfnisse
zusammen kommen, das andre Mal Tiga. bear, zu dem auch
von ferueher Händler und Kauflustige kommen z. B.Pakpak's,
Gajo's, Atjilmesen und Deli-Malaieu. Der Warenumsatz an
solchen grossen Märkten ist sehrlebhaft. Die, Markttage sind
bestimmt und überall bekannt. Soeben kamen zwei grosse
Fran's von der Toba-Insel an, deren jede ausser etwa 30
Mann Besatzung und Waaren noch 4 Pferde brachte. Auf
Toba-Pulo steht die Pferdezucht alien Angaben nach in
höchster Blüthe. Regelmässig einmal in der Woche kommen
Prau's (bat. Solu) herüber nach Tinging und Pageh, welche
je nach ihrer Grösse 4—7 Ponys geladen haben. Hier werden sie an die Karo-Leute verkauft, welche die Thierc, die
gewöhnlich elend und schwach aussehen, mit sich in ihre
Kampongs nehmen und sie dort zum Verkaufe dressirenund
herausfüttern, um sie dann nebst den Tlneren eigener Zucht
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herab nach Deli zu bringen. Der schwunghafte Pferdehandel
mit Deli ruht fast ganz in den Händen der Karobatak's, da
diese Landschaft im Besitz der bequemsten Pässe ist. Nur
selten bringt einmal ein Tobamann Pferde herab. Die
Pulo-Leute, die mit den Prau's herübergekommen waren,
waren wilde, anthropophagische Gestalten. Ihr Eadja trug
in seinem rechten Ohr jenes merkwürdige, massiv goldene
Ohrgehänge, Duri-duri genannt, welches ich hier zum ersten
Mal getragen sah (Näheres siehe in meiner Abhandlung: lieber
die künstlichen Körperverunstaltungen bei den Batak's welche
demnächst in der Berliner Zeitschrift für Ethnographie erscheinen wird.) Dieser Schmuck wird auf der Toba-Insel
und angeblich auch in Südtoba allgemein getragen, nördlich
vom See, bei den Orang rajah, Timor und Karo j edoch nicht.
Ebensowenig ist dort die im südlichen Theil eine so hervorragende Kolle spielende Tabakspfeife im Gebrauch, wie ich
hier nochmals constatiren will.
Der Radja von Silalähe hatte uns schon erwartet, wir
setzten uns unter einem Baum im Kreise herum und ich begann die Verhandlungen damit, dass ich dem Kadja von Silalähe eine Jacke nebst Kopftuch verehrte wie jedem Kadja,
mit dem ich irgend etwas zu thun hatte. Der Tuon von
Nagasaribu setzte ihm in langer Rede auseinander, dass ich
gekommen sei, um bei den Batak's Pflanzen und Thiere zur
Bereitung von Medizinen zu sammeln, und nun auch solche
von dem Berg Pusuk Bukit haben wolle. Der Kadja von
Silalähe erklärte sich nach einigem Nachdenken bereit, mich
mit einer seiner Prau's an den Fuss des Vulcans zu bringen,
verlangte hiefür jedoch 50 Dollars. (Ich will nochmals erwähnen, dass in den Batakländern ausschliesslich die grossen
spanischen (Pillar-)Dollars gelten, welche nunmehr ziemlich schwer zu hohem Preise erhältlich sind. Ich konnte
nur 230 Stück auftreiben und musste diese sehr zu Kath
halten), überdies müssten wir 3 Kampongs passiren, in deren
jedem mir zu Ehren die Gongs geschlagen und ein Karbau
geschlachtet worden müsste, dessen Kosten ich natürlich ebenfalls zu tragen hätte. Zuletzt noch verlange wahrscheinlich
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der Radja von Sakala, der den Weg zu den Schwefelfeldern
und zum Gipfel gesperrt halte, ebenfalls eine bestimmte
Summe. Ein Eingehen auf diese Vorschläge war natürlich
unmöglich, da ich die verlangten Summen gar nicht hei mir
hatte.
Der Radja liess sich nicht bewogen, etwas von seinen unverschämten Forderungen nachzulassen; er hatte offenbar nicht
die geringste Lust, mich nach dem Vulcan zu bringen und
so brachen wir die Verhandlungen über diesen Pimct ab.
Ich suchte ihn nunmehr zu bewegen, mir eine Prau zur
Rundfahrt auf dem See (bis zur Toba-Insel) abzulassen;
aber auch dies wollte er unter 50 Dollars nicht thun und
dazu noch bei Nacht, da er sich angeblich vor den PuloLeuten fürchtete. Als alles Parlamentiren Nichts half, liess
ich ihm durch den Radja Nagasariira erklären, ich sei zufrieden,
wenn er mich nur auf einige Tage mit nach seinem Karnpong Silalàhe nähme. Zögernd ging er auf diesen letzten
Vorschlag ein, verlaugte aber das Doppelte des gewöhnlichen
Ueberfahrtspreises für Batak's, nämlich 15 Dollars, welche
ich denn endlich, um nur ein Stück weiter am See zu
kommen, bezahlte. Der Radja von Nagasaribu steckte
in aller Gemüthlichkeit vor meinen Augen die Hälfte
der Summe ein und ich erfuhr auf meine verwunderte Frage,
dass nach dem Adat der Radja als Vermittler des Handels
die Hälfte der verabredeten Summe beanspruchen dürfe. Ich
war offenbar einer kleinen unschuldigen Prellerei zum Opfer
gefallen. Zum Ueberfiuss stellte nun noch der Radja von
Silalàhe die Bedingang, dass ich nur einen halben Tag in
Silahihe verweilen und während dieser Zeit den Kampong
nicht verlassen dürfe. Das war mir denn doch zu viel;
empört forrbrte ich die bereits gezahlte Summe zurück, welche
beide Theile auch gutwillig hergaben und verliess den Markt,
obwohl schliesslich der Radja von Silalàhe mir freien Weg in
seinem Gebiet zugestehen wollte. Der Radja von Nagasaribu
stellte sich sehr erzürnt über seinen Vetter von Shalâhe und
schalt ihn weidlich aus, indem er ihm zugleich drohte, wenn
sich einer seiner Leute im Gebiet von Nagasaribu blicken
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lasse, denselben in den Block zu setzen. Ich erfuhr nun
schliesslich auch den Grund der misstrauischen und ablehnenden Haltung- des Radja von Silalàhe. Etwa dreiviertel Jahre, nachdem ich von meiner ersten Reise an den Tobasec
zurückgekehrt war, brach in Deli eine grosse Choleraepidemie
aus, welche durch die Pferdehändler bis auf die Hochebene
verschleppt wurde und eine ungeheure Zahl von Opfern
forderte. Ich weiss Kampongs zu nennen, wo von 100 Leuten nur 30 am Leben blieben. Namentlich hatte mein früheres Standquartier Tinging s e p r Von dieser Epidemie zu
leiden. Da ich nun bei den Batak's in dem besondern Rufe
eines Guru (Zauberdoctors) stand, so war bei den abergläubischen Leuten nichts natürlicher, als dass sie das Ausbrechen
der Epidemie mit meiner Anwesenheit am See in Zusammenging brachten. Mein früherer Führer Siraudi ward, als
er wieder nach Tinging zurückkehrte, wegen des Verbrecheos,
mich an den See gebracht und mir bei den Compass-Aufnahmen Vorschub geleistet zu haben, durch den Radja um
300 Dollars gestraft. Mein nunmehriges Wiederer
versetzte die Leute erklärlicherweise in nicht geringe Furcht
obwohl sie dies mir gegenüber nicht merken lassen wollten.
Das Benehmen des Radja von Silalàhe entsprang hieraus.
Als interessante Thatsache erfuhr ich zufällig, dass es in
Silalàhe ungemein viel Lepröse gebe, so dass man denselben
einen eigenen kleinen Kampong isolirt gebaut habe, den sie
nicht verlassen dürfen. Also auch hier sucht man diese unglücklichen Geschöpfe von sich fern zuhalten. Früher viel zahlreicher,
befanden sich gegenwärtig in dem Leprakampong noch 6 Personen. Ich habe während meines fünfjährigen Verkehrs mit den
Batak's nur noch ein einziges Mal diese Krankheit, welche bei den
chinesischen Kulfs häufig ist, beobachten können, und nach den
einstimmigen Aussagen der darum befragten Personen fehlt sie
in dem übrigen Kampongs der Hochebene fast vollständig. Die
Ursache schrieb man in Silalàhe natürlich einen bösem Geiste
zu, der in einem einsamen Feisthaie hausen sollte, welches
desshalb kein Mensch zu betreten wagt; wer das time, sie
unerbittlich dieser scheusslichen Krankheit verfallen.
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Da ich nun zu meinem Schaden gesehen hatte, wie wenig
Macht der Kadja von Nagasaribu über die Häuptlinge am
See hatte, beschloss ich auf eigene Faust zu handeln. Ueber
die Gestalt und Richtung der Toba-Insel mussteichunijeden
Preis Aufklärung haben; also kündigte ich den beiden
Führern und der Hälfte meiner Batakträger kurz an, dass wir
morgen nach Ginalang auf der östlichen Seite des Seesmarschiren würden, bei dessen Radja ich Unterstützung zu finden
hoffte. Die andere Hälfte mit einem meiner Diener Hess ich
zur Bewachung des Gepäckes in Nagasaribu zurück, da ich
nur das für 5 Tage Notwendige mitnahm. Die malaischen
Träger hatte ich schon in den ersten Tagen nach unserer
Ankunft in Nagasaribu entlassen müssen, da sie, mich vollständig auf'sie angewiesen glaubend, unverschämt zu werden
begannen. So verlangten sie z. B. unglaubliche Mengen
von Reis, sowie Ziegen, Hühner u. s. f. Für die Hälfte des
Geldes, das ich iur ihren Unterhalt hätte ausgeben müssen,
konnte ich genügend Batakträger engagiren. Ich kann Niemanden rathen, Malaien als Träger zu benutzen.
Es war ein schöner, frischer Morgen, als wir aufbrachen und
längs der nordöstlichen Seite des Sees durch etwas coupirtes, nur
mit Lalang bestandenes Terrain, auf meinem alten Wege
von 1881, welchen auch 18G6/67 Herr CATS BARON DE RAET
schon gegangen war, nach Siduriduri, von da nach Bandar Ginalang, einem kleinen Kampong von 10 Häusern, und Ginalang
selbst marschirten, das wir am Nachmittag erreichten. Während
dieses Marsches hatte ich reichlich Gelegenheit, die Küstenhme
und die Lagenangabe der Kampongs meiner früheren Karte
zu corrigireu und zu ergänzen, wie eine Vergleichung der beiden Karten zeigt. Ginalang ist ein grosser, reicher Kampong
der Orang timor, in deren Gebiet wir uns nunmehr befanden,
und zählt gegen ?>0 grosse, schöne Häuser, welche malerisch
von einer Gruppe uralter, riesiger Bäume beschattet werden.
Auf der Landseite ist er durch einen ziemlich hohen Erdwall geschützt, auf welchem die vorerwähnten Bäume stehen. Ringsum weidete eine Heerde wunderschöner Ponys,
meist Schecken, wie ich sie so kräftig und schön ge-
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baut nur selten gesehen habe. Es waren prachtvolle Thiere,
Eigenthum des Eadja und unverkäuflich: sie kannten fast
keinen Stall und blieben häufig auch des Nachts im Freien.
Der Eadja war nicht zu Hause und so lagerten wir uns einstweilen im Schatten der grossen Bäume und erwarteten sJne
Ankunft, da es gegen den Anstand wäre, ohne vorherige Erlaubniss des Eadja in's Dorf einzutreten. Bald waren wir von
Jung und Alt, Mann nnd Weib, umringt und ich wurde wieder wegen meiner Kleider und Hautfarbe gebührend angestaunt, welches Schicksal ich nachgerade gewohnt geworden
war und resignirt über mich ergehen liess oder auch reichlich vergalt, indem ich die Umstehenden ebenso eingehend musterte, wie sie mich. Die Timorfrauen tragen ein rothes weiss
verziertes Kopftuch, welches turbanartig um den Kopf gewunden
wird, oben an beiden Seiten in 2 hörnerartige Spitzen ausläuft, nicht unähnlich einem batak'schen Hausdache. Die
Frauen und auch die Männer waren mit Gold und Silber reich
geschmückt, wie denn überhaupt der ganze Kampong den
Eindruck grosser Wohlhabenheit, ja des Eeichthums machte.
Unterdess war der Eadja zurückgekehrt und liess mich einladen, in seinem Hause Nachtquartier zu nehmen, nachdem
ich ihm die üblichen Geschenke geschickt hatte, Jacke
nebst Kopftuch und einen goldenen deutschen Zwanzig-Markstück, von denen ich mir eine kleine Anzahl zur Erhöhung der Geschenke an einflussreichere Eadja's hatte kommen
lassen, da die Batak's das Gold leidenschaftlich lieben. Der
Eadja jedoch präsentirte mir nicht einmal ein einziges Huhn,
eine grobe Verletzung des batak'schen Anstandes, welche
mir für meine Absichten keine günstigen Auspiciën eröffnete.
Das Haus des Eadja war gross, gut gebaut und so zu sagen
elegant eingerichtet. Es besass, eine Seltenheit und ein
Zeichen grossen Eeichthums, vier mit Karbauen Köpfen verzierte Giebel und anstatt der bei allen andern Batakhäusern
üblichen rohen Leiter oder des einfachen, gekerbten Baumstammes eine richtige schön mit Schnitzwerk verzierte breite
Treppe. Das Innere entsprach dem Aeusseren. Wirlogirten
in dem Vorderhause, welches, als Empfangs- und Gastzim-
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mer dienend , durch eine Bretterwand mit Tküre von dem
3 Fuss höheren eigenlichen Wohnraum des Radja und seiner
zahlreichen (c\ 20!) Frauen getrennt war. Letzteren zu
betreten war nicht erlaubt. In der Mitte unseres ziemlich
grossen Gemaches trug eine dicke, sehr schön geschnitzte
hölzerne Satile, welche ich in beiliegender Zeichnung wiederzugeben versucht habe, einen Plafond aus gut behauenen
Brettern, alles Dinge, welche ich bisher noch in keinem
einzigen Batakhausc gesehen hatte. In einer Ecke befand sich
ein backofenähnlicher, mit Thür versehener Verschlag aus
schön geschnitzten Brettern, fast wie eine riesige Kleidertruhe
aussehend, welche, wie man mir auf meine Frage lachend
mittheilte, ausschliesslich für den Genuss der ehelichen Freuden
des Kadja bestimmt war. Während ich mich umkleidete und
mein schnell bereitetes Mahl verzehrte, stürzte plötzlich ein
Dutzend höchst aufgeregter Männer herein, rissen die hier
aufbewahrten Feuersteingewehre herab und begannen sie
vor unsern Augen zu putzen und zu laden, indem sie zugleich
ihre Messer lockerten und hie und da unter wilden Ausrufen
in der Luft schwangen. Ich wusste mir die Sache nicht zu
erklären; mir konnte die Aufregung keinesfalls gelten, da ich
nach batak'sehen Gastrecht unverletzlich war, sobald mich
einmal der Kadja in sein Haus aufgenommen hatte. Meine
Begleiter endlich hatten aus den Ausrufungen der Krieger die
Ursache erfahren: Ein Batak aus einem benachbarten Dorfe,
einem Lusun von Ginalang, hatte vom Kadja siebzig Dollars geliehen und weigerte sich, dieselben zurückzuzahlen;
diese Schuld sollte nun mit Gewalt eingetrieben und der
Missethäter gefangen genommen werden. Unter Anfuhrung
eines alten, grimmig aussehenden Unterhäuptlings verliess die
Executionstruppe das Haus.
Unterdess war der Oberradja erschienen und hatte in einer
von der unsern entfernten Ecke auf einer jedenfalls in Labuan gekauften Matratze Platz genommen, umgeben von seinen Sanina und Anak boni. Vor ihm stand ein 2 Fuss hoher
massiv silberner Kandelaber, der ein massig brennendes
Dochtlicht trug, welches den doppelten Zweck hatte, Licht
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zu spenden — ein in den Bataklanden unerhörter Luxus —
und, nach Beendigung unserer Verhandlungen, dem Radja
zum Anzünden seiner Opiumpfeife zu dienen, denn der Batak muss allabendlich, ob alt oder jung, Mann oder Weib, sein
Opium haben; nur ist dieses Laster bei den Weibern viel
seltener als bei den Männern, von denen unter zwanzig sicher
19 Opium rauchen; oft genug habe ich selbst kleine Buben
von 6 oder 7 Jahren ihre Opiumpfeife handhaben sehen. Der Eadja von Ginalang war ein massig beleibter Mann Ende der
dreissiger Jahre, mit einem Gesicht, dem man die Gewohnheit
unbedingten Herrschen» ansah. Auf seinem Antlitz lag ein
Zug kalter Berechnung und Grausamkeit, sowie ein undefinirbares Etwas, das einen bewog, vor diesem Manne auf der Hut zu
sein. Er sprach sehr gerne, in kurzen, Maren, bestimmten
Sätzen, die keinen Widerspruch duldeten, begleitete aber'
seine Keden, so oft er sich an mich wandte, stets mit einem
verbindlichen Lächeln und einer höflichen halben Verneigung.
Es ist mir nie ein Batakhäuptling vorgekommen, der so viel Diplomatie und Würde entwickelte, und gerade dies bewog
mich unwillkürlich, höfliche:- mit ihm umzugehen, als er es
seinen auf gemeine Prellerei hinauslaufenden Absichten nach
verdient hätte. Denn diese hatte ich schon nach seinen ersten
Worten erkannt. Immer noch an der Hoffnung festhaltend,
den Pusuk Bukit besteigen zu können, begann ich das Palaver damit, den Eadja zu ersuchen, mir wo möglich eine Prau
zu verschaffen, mit der ich nach der Tobainsel, die von
hier aus ganz nahe lag, übersetzen könnte. Mit freundlicher
Miene erklärte er mir, dass, er selbst keine Prau besitze,
da sein Kampong nicht unmittelbar am See liege, dass er
aber wohl im Stande, mir eine solche von einem befreundeten
Pursten auf der Insel zu verschaffen, wenn ich 300
sage
dreihundert! —Dollars ausgeben wolle. Von dieser Summe
Hess er sich nicht einen einzigen Dollar abhandeln. Da
ich im Ganzen nur noch achtzig Dollars in meinem Besitz
hatte, so zweifelte ich nachgerade sehr, ob ich damit noch
irgend etwas würde ausrichten können. Mit Gewalt Hess
sich selbstverständlich nichts erreichen; ich war vollständig in
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die Hände und den guten Willen des Radja gegeben, der
ein Fortsetzen meines Weges ohne seine Einwilligung ganz
unzweifelhaft mit Gewalt gehindert hätte. Ich begann mich
nun nach Baiige und Bakara, sowie über die Chancen einer
Keise dahin zu erkundigen. Der Badja erklärte mir darauf mit
aller Bestimmtheit, er würde es selbst für tausend Dollars nicht
wagen, einen Europäer dahin zu bringen; zu Wasser, durch die
schmale Strasse sei es nicht möglich, da seine Prau von den
wilden, räuberischen Anwohnern sofort verfolgt und angegriffen würde, und zu Lande sei noch weniger Aussicht, da
die Sitze der überall gefürchteten und berüchtigten Orang
rajah sich bis zum See erstreckten und alle Fremden, ob
Batak's, Malaien oder Europäer, unbarmherzig von ihnen
umzingelt und niedergemetzelt würden. Die Grenze der Orang
rajah war nur etwa 2 Stunden von Ginalang entfernt und
der Radja klagte sehr über die ewigen Feindseligkeiten und
Raubzüge, denen er und die umliegenden Kampongs stets
von Seiten der Radja's ausgesetzt sei. Auch die wilden Bewohner der Tobainsel unternehmen hie und da in ihren grossen
Prau's Raub- und Brandzüge gegen die nördlichen Seebewohner. In den letzten drei Jahren wurden zwei Kampongs
am nordöstlichen Ufer nächtlicherweile von ihnen überfallen
und verbrannt, die jüngeren mannlichen Bewohner als Gefangene
in die Sclaverei geschleppt und die älteren ermordet, eine Thatsache, die mir von allen Seiten bestätigt wurde. Auch habe
ich wirklich, obwohl ich eine grosse Anzahl Märkte an verschiedenen Theilen des Sees besuchte, niemals einen Batak
von den südlichen Theilen des Sees gesehen. Dies im Zusammenhalt mit der übereinstimmenden Aussage sämmtlicher Batak's und ihrer beinahe vollständigen Unkenntniss
der Verhältnisse und Vorgänge jenseits der Insel haben die
früher schon gewonnene Ueberzeugung in mir befestigt, dass
zwischen den beiden genannten Landstrecken der Verkehr
gleich Null ist, Dass auf der Südküste des Sees die Lage
gegenüber dem nördlichen Theil ganz dieselbe ist, beweist der
Umstand, dass die Missionäre in Baiige, welche ein eigenes
Segelboot auf dem See besassen, nach ihrem eigenen Ge-
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ständniss (sie „Ausland", 1883, No. 28) nicht im Stande waren,
bis in den nördlichen, grossen See vorzudringen. Die Unkenntniss über die Verhältnisse des südlichen Theils ward recht auffällig documentirt durch die verschiedenartigsten Gerüchte
über den eben beendigten Aufstand des Singa-Mangaradja. Die
Einen und dies waren nicht die Wenigsten, wussten überhaupt Nichts ; die andern hatten gehört der Singa-Mangaradja
sei, nachdem er im Streite gegen die Eegierungstruppen den
kürzeren gezogen hatte, und am Arm verwundet worden war,
gen Himmel gefahren (terbang kalangit); wieder Andere
wussten, dass er zu den Orang rajah oder timor geflüchtet
war, während Manche auch behaupteten, er habe mit dem
Gouvernement Frieden geschlossen und sei wieder nach Bakara zurückgekehrt. Eine weitere Nachricht lautete, er solle
sich zu Pferde irgendwo auf der Tobainsel umhertreiben.
Bestimmter trat das Gerücht auf, die Missionäre hätten ihre
Station am See verlassen, nicht vor dem Kriege sich flüchtend, wie ausdrücklich hervorgehoben würde, sondern weil
eine grosse Schlange, jedenfalls vom Singa-Mangaradja zur
Strafe gesandt, ihre Kaffeepflanzungen verwüstet habe.
Diese Gerüchte wurden alle im Laufe der Unterhaltung mit
dem Eadja und seiner Gesellschaft laut. Es war mir interessant zu bemerken wie gleichgültig diese Leute die Niederlage und das Schicksal ihres als Halbgott verehrten Priesterkönigs betrachteten. Obwohl derselbe vor knapp einem halben Jahre die nördlichen Batakländer besucht und für einen
heiligen Krieg gegen die Europäer zu entflammen versucht
hatte, fand er daselbst gar keine Unterstützung. Die überaus
particularistischen und im höchsten Grade auf einander
misstrauischen Häuptlinge würden sich zu einer gemeinschaftlichen grösseren Action nur dann verstanden haben
wenn ihre speciellen Kirchthurminteressen mit in Frage gestanden hätten. So aber, weit vom Ziele und sicher vor dem
Schusse, spielten sie nur den müssigen Zuschauer und werden
dies unter den nämlichen Voraussetzungen auch künftig thun.
Da unter den obwaltenden Umständen an eine Ausdehnung
meiner Reise nach Baiige und von da zur Westküste, auf
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deren Ermöglichung ich immer heimlich gehofft hatte, gar
nicht zu denken war, suchte ich den Radja wenigstens dahin
zu bringen, dass er mich nach einem möglichst weit vorgeschobenen guten Aussichtspunct ziehen Hess, von wo es mir
möglich war, die last noch völlig unbekannten Verhältnisse
des östlichen Seeufers und der grossen Tobainsel, deren
Feststellung eigentlich den Kern meiner zweiten Heise bildete,
möglichst genau zu studiren. Zu diesem Zweck hatte ich
schon während des Marsches eine etwa 1 Meile über Ginalang
hinaus direct in den See vorspringende Bergkuppe ins Auge
gefasst, welche meine Erwartungen in jeder Hinsicht zu erfüllen versprach. Kaum hatte ich diesen Wunsch ausgesprochen,
als der Radja wider Verhoffen zu meiner Freude sich bereit erklärte, mich dahin geleiten zu lassen ; er mochte wohl fürchten,
dass ich schliesslich umkehren würde, ohne dass er den erwarteten Nützen von mir gezogen hätte. Desshalb wohl war auch
seine Forderung von 50 Dollars für sicheres Geleite auf dieser
Tour, welche eine Tagereise in Anspruch nahm und eine kurze
Strecke in das feindliche Gebiet der Orang rajah hineinführte, obwohl unverschämt genug, doch immerhin gemässigter als seine
früheren exorbitanten Ansprüche, und da ich mir, wie gesagt, die
wichtigsten geographischen Resultate versprach, so bewilligte ich
ihm kurz seine Forderung. Durch die langen Verhandlungen
ermüdet, begab ich mich zur Ruhe, der Radja j edoch mit seinen
Getreuen blieb die ganze Nacht opiumrauchend auf seiner Matte
sitzen und hielt ununterbrochen eine kraftvolle Rede nach der
andern bis zum frühen Morgen. Kaum war ich eingeschlummert,
so ward ich schon wieder emporgeschreckt durch ein lautes Geheul und Gejammer. Die am Nachmittag ausgezogenen Krieger
brachten ein altes AVeib, die Mutter des Delinquenten, gefangen in
ihrer Mitte, welches sich unter Thräneu und Wehklagen händeringend vor dem Radja niederwarf. Die arme Frau hatte auch
Ursache genug, über ihr Schicksal zu jammern. Der Radja hatte
nach dem Adat das Recht, die Frau als Gefangene bis zur Bezahlung der Schuld zu halten, und sie nach Belieben in den Block
zu stecken, an den sie möglicherweise jahrelang ohne jegliche
Unterbrechung gefesselt blieb. Ich liess den Radja über das
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Schicksal des unglücklichen Weibes interpelliren und ihm Vorstellungen machen über die eines grossen Fürsten unwürdige
Grausamkeit und die Schande, mit der er sich in meinen Augen
hiedurch beflecken würde und dass ich nicht verfehlen würde
seme Handlungsweise überall in Deli wiederzuerzählen. Er möge
nur bedenken, wie ein unerwarteter Gnadenact allerseits imponiren und seinen Namen verherrlichen müsse. Welcher von diesen
Gründen den Radja bewog, meinem Ansinnen Folge zu geben
weiss ich nicht; er versprach jedoch die Frau freizulassen
und so schlief ich wieder ein in dem angenehmen Bewusstsein
eine gute That vollbracht und ein armes altes Weib vor vielleicht jahrelanger qualvoller Gefangenschaft bewahrt zu haben
Wirklich verhess dasselbe am nächsten Morgen frei und ledig
voll Lobeserhebungen über die Güte des Fürsten den Kampong, ohne zu ahnen, wem sie ihre Freiheit verdankte
In aller Morgenfrühe braehen wir auf. Der Radja hatte
tur eine glänzende Begleitung gesorgt. Seine zwei Söhne
begleiteten uns zu Pferd; auch mir hatte man eines offerirt
was ich aber aus doppelten Gründen ablehnte, da ich auf
wissenschaftlichen Reisen womöglich stets zu Fuss gehe, und
weil ferner weder Sattel noch Zaum aufzutreiben gewesen
Ware, da die Batak's solches nicht kennen. Ausserdem folgte uns
der nächste Kamponghäuptling der Orang rajah, welchen der
Radja eigens zu meinem Schutze mitzugehen vermocht hatte
Wir konnten nicht den geraden Weg längs des Sees einschlagen, da wir einige langgestreckte Thalschluchten zu umgehen hatten; so machten wir denn einen grossen Bogen nach
Ost, wobei wir die Kampongs Sepingan (etwa 20 Häuser),
Bunga Sampang (10 Häuser, mit Erdwall und Bambuhecke
umschlossen), Stonga Purba, ein Lusun von Purba, ebenso
wie Bunga Sampang, dann Purba selbst passirten. Das Termin war wellig, mit Lalang und hie und da etwas Gebüsch
bewachsen. Häufig waren steile, tiefe mit Wald bestandene
rhalschluchten. Diese Schluchten sind, wie ich mich hier
^erzeugen konnte, nur durch die Erosionsthatigkeit des
Wassers entstanden, indem irgendwo, vielleicht nach einem
starken Regen, eine Stelle lockerer Erde kesseiförmig einsank
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und so Gelegenheit zur Ansammlung genügender Wassermengen gab, welche allmählich fortschreitend diese Furchen
ausnagten. In diesen Schluchten und Thälern scheint eine
eigenthümliche Flora zu existiren, wenigstens bemerkte ich
Bäume und Sträucher welche ich vorher nicht gesehen hatte ;
von kleinen Pflanzen erwähne ich nur, weil an die europäische
Flora erinnernd, eine Stellaria (Vogelmiere) und ein kletterndes, ganz mit feinen Stachelhaaren besetztes Labkraut (Galium)," welches zäh an den Kleidern haften blieb und von den
muthwilligen Batakbuben ebenso zum gegenseitigen Bewerfen
gebraucht wird wie unser heimisches Galium aparine. Auch
einige neue Insecten fand ich hier.
Als wir uns dem Kampong Purba näherten, vernahm ich
mit Erstaunen das Gebell von Imbau's (Hylobates syndactyly),
der schwarzen, langarmigen, anthropoiden Affen. Da dieses
Thier wohl in der Küstenebene und den Wäldern der Randgebirge sehr häufig ist, auf der Hochebene und ihren
isolirten Bergkuppen jedoch nicht vorkommt, war mir
das plötzliche Auftreten desselben in dieser Gegend überraschend. Ich erfuhr denn auch, dass es nur einige aus Deli
importirtc, zahme Exemplare waren, welche sich in den den
Kampong umgebenden Baumgruppen aufhielten. Es wird
mit diesen Thieren wahrscheinlich irgend eine religiöse Bewandtniss haben, denn auch Herr CATS DE KAET traf, als er
nach Purba kam — er verfolgte den gleichen Weg wie ich
von Nagasaribu bis Purba und erreichte den See, wie ich
gegenüber meiner früheren Vermuthung endgültig hiemit
teststellen will, bei Purba saribu, nicht bei Soping— vor 18 Jahren schon Imbau's daselbst, welche sorgfältig gepflegt wurden
und deren Tödtung bei Todesstrafe verboten war. Auch mich
bat man inständig, ganz wie früher Herrn CATS DE PAET, ja nicht
auf diese Thiere zu schiessen. Der Eadja von Purba muss
ein grosser Thierfreund sein; wenn ich den Erzählungen meiner Batak's Glauben schenken darf, so hält er sich eine ganze
Menageric der verschiedensten Thiere, welche ihm seine
Leute zutragen. Unter Anderem hat er auch eine grosse Anzahl Karbau's, welche in Heerden von mehreren hundert
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Stück sich in den grossen Savanen rings um den Kampong
aufhalten. Diese Thiere sind in vollkommen freiem Zustande; den Stall kennen sie nicht, zur Arbeit werden sie nicht
gebraucht; dem Mensehen weichen sie aus oder greifen ihn
an je nach Laune. Wünscht der Eadja einen Karbaubraten
zu speisen, so lässt er ein Thier schiessen, wobei die Jäger
sich regelrecht anpürschen müssen, um zum Schuss zu gelangen.
Meine Begleiter hatten grosse Angst, dass wir einer solchen
Heerde begegnen möchten; sie rechneten mir vor, wie viele
Batak's jährlich ihr Leben durch diese Thiere verloren und
wie wild dieselben seien. Den Eadja kümmere der Tod von
so und so viel Leuten nicht im mindesten. Wir erreichten
jedoch glücklich den Kampong, ohne die Thiere zu Gesicht
bekommen zu haben. Purba ist ohne Zweifel der grösste und
reichste Kampong nicht bloss der Orang timor, sondern aller
von mir besuchten Gegenden. Wir betraten denselben zwar
nicht, da ich möglichst schnell weiter ziehen wollte, doch Hess
sich dieser Schluss aus der ganzen Umgebung und dem
äusseren Ansehen leicht ziehen. Dem Eadja Hess ich die
üblichen Geschenke durch die 2 Söhne des Eadja von Ginalang überreichen und mich zugleich entschuldigen, dass
ich keinen Besuch machte, da ich wenn möglich noch am
nämlichen Tage nach Ginalang zurückwollte. Die Bad] a's von
Ginalang, Purba und Nagori sind eng mit einander verwandt
und sind zugleich die mächtigsten Fürsten der Orang timor,
deren Gebiet sich bis in die Küstenebene nach Serdang, Petagei und Padang erstreckt. Das Haupt ist der Eadja von Purba
Hinter dem Kampong auf flacher, weite Aussicht gewährender Anhöhe stand ein einzelner Baum, der Eichtbaum, da
hier alle Todesurtheile vollstreckt zu werden pflegen. Wie
viel kannibalische Mahlzeiten mag dieser Baum schon gesehen haben! Die Orang timor sollen neben den Orang Pakpak, den Anthropophagen par excellence, dem Kannibalismus
noch ziemlich ungenirt huldigen, während er bei den Orang
Toba nur noch sehr selten und bei den Orang Karo gar nicht
mehr stattfinde. Tn Nagasaribu hatte m,an mir das Auffressen von Menschen bei Criminalverbrechen (s. oben) zugege-
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ben (cf. den Reisebericht v. CATS DE RAET, a. a. 0., p. 209
und 210).
Wie wir unsern Marsch über die offene Grasfläche fortsetzten, erblickten wir die gefürchteten Büffel plötzlich rechts
von uns in der Ferne. Sie zogen sich langsam gegen uns heran,
lauter schwarze Puncto, einer hinter dem andern, etwa 50—60
Stück, und kaum waren 10 Minuten verflossen, so tauchten sie
ganz dicht neben uns auf, so dass wir sogar ihre Augen unterscheiden konnten. Meine Begleiter waren sämmtlich in grosser
Angst und Aufregung, und ich selbst nicht minder, denn ich
musste fürchten, in meinem blendendweissen Anzüge, einen
weissen Helmhut auf dem Kopfe, ein auf der Hochebene völlig neuer ungewohnter Anblick, die Neugier der Thiere und
veilleicht auch ihre Wuth herauszufordern. Hatte ich doch
oft genug erlebt, wie ganze Heerden von Kühen und Rindern,
durch meinen ungewohnten Anblick erschreckt und scheu gemacht, nach allen Richtungen auseinanderstoben, ja mehrere
Male schon hatte ich vor couragirten Stieren, welche mir auf den
Leib rückten, die Flucht ergreifen oder mich von den Batak's
schützen lassen müssen. Ich hatte also allen Grund, ein
Zusammentreffen mit den so leicht in Wuth gerathenden Büffeln zu fürchten. Ich nahm meinen Hut ab und lies den jungen Radja von Ginalang neben mir herreiten, so dass ich
durch dessen Pferd möglichst verdeckt ward. Meine Bttchsfltnte, mit 2 Kugeln geladen, hielt ich schussfertig in der
Hand, um im Nbthfall einThierniederzusehiessen. So zogen
wir in einer Entfernung von beiläufig 150 Schritt an den
Büffeln vorüber, welche Front gemacht hatten, uns aber unbehelligt passiren Hessen. Als wir dieselben ausser Gesicht hatten,
athmeten wir alle erleichtert auf. Den in einem Walde von
Zuckerpalmen versteckt liegenden Kampong Purba Dolok zur
Seite liegen lassend, überschritten wir die Grenze der Orang
rajah, vorbei an einigen kleinen Kampongs derselben, welche
sich jedoch durch Nichts von andern Batak Kampongs unterschieden. Das Land jedoch war nicht mehr nackte Lalangfläche, sondern überall mit Gebüsch und jungem Wald
bestanden, weiterhin konnte man sogar schweren Urwald be-
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merken. Dieser Waldreichthum ist ein Characteristicum des
Bajah-gebietes. Bald jedoch wendeten wir uns wieder hinaus
auf die Lalangfläche, auf den Dolok Pareara zu, den gesuchten Aussichtspunct, welcher, eine lalangbewachsene, mehrere
hundert Fuss hohe, runde Bergkuppe, nicht mehr weit vor uns
aufragte. Trotzdem brauchten wir noch sehr lange, bis wir
denselben erreichten, da das Terrain ungemein wellig zu werden begann und unser Pfad beständig hügelauf, hügdab führte. Die Sonne brannte furchtbar heiss auf uns herab, und
obwohl wir erst eine halbe Tagereise hinter uns hatten, waren wir
von Müdigkeit und Durst ziemlich erschöpft, so dass wir mit
Freuden eine winzige Quelle begrüssten, die in einer seichten
Mulde unter einem überhängenden Felsen herrorricselte. Das
Wasser war wunderbar klar, wohlschmeckend und, was das
Angenehmste war, sehr kalt. Nun ging es mit frischen Kräften
auf den Dolok Pareara los über das spärlich mit Mais- und Ubifeldern bebaute Land, und bald standen wir auf seinem Gipfel.
Meine Voraussetzung hatte mich nicht betrogen ; ich genoss von
hier eine so ausgedehnte, prachtvolle Ansicht des ganzen Sees,
dass ich zweifle ob sich, mit Ausnahme des Pusuk Bukit und des'
höchsten Theiles der Tobainsel vielleicht, ein zweiter derartiger
Aussichtspunct finden wird. Uebcr das umfangreiche Bild, das
sich uns bot, glaube ich nur wenige Worte verlieren zu sollen, da
das von mir mit der Bleifeder möglichst getreu skizzirte „Panorama des Toba-See's" einen besseren Begriff geben wird, als jede
Beschreibung es vermöchte. Links blickte man in eine lange,
gewundene, etwa 1 Stunde breite Wasserstrasse hinein, welche
in nebliger Ferne durch die Gestade van Si-Onggang und
Baiige abgeschlossen ward. Zur Rechten stürzten die steilen
Hänge des Dolok Dändu binoa in den See ab. Vor uns,
direct im Süden, lag der Vulcan Pusuk Bukit, dessen Krater
und Schwefelfelder aber jedenfalls auf der dem See abgewendeten Seite liegen müssen, denn von meinem Standpunct
aus war nichts Anderes zu sehen, als grasbewachsene Hänge
bis zum Gipfel. Die Höhe des Berges wird kaum mehr als
1500 Fuss (vom Seespiegel aus gerechnet) betragen. Die
Schwefelfelder müssen jedoch ziemlich bedeutend sein, da alle
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Batak's auf weithin ihren reichlichen Schwefelbedarf von hier
beziehen. Der Radja von Sakala scheint auf die Felder ein
Monopol zu besitzen und lür die Erlaubniss zum Schwefelholen
eine Abgabe zu erheben. Die Stelle, wo die grosse Tobainsel mit dem Festland zusammenhängt, war ebenfalls deutlich zu sehen. Ein schmaler Ausläufer des Pusuk Bukit verbindet sich mit einer ebenfalls sehr schmalen Spitze, welche
die Insel gegen ihn verstreckt. Zur Zeit hohen Wassers
soll, wie ich schon auf meiner ersten Reise erfahren, diese
Verbindung einige Fuss unter Wasser stehen.
Ich trennte mich trotz der vorgerückten Stunde nur ungern
von der prachtvollen Aussicht auf dem Dolok Pareara und
warf noch manchen Blick in die Strasse von Si-Gaol, in
deren Hintergrund, kaum 6—7 Stunden entfernt, man die
dunkeln Ufer von Baiige erblicken konnte. Dort befanden
sich noch vor einigen Monaten die Missionärstationen und
gerade jetzt vielleicht noch die Mitglieder der Expedition,
welche den Singa-Mangaradja gezüchtigt hatte. Wie gerne
wäre ich hinübergewandert! Doch einsam und düster dehnte
sich zwischen mir und jenem ersehnten Landstrich die kahle
Lalangwüste der gefürchteten Orang rajah, eine unübersteigliche Schranke. Ja, wenn der Radja von Ginalang Lust
und Muth gehabt hätte mir zu helfen! Jedenfalls wollte ich
nicht umkehren, ohne einen factischen Versuch zu machen,
vorwärts zu kommen. Meine Hoffnung war der Rajahhäuptling,
der mich bishieher begleitet hatte. Jedoch nicht um alle Versprechungen der Welt, — mein Geldvorrath war bis auf wenige
Dollars zusammengeschmolzen; einer baarenVerlockungssumme glaube ich nicht dass er lange widerstanden hätte —
wollte der von Weitervordringen etwas wissen, indem erden
Zorn des Tuon von Ginalang vorschützte ; auch die beiden
Söhne des letzteren weigerten sich entschieden mitzukommen.
So blieben mir nur meine 2 javanischen Bedienten, die ich
unter allen Zeichen der Furcht und Angst etwa eine halbe
Stunde über den Dolok Pareara hinaus mitzuschleppen vermochte. Da die Batakbegleiter es jedoch darauf ankommen
Hessen und keine Miene machten mir zu folgen, sondern sich
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sich ruhig auf dem Gipfel des Pareara verhielten, von wo sie
mir stets zurieten und abwinkten, da sich ferner vor mir die
«de, spaltenreiche Lalangwüste ohne Weg und Steg ausbreitete und der Tag sich seinem Ende zuneigte, sah
ich nach etwa dreiviertelstündigem Auf- und Abklettern,
das mich jedoch nicht weit über den Dolok Pareara
hinausbrachte, das Thörichte eines weitern Vordringens
ohne Führer ein und Kehrte zu den harrenden Batak's
zurück, die mich mit sichtlicher Erleichterung umkehren
sahen. Als wir an dem Kampong Purba wieder vorbeizogen,
Hess mich der dortige Eadja ersuchen, bei ihm einzukehren
„da er begierig sei, eine meiner Goldmünzen zu sehen1'.
So gern ich auch den grossen, reichen Kampong näher kennen gelernt hätte, über den und dessen dicke Fürstin, welche
nunmehr längst todt ist, Herr CATS DE RAET in seinem Reiserapport besonders berichtet, zog ich doch vor, mich nicht neuen
Erpressungen auszusetzen und Hess meine Eile mit der hereinbrechenden Nacht entschuldigen. Eine Viertelstunde hinter
diesem Kampong befanden wir uns plötzlich zu unserm
Schrecken, wir wussten gar nicht wie, mitten in einer nach
hunderten zählenden Karbauenheerde. Vor uns, hinter uns
und zu beiden Seiten, wohin wir uns wandten, tauchten die
grauen, ungeschlachten Leiber auf; glücklicherweise hatten
sie uns noch nicht bemerkt. Schnell warf ich meinen weissen
Rock und Hut ab und hüllte mich in einen dunkeln Bataksarong,
indem ich mein Gewehr wieder schussfertig zur Hand nahm.
Dank der umsichtigen Führung des Radja Tonging jedoch
gelang es uns in dem hohen Grase, uns fast unbemerkt durch
die Herde, die uns oft auf 20 Schritte nahe war, hindurchzuschleichen ; nur hie und da einmal verriethen uns ein kurzes heftiges Schnauben und die nach uns hingerichteten
Köpfe, dass wir nicht ganz unbemerkt geblieben waren. Als
wir wieder freie Passage vor uns sahen und uns aus unserer
gebückten Stellung aufrichten konnten, entfuhr uns sämmtlich
ein Seufzer der Befriedigung, denn die Gefahr, in der wir
schwebten, war gross gewesen, wie mich die Batak's noch
lange nachher versicherten. In dunkler Nacht kamen wir,

:
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müde, hungrig und durstig wieder im Hause des Eadja von
Ginalang an, wo ich erschöpft bald den Schlaf des Gerechten
schlief, während die Batak's sich noch die halbe Nacht hindurch mit den Erzählungen unserer Abenteuer unterhielten.
Am nächsten Morgen, bevor ich den Rückweg antrat, zeichnete ich noch schnell die obenerwähnte geschnitzte hölzerne
Säule im Hause des Eadja. Als derselbe dies sah, Hess er
seinen fast daumendicken, massiv-goldnen, schön und sauber
gearbeiteten Armring herbeiholen und bat mich sichtlich stolz
auf seinen Eeichthum, denselben ebenfalls zu zeichnen, was
ich natürlich sehr gerne that. (Die Zeichnung siehe unter den
Beilagen). Am Nachmittag desselben Tages kamen wir ob ne
weitere nennenswerthe Erlebnisse wieder in Nagasaribu an.
Im Laufe unserer Unterhaltungen hatte ich öfters Erkundigungen über die Berge Singalang und Dändu binoa eingezogen, da ich die Vermuthung hegte, es handle sich um
alte ausgebrannte oder nicht ausgebrochene Vulcane. Einige
Leute wollten auch wissen, dass oben auf den Gipfeln dieser
Berge sich ein kleiner See befinde, was leicht auf einen alten Krater deuten konnte. Um Gewissheit zu erhalten, beschloss Ich eine Besteigung des Dändu binoa. Es hielt jedoch schwer, Leute zu diesem in den Augen der Batak's
sehr riskirten Vorhaben zu bekommen: denn alle Berggipfel
sind Wohnstätten von mächtigen Geistern, welche ein Entweihen ihres Gebietes strenge ahnden (cf. meine Beiträge zur
Kenntniss der Batakreligion). Von den gewöhnlichen Batak's
ging Niemand mit; und nur der junge Eadja Si-Moang,
mein Führer, war durch einen zarten Hinweis auf die noch
nicht ausgezahlte Hälfte der Contractsumme zu bewegen,
mich zu begleiten. Ausserdem schloss sieh uns noch ein
muthiger Batak an, welcher längere Zeit in Deli gearbeitet
und dadurch einen guten Theil seiner Furcht vor den einheimischen Geistern verloren hatte. Ausserdem nahm ich
noch einen meiner Bedienten mit. Der Weg führte zunächst
über den Marktplatz, Tiga Eadja, wo neben dem Todtenhäuschcn des alten Radja eine viereckige Erdschanze aufgeworfen ist, ungefähr 15 Schritte im Geviert haltend, mit
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mannshoher Brustwehr. Hier nahm ich Gelegenheit, das
prachtvoll sich praesentirende Panorama der Bergkette des
Dolok Simanabum und Gunong Sipaiak zu zeichnen.
Von dem Gipfel beider Vulcane zog sich ein breites,
goldgelb leuchtendes Band herab. Rauch konnte man
höchstens am Dolok Simanabum bemerken; bei meiner
Reise 1881 hatte ich ihn dichte weisse Rauchwolken
ausstossen sehen. Von Tiga Radja gelangten wir in einer
kleinen Viertelstunde sanft abwärts schreitend nach dem
kleinen Kampong Negri Tonging, einem Lusun von Nagasaribu. Vorher jedoch mussten wir eine breite Schlacht
überschreiten, deren Sohle, mit klarem Wasser gefüllt, einen
kleinen, unter Bäumen und Gebüsch versteckten See bidelte.
Dieser kleine See ist die Quelle des Lankaiflusses ; der Abfluss ist durch die Bewohner von Negri Tonging in grosse
Bamburöhren gefasst, aus denen er als kleiner Bächlein hervorsprudelt, in grossem Bogen das Karogebiet durcheilend
dessen sämmtliche Gewässer aufnimmt und, sich um den
Dolok Si]
-bum herumschlingend, als der stattliche Wampu in die Küstenebene von Lankat eintritt und dem Meere
zueilt. Hinter Negri Tonging begann schon der Aufstieg zu
den mehrere hundert Fuss hohen Vorbergen, welche den
Fuss Dändu binoa umlagert halten. Da kein Pfad vorhanden war, mussten wir querfeldein durch dick und dünn; die
Oberfläche dieser Vorberge war mit einem bunten Gewirre grosser Trackytblöcke bedeckt, welche auch überall das anstehende Gestein bildeten. Nunmehr erhob sich, steil und glatt wie eine
Wand, das Massiv des Berges vor uns. Lalanggras, mannshoch und fast undurchdringlich, bedeckte die Hänge bis zum
Gipfel, welcher mit einer zerfetzten Walddecke überhängt war,
welche sich nur an einer Stelle, in einer vom Gipfel bis zum
Fusse herablaufenden seichten Rinne, bis zur Hälfte des Berges
herab erstreckte. Es musste eine sehr anstrengende Klettertour
werden und meine Begleiter versuchten nochmals angesichts
dierser Schwierigkeiten mich von meinem Vorhaben abzubringen. Sie meinten, es sei gar nicht möglich, da hinaufzukommen; noch kein Mensch habe gewagt, den Gipfel zu erklim-
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men und oben gäbe es allerlei wilde Thiere, Bären und Tiger. Ich gab ihnen keine Antwort und begann den Aufstieg,
welcher reichlich drei Stunden dauerte. Meine Voraussetzung
hatte mich nicht getäuscht. Das Klette ni war furchtbar ermüdend und ich war mit meinen Leuten schon nach der ersten
Stunde so matt, dass ich kaum mehr die Beine heben konnte.
Eine Zeit lang mussten wir alle 10 Schritte niedersitzen und eine
oder zwei Minuten ausruhen. Zu meiner grossen Verwunderung traf ich ungefähr in halber Bergeshöhe ein Werk von
Menschenhand, eine kleine niedrige, langhingezogene Mauer
aus Feldsteinen, wie sie die Batak's zum Abgrenzen der Felder errichten; von Feldern war jedoch keine Spur mehr zu
sehen und die rohe Mauer offenbar schon vor langer Zeit
errichtet. Meine Begleiter welche ich herbeirief, standen mit
offenem Munde vor diesem unleugbaren Menschenwerk. Sie
wussten sich die Sache nicht zu erklären. Dass hier je Felder gewesen seien, davon hatten sie niemals etwas gehört.
Sie hielten die Steinsetzung für ein Werk der Orang homang
(Geister-Menschen, cf. meinen mehrerwähnten Aufsatz über
die Batakreligion) Aber wir erhielten noch weitere Beweise,
dass Menschen schon öfters uud erst noch kürzlich auf dem
Berge gewesen waren. Gerade als wir vor Müdigkeit uns kaum
noch weiter schleppen konnten, trafen wir zu unserm Erstaunen auf einen deutlich von Menschen ausgetretenen Ffad,
welcher uns bald zu der sich am weitesten herab erstreckenden
Waldzunge hinführte, Todmüde rasteten wir eine Viertelstunde
in dem kühlen Schatten der stattlichen Bäume, welche hier
wuchsen, überdeckt mit Orchideen und andern Schmarotzern.
Mit Verwunderung entdeckte ich hier, in ca. COOO Fuss Meereshöhe eine Kotanpalme.
Sonst kommt Rotan, soviel
ich gesehen habe, auf der ganzen Hochebene nicht vor;
die hier gefundene war von den in Deli wachsenden Arten
verschieden. Abgeschnittene Stücke und Rindenschalen dieser Pflanze, sowie eine gehauene Lichtimg im Walde
zeigten, zu welchem zwecke Leute hiehergekommen waren, und meine Begleiter wussten nun auch sofort den
Kampong zu nennen, dessen Bewohner hierher gekommen
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waren. Es war noch ein tüchtiges Stück Arbeit yon beiläufig
einer Stunde, über Baumstämme, Wurzeln, Felsen, Farrenkrautgewirr hie und da mit Zuhilfenahme der Hände, die
steile Höhe aufwärts zu klettern; aber doch lange nicht so
anstrengend wie das Klettern an der kahlen Lalangwand.
Der Boden zeigte sich bedeckt von einer sehr schönen Begonie mit handgrossen Blättern rosenrothen Bltithen, welche
sicherlich als Zierpflanze excelliren würde, und hie und da blühte
im dichten Schatten eine schöne sammetbraune hellgestreifte
Aroidee, wahrscheinlich eine Amorphophallus-Art. Von letzterer habe ich im Herbarium die Blüthe cohservirt; das Blatt
war noch nicht hervorgesprosst. Bei unserm Klettern durch
den Wald verjagten wir einige Male ein Elidel Wildschweine
und einen Hirsch; auch sahen wir Fährte vom Bären ; sonst •
war ausser einer schmutziggrünen Fruchttaube mit schwarzen Schwingen und einigen Insecten, besonders Hummeln
(Bombus), kein Thier zu bemerken. Der Gipfel erwies sich
als nahezu eben, war aber so undurchringlick mit Wald
und Gebüsch bestanden, dass man nur an seinem Bande
entlang gehen konnte. Ob er in seiner Mitte wirklich einen
kleinen See enthält, könnte ich desshalb nicht ausmachen,
doch halte ich auch so die vnlcanische Natur des Berges für
erwiesen. Der alles überdeckende Lalangrasen Hess leider
das traehytisehe Grundgestein nur an wenigen kleinen Ecken
zu Tage treten und der Gipfel war meterhoch mit modernden Pflanzen und Baumstämmen bedeckt. Die Aussicht fand
ich leider nicht so, wie ich gehofft hatte. Den Blick nach
West und Nordwest, woran mir am meisten gelegen gewesen wäre, verdeckten die nahen Pakpakberge; da ich die
Nordseite des Gipfels erstiegen hatte, sah ich nur die bekannte Bergkette des Simanabum und Sipaiak sowie ein Stück
des Geländes nördlich von erstcrem mit dem Pass des Lankatflusses (sie die Ansicht aus der Vogelperspective). Ich
bedauerte sehr, dass mir Barometer und Thermometer
zerbrochen waren, so dass ich mich ausser
Stande
sah, die Höhe des Gipfels zu bestimmen; ich schätze sie
zwischen 6000 und 6500 Fuss Meereshöhe. Der Abstieg — es
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ging an der glatten wand fast senkrecht hinab — dauerte über
eine Stunde, und war wie sich denken lässt, ebenfalls ermüdend und beschwerlich genug. Als wir wieder unten angekommen waren, warf sich der malaische Diener lautstöhnend
in's Gras und zeigte mir seine Füsse. Die Haut von beiden Fusssohlen war durch das Klettern im scharfen Lalang völlig
abgeschunden; er ging auf dem nackten, blutenden Fleisch!
Ein anderer Ausflug führte mich nach dem Kampong Gringing in das ri :biet zwischen Dolok Tarean, Dändu binoa
und Gunong Pakpak. Der Kadja Malani von Gringing, PaHusur genannt l), hatte sich früher im Jahre 1879 längere
Zeit in Deli aufgehalten, war dort schwer an der Dysenterie
erkrankt und von mir wiederhergestellt worden. Er war stets
voll Dankbarkeit gegen mich und ich musste ihm versprechen,
ihn einmal in seiner Heimath zu besuchen. Dieses Versprechen
wollte ich jetzt einlösen. Der weg nach Gringing war nicht
weit, etwas über 2 Stunden. In der Hälfte desselben, etwa
3
/4 Stunden von Nagasaribu entfernt überschritten wir den
Lankatfluss eine halbe Stunde unterhalb seiner Quelle; hier
bildete er schon einen massigen Bach undflossin einer nahezu
100 Fuss tiefen, kaum 20 Fuss breiten dunkeln Felsspalte,
deren Wände senkrecht in die Höhe stiegen. Wir nahmen
in der kühlen, klaren Fluth ein erquickendes Bad. Auf dem
jenseitigen Ufer lagen ein paar eingezäunte, noch ganz neue
Häuser; dies war der Kampong Nago besar, erst vor einigen
Monaten von einem Sohne des Radja von Nagasaribu gegründet.
An dem Zaun wuchs ein dorniger Strauch mit kleinen, grünen,
stecknadelkopfgrossen Früchten, welche einen ungemein scharfen aromatischen geschmack besassen und auf der Zunge brannten. Die Batak's kauen sie sehr gerne als erfrischendes Mittel,

') Der Radja Malani war früher einer der Unterradja's von Tonging und
von dem Oberradja Ompun Djonka Kadja nach heftigen Streite an die Luft
gesetzt worden, worauf er mit seinem Anhang den Kampong Gringing gründete.
Er lebte noch in beständiger Fehde mit Tonging und hatte, wie es unter den
im Streit liegenden Batakhäuptlingen Sitte ist, den Namen eines Kitides seines
Feindes angenommen. Er nannte sich Pa-Husur (Vater von Husur, einem
Töchterchen von Ompun Djonka Radja).
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mich brachte jedoch eine kleine Handvoll durch ihren durch
dringenden Geruch und Geschmack fast zur Ohnmacht.
Von hier aus hatten wir Gringing in einer Stunde erreicht.
Der Kampong liegt am Fusse des Tareangebirges maleriich
über einer Felsschlucht und besteht aus einem Dutzend alter,
sehr grosser Häuser. Der Eadja Malani empfing mich mit
allen Zeichen der Freude, auch fand ich noch einige Leute,
mit denen ich früher in Deli oft verkehrt hatte, so dass sich
meine Ankunft in Gringing zu einem frohen Fest gestaltete,
zu welchem der Radja Malani Palm wein und einen Ziegenbock,
sowie ein halbes Dutzend Hühner spendete. Er war ein
höchst merkwürdiger Mensch, gross und knochig, aber mit
einem Schade!, so pithecoid, wie ich noch keinen zweiten
gescï dn habe. So hat unbedingt der Träger des berühmten
Neanderthalschädels ausgesehen! Eine colossal niedrige zurückfliehende Stirn, welche von einem Paar furchtbar hervorgewölbter Augenbrauen fast verdeckt wurde, wetteiferte mit einem
massiven, breiteckigen Unterkiefer und sehr stark entwickelten Kaumuskeln, um einen fast thierischen Eindruck hervorzubringen. Doch kam dieser kaum zur Geltung, denn seine
kleinen braunen Augen blickten dazu so gutmüthig und sanft
unter den furchtbaren Supraorbitalwülsten hervor und sein Mund
lachte so kindlich gut, so oft er mich anblickte und über sein
ganzes Wesen lag eine solche Freude über das Wiedersehen
seines Lebensretters, wie er mich nannte, ausgegossen, dass
sein Gesicht nur den Eindruck eines gutmüthigen, geistig
nicht allzu begabten Menschen machte. Ich sprach mit ihm
über die Möglichkeit, von hier durch das Gebiet der Orang
Pakpak, an dessen Grenzen er wohnte, nach der Westküste
durchzudringen etwa nach Baros oder Singkel. Malani
meinte, dies sei nicht allzu schwer, und er könne es vollständig
auf sich nehmen, mich in 3 — 4 Tagemärschen durch das
Pakpakland nach Boang (welche Niederlassung er damit
meinte, konnte ich nicht eruiren; die Namen Baros und Singkel
waren ihm unbekannt), wo Orang blanda wohnten, ohne Gefahr
zu bringen. Augenblicklich dies zu thun, war ihm nicht möglich, wie er mir wiederholt bedauernd versicherte und wie
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ich selbst schon wusste; deun seine Feinde hätten, wenn er
heute seinen Kampong verlassen hätte, morgen denselben dem
Erdboden gleich gemacht. In einem Monat hoffte er alle
schwebenden Streitigkeiten beigelegt zu haben und erklärte
sich dann bereit, mich zu führen. Natürlich konnte ich nicht
so lange warten und nahm mit Bedauere Abstand von der
verlockenden Aussicht, die Pakpakländer zu durchkreuzen. Ich
wollte am nämlichen Tage noch nach Nagasaribu zurückkehren,
aber Malani bat mich so inständig, wenigstens eine Sacht
in seinem Kampong zuzubringen, dass ich ihm willfahrte
und wir verbrachten die halbe Nacht unter heiteren Gesprächen
beisammensitzend. Der Radja Malani ist mir unbedingt
ergeben und wäre sein Kampong Gringing für eine Erforschung
der Pakpakberge und der über den Dolok Tarean hinausliegenden Gebiete, die noch gänzlich unbekannt sind, in erster
Linie als Standquartier in's Auge zu fassen. Am nächsten
Morgen begleiteten uns der Radja und seine Leute noch weit
über den Kampong hinaus auf unserem Heimweg. Wir durchschritten dabei einen bergigen Wald, in dem Stamm für Stamm
von oben bis unten bunt mit Schmarotzern bedeckt waren, zumeist Orchideen von denen ich einige, die gerade in Bliithe
standen, für das Herbarium conservirte. Es waren aber leider durchweg nur kleinere, unscheinbare Arten; grossblüthige
Species habe ich auf meiner ganzen Reise nicht gesehen.
Hier wäre wiederum ein ausgezeichnetes Forschungsield für
den Botaniker und die Waldberge von Tarean und Pakpak
bergen sicherlich noch werthvole Schätze! Die Felder von
Gringing standen alle sehr schön und üppig; einige Parcellen
waren auch mit Tabak bepflanzt, der hier so schön und üppig gedieh, wie nur immer in den guten Lagen von Deli.
Nach Nagasaribu zurückgekehrt, fanden wir den Fürsten
von Raku bosi vor, der den Radja von Nagasaribu und mich
zur Einweihung seines neuerbauten Hauses daselbst einlud.
Da ich begierig war, diese von den Batak's mit möglichstem
Pomp gefeierte Festlichkeit mitzumachen, sagten wir sofort
zu. Raku bosi ist ein grosser Kampong der Orang Karo in
der Nähe des Dolok Singalang nur 2 Stunden von Naga-
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saribu entfernt. Am Festmorgen brachen wir im Gefolge von
etwa 100 Männern und Knaben auf. Der Radja, ebenso einige andere Vornehme, sass zu Pferde, sein jüngstes Kind
im Arm haltend. Kurz vor Raku bosi machten wir Halt im
Freien und erwarteten die Frauen, die ebenfalls gegen 100 Personen, nachkamen, jede als Festgabe einen Hahn und ein
Säckchen Reis tragend in ihren Festgewändern, voran die
Frau des Radja in einer schwarzseidenen, rothausgeschlagenen
Jacke. So rückten wir denn in der stattlichen Anzahl von
über 200 Personen durch das Dorf, an dessen anderem Ende das neue Haus und der Festplatz lag. Das Dorf Kaku
bosi ist sehr gross und besitzt nahe an 40 stattliche, theilweise reichgeschnitzte Häuser. Unendliche Gewehrsalven empfingen unsem Zug und wir befanden uns im Nu inmitten
vieler Hunderte jauchzender Batak's die wie toll auf dem
Plan umhersprangen und unablässig ihre Gewehre unter den
wunderlichsten Verrenkungen abbrannten, so dass mir fast
Hören und Sehen verging. Händevoll Pulver schüttete manin einen Gewehrlauf, um einen recht tüchtigen Knall hervor
zubringen. Die Gewehre waren sämmtlich alte Feuersteinflinten und sogenannte Trombonen, Snapan pamuras genannt. Der Schütze musste sich jedoch nach dem Abdrücken
blitzschnell wie ein Kreissei um sich selbst drehen, um den
Rückstoss des furchtbar überladenen Gewehres zu mildem. Es
mochten wohl an die dreitausend Menschen schon versammelt
sein und von überall her sah man neue Zuzüge. Jeder Trupp
wurde mit ebenso betäubenden Gewehrschüssen und Geschrei
empfangen wie der unsrige. Die Schüsse, die an diesem
Tage hier fielen, müssen nach zehntauenden gezählt werden.
Der Radja von Raku bosi und sein Sohn gingen unter den
neu Ankommenden herum und boten jedem Radja, sowie jedem erwachsenen Glied von dessen Familie Siri an, der nicht
ausgeschlagen werden durfte. Auch ich erhielt davon. Nun
machten wir uns auf, um das neue Haus zu besichtigen. Dasselbe war gar nicht besonders gross und auch nicht sehr kunstvoll gearbeitet. In's Innere kounte ich nicht gelangen, da
hunderte von Weibern und zwei Musikbanden darin sassen,
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BO dass auch nicht das kleinste Fleckchen frei war. Plötzlich hicss es: Die Radja's wollen tanzen! Etwa 20 der
höchsten und angesehensten Karo-Eadja's waren zum Feste
erschienen und schickten sich nunmehr an, die üblichen Ehrentänze auszuführen. Ein Kreis von tausenden von Zuschauern
versammelte sich um die tanzenden Radja's, welche sich bei
den Klängen eines verstärkten Timor-Orchesters — die Orang
timor sind als Musiker besonders geschätzt — unter dem be_
sonders der volle, tiefe, glockenähnliche Ton eines riesigen Gontang (ausgehöhlter Baumstamm beiderseits mit Fell überspannt)
auffiel, feierlich im Tacte hin und her, auf und ab bewegten. Die Tänze deren ungefähr ein Dutzend aufgeführt warde (jeder hat seinen besondern Namen und besondere Melodie) wichen nicht viel von der im ganzen Archipel üblichen
Tanzweise ab. Den Körper halb zusammengekauert, die Arme halb erhoben, spielten die verschiedenen Gelenke, besonders der Arme, in allen möglichen Verdrehungen in langsamem und langsamstem Tempo, während der Körper bei jedem
Tactschlag wie electrisirt zusammenzuckte. Dabei bewegte
sich der Tanzende stets auf demselben Fleck. Es war ein
eigenthümlicher, interessanter Anblick, all diese würdigen
Häuptlinge, meist schon bejahrt und in grauen Haaren, mit
ernsten, feierlichen Mienen vor ihren Völkern die althergebrachten Nationaltänze ausführen zu sehen. Bald erschien auch die
Frau des Radja von Raku bosi, stattliche Erscheinung, in
schwarzseidene Sarongs gehüllt auf der Vorgalerie des neuen
Hauses und führte unter Assistenz der Gemahlin des Radja
Nagasaribu mehrere Solotänze auf, die sich kaum von denen
der Radja's unterschieden. Kaum waren diese feierlichen Tänze beendigt, und alle Eingeladenen vollzählig erschienen, so
ging der Festschmauss los, der nun ohne Unterbrechung drei
Tage dauerte. Es waren drei Karbau's geschlachtet worden;
acht ganze gebratene Schweine hingen an der Wand des neuen
Hauses, während die Anzahl der getödteten Hühner über
dreihundert betrug. Obwohl ziemlich Palmwein getrunken
wurde, konnte ich doch unter all den Tausenden keinen
einzigen Betrunkenen entdecken. Dieses Fest kam den Radja
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von Kaku bosi, wie ich hörte, auf nahezu 300 grosse Dollarg
zu stehen, und hatte derselbe ein ganzes Jahr lang für diesen
Zweck gespart.
Meine Heimreise hatte ich auf den 22 Dezember festgesetzt.
Den Abend vorher war grosser Abschieds-Empfang in meinem Bale-bale. Fast jedermann war gekommen, mir einen
Scheidegruss zu sagen; auch die Frau des Radja kam, der
Sitte gemäss, und gab mir als Wegzehrung einen Sack Reis,
Eier und ein Huhn, was ich dnrch ein Gegengeschenk von
einigen Büchsen conservirter Gemüse und Würste erwiederte.
Die Rückreise geschah auf dem nämlichen Wege wie die
Hinreise, und während derselben fiel nichts besonders Erwähn enswerthes vor. Nur in dem Walde bei Namo Djambu
saben wir plötzlich eine grosse Blutlache; auch die umliegenden Gebüsche und Bäume waren bespritzt. Hier war
den Tag vorher ein Batak von Namo Djambu von unbekannter Hand ermordet worden; er ward mit durchschnittenen
Hals aufgefunden. In der Nähe fand eine grosse Versammlung der itmwohnenden (Timor-) Radja's ob dieses Mordes
statt. Der Sipaiak von Naino Djambu und der Radja von
Negri Dolok, den ich 1881 schon in Namo Djambu kennen
gelernt hatte, führten den Vorsitz. Man nothigte mich in
herzlichster Weise, an der Versammlung, die auf einem klei.
nen Hügel in Freien stattfand und ausser dem Morde sich
mit der Regelung des Länderbesitzes der theilnehmenden
Radja's zu befassen hatte, theilzunehmen. Die Verhandlungen
waren schon zu Jedermanns Zufriedenheit abgeschlossen und
zur Bekräftigung das Herz und der Magen eines geschlachteten Ziegenbocks von den Radja's verzehrt; das übrige
Fleisch schmorte über verschiedenen Feuern und die Schmauserei sollte augenscheinlich bis tief in die Nacht dauern, wesshalh ich mich zur grossen Enttäuschung der versammelten Häuptlinge bald empfahl, um noch vor Einbruch der Dunkelheit in ein Nachtquartier, diesmal der Kampong Tarean,
zu gelangen. Die Radja's waren alle in höchsten Schmuck
verschienen und führten ihre Prunkwaffen mit sich; ich sah
hier ein halbes Dutzend sauber und schön mit Silber und
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Gold ausgelegter Gewehre, unter ihnen auch das, welches
mir der alte Sipaiak 1881 zu meinem Schutze mitgegeben
hatte; die Hähne und Zündkegel waren jedoch meist abgerostet. Auch einige Schwerter sah ich mit prachtvoll geschnitzten Griffen, wahre CabinetsstUcke, aber für mich unerreichbar, denn ich nannte nicht einen einzigen Dollar mehr
mein.
Am 26 Dezember kam ich wieder auf der ersten europäischen Pflanzung, Kotosan, an, und meine Reise war so mit zu
Ende.
LABOEAN D E L I ,

August 1884.

1

NOTA
von Herrn E. D. M. VERBEEK.
Ueber die Entstehung- des Toba-Sees möge das Nachfolgende hier vorläufig Erwähnung finden.
Aus dem schönen Panorama des Sees ist zu ersehen,
dass die Toba-Tnsel aus einem oder mehreren neben einander liegenden Vulkanen besteht, deren w e s t l i c h e r Abhang
mit sanfter Neigung bis zum Fusse des Pusuk Bukit fortläuft,
während der östliche Abhang theilweise durch Einsturz
verschwunden ist—wodurch die Strasse von Si-Gaol gebildet
wurde — theilweise aber an der Ostseite des Sees seine Forsetzung findet, wie aus dem Panorama hervor zu gehen scheint.
Der Pusuk Bukit muss jüngerer Entstehung sein als die Bildung des Sees, da der steile Bruchrand hinter diesem Berge fortläuft. Aber dieser Bruchrand läuft um den ganzen See herum,
und so ist es wahrscheinlich, dass der ganze Einsturz, vom
Nordrande bis zum Südrande des gegenwärtigen Sees, auf
e i n m a l stattfand, welche Vertiefung sich allmähligmit "Wasser füllte, und so den See bildete.
Dieser Einsturz liegt, wie aus der neuen Karte des Sees hervorgeht, in der Längenachse Sumatra's, ebenso wie derjenige
des Singkarah-Sees im Padangschen Hochlande. Der TobaSee war in seiner ursprünglichen Gestalt diesem See auch
überaus ähnlich, nur waren die Dimensionen 4. mal grösser.
Die ^ Frage, ob der Einsturz des Toba-Sees ganz in jungvulkanischem, oder theilweise vielleicht in älterem Terrain
liegt, kann, ohne geologische Untersuchung der Umgebung
des Sees, nicht beantwortet werden.
An der Stelle der gegenwärtigen Toba-Insel fanden später
im See selbst, neue Eruptionen statt, wodurch die kleinere
Hälfte des Sees mit vulkanischen Producten ausgefüllt wurde.
Der südliche Theil des Sees war damals mit dem nördlichen
Theil nur durch eine schmale Strasse verbunden, da wo
Jetzt der Vulkan Pusuk Bukit liegt.
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In noch jüngerer Zeit stürzten die Vulkane der Toba Insel
an der Ostseite tlieilweise ein; nahe am westlichen Ufer, im
See, bildete sich ein neuer Vulkan, der Pusuk Bukit, welcher
seine Producte westlich bis zum Seeuier, östlich bis zum
Fusse der Toba-Insel ausbreitete. Hierdurch erhielt der See
die Gestalt, welche er jetzt noch besitzt.
Dies ist in Hauptzügen die Geschichte des merkwürdigen
Sees, wie sie mir aus der Beschreibung und den Zeichnungen des Herrn Dr. Hagen am wahrscheinlichsten vorkommt.
Ich will aber gerne die Möglichkeit zugeben dass, in Folge
einer genauen geologischen Aufnahme der Toba-Gegend,
meine Ansichten in mancher Beziehung Berichtigung erfahren
dürften.
BÜITENZORG,

30 März 1886.

BEMERKUNGEN ZU DEN ZWEI KARTEN
von Herrn F. C. E. MEIJER,
Chef des topograpischen Dienstes in N. I.
Primitiv hatte Dr. B. HAGEN, dem die „Kaart van de Residentie Oostkust van Sumatra, schaal 1.200000", herau s
gegeben vom topographischen Bureau des Generalstabes zu
Batavia im Jahre 1883, nicht bekannt war, seine Kartenskizze
der nördlichen Batakländer und des Toba-Sees gänzlich nach eigenen Compassaufhahmen und Tagebuchaufzeichnungen construirt.
Von der Direction der „Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" jedoch auf genannte Karte aufmerksam gemacht, benutzte Dr. HAGEN dieselbe später bei der Anfertigung seiner jetzt in den Druck gegebenen Kartenskizze.
Die Karte von Dr. HAGEN schliesst demnach genau an
erstgenannte an.
In den ersten Monaten des vorigen Jahres wurde, mili-
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tanscher Zwecke halber, der Weg von Siboga bis Laguboti
mit Messkette uud Theodolith-boussole aufgenommen und bei
der Gelegenheit auch der Umriss der südlichen Hälfte des
Toba-Sees so genau wie möglich bestimmt.
Die Resultate dieser Arbeit sowie einiger älteren flüchtigen
Aufnahmen findet man auf der „Schetskaart van den wegSiboga-Lagoeboti, de vallei van Silindoeng met aangrenzende ter7TZZ h e t Z U i d e l Ü k S e d e e l t e V a n h e t Toba-Meer, schaal
1:100000 , ebenfalls herausgegeben vom topographischen
üureau zu Batavia im December 1885.
Nach den genannten drei Karten ist nun die „Schetskaart
van net loba-Meer met aangrenzend terrein, schaal 1-500000"
construct worden. Hierbei waren nur Siboga und Tandjung
Sibunga-bunga, deren geographische Lage bekannt ist als feste
Punkte gegeben. Es bedarf darum wohl kaum der Erwähnung
dass besagte „Schetskaart" keinen Anspruch kann machen
auf vollständige Genauigkeit.
So lange die Batakländer noch nicht triangulirt sind ist
die genaue Lage des Toba-Sees ebenso wenig wie seine wahre
Grösse zu ermitteln.
Indessen haben die jüngsten Aufnahmen in den nördlichen
tod südlichen Batakländern jedenfalls gezeigt, dass der Tobafcee m der Längeachse Sumatra's liegt und dass er viel grösser
ist als bisher angenommen wurde.
Schliesslich sei noch bemerkt dass die auf der neuen Karte vom Toba-See stehenden Namen nach den beim topographischen Bureau zu Batavia gültigen orthographischen
«egeln geschrieben sind.
BATAVIA,

k

den 1 August 1886.

SPRACHLICHE BEMERKUNGEN DER REDACTION.
Da mit den Drucken diese« Reiseberichts angefangen war,
J o t Redaction der Zeitschrift erfahren
*-*-*»£
•n Indien zurückgekehrt war, hat sie sieh nicht nach der
5 v T t e häufig im Texte vorkommenden Fremdwortern
™ h " n n e n .
Diese sind d e — unverändert geh ' e h t l e r h a l b Radja, Batak, Toha
- . w i l d e n e n Formen geschrieben waren aus welchen die der
nrsnünelichen Sprache gemässe gewählt ist.
Unter den Fremdwörtern befinden sich malayische was
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NOOT VAN DE REDACTIE. Over de lakon Karta wijoga vergl. men het opstel van denzelfden schrijver in deel XXIX (hl. 10—190) van dit Tijdschrift.
Den tekst der lakon Djaladara rabi vindt men in het XLIIIste deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
achter dien van de lakon Karta wijoga. Hoewel het wenschelijk zou kuuuen
worden geacht dat ook hij het transcribeeren der Javaansche woorden en eigennamen, die in de hier volgende aanteekeningen voorkomen, het t. a. p , gebezigde
systeem ware aangewend is daarvan afgeweken aangezien door gebrek aan voldoenden voorraad van de noodige letterteekens, — een getrek waarin voorzien
zal worden, — zulks geschieden moest en zulks zinder bezwaar geschielen kon,
daar bij den lezer van dit stuk eenige kennis van de Javaansche taalregels verondersteld mag worden.

Als aan het einde der lakon Karta wijoga de schrijver
moeten wij dat zóó opvatten, dat het huwelijk van Djaladara
het onderwerp van een volgende lakon zal zijn. Niet meer
en niets minder. Inderdaad verhaalt onze lakon het huwelij k
van Djaladara met Dewi Erawati, die roeger — zooals wij dooide lakon Karta wijoga weten — bestemd was voor den Korawavorst Koeroepati. Maar dit is dan ook bijna het eenige verband tusschen beide lakon's. Als men deze beide lakons ,
te zamen als ééne, doorloopende geschiedenis zou willen beschouwen , zou men in de ontwikkeling en den gang op bijzon der-
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heden stuiten, die eenvoudig onverklaard blijven; en ook
onverklaarbaar zonden zijn, omdat men dan' vergeten zou
hebben, dat eene lakon geene geschiedbesehrijving is Een
lakon is namelijk e e n e v o o r de w a j a n g bestemde, tooneelmatige, volgens aangenomen t e c h n i s c h e r e g e l e n , vrije d i c h t e r l i j k e b e w e r k i n g v a n e e n ( n a a r de s c h a t t i n g
d e r J a v a n e n ) h i s t o r i s c h o n d e r w e r p . Vandaar dat de typen, de karakters der personae dramatis stand• vastig zijn in alle lakon's, maar er in de details niet het minste
psychologisch of historisch verband met andere drama's behoeft
te bestaan. De schikking daarvan is geheel aan den dichter
overgelaten. Zoo bijv. - om een enkel voorbeeld te noemen
- einigt de lakon Karta wijoga met eene voorstelling van de
verhouding tnsschen Mandraka en Ngastina, die bepaald vijandig
is; hetgeen echter niet belet dat Praboe Koeroepati van Ngastina
reeds m den aanvang van onze lakon al terstond weer zeer
vriendschappelijk in het paleis te Mandraka ontvangen wordt
en hij zelfs op verzoek van Praboe Salja als raadgever en
bestuurder van de feesten en plechtigheden voor het huwelijk
van Djaladara, en dezelfde Dewi Erawati, - d i e toch eerst zijne
vrouw zou worden, — optreedt. En zoo zouden meerdere voorbeelden kunnen aangehaald worden, die ons onder het lezen
dezer lakon wel van zelf zullen opvallen.
Zij komt overeen met N°. 14 uit de „schetsen" (Verhandelingen Bat. Gen. deel XL), waar rij onder denzelfden titel
voorkomt.
1.

Het beloop van de lakon Djaladara rabi is aldus: De dalan«begint (als gewoonlijk) met eene beschrijving van de nagari
Mandraka, en stelt ons Praboe Salja met zijnen zoon Kaden
Äoekmarata en omgeving voor. De vorst bespreekt de toebereidselen voor het naderende bruiloftsfeest van zijne dochter
uewi Erawati met Djaladara. Nu verschijnen Praboe Koeroepati van Ngastiaa e n E a d è n S a n g k o e n i ^
{g ^
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Mandraka ter bijwoning van het feest. Praboe Salja draagt
Koeroepati de leiding der feesten op. Hij neemt dit aan,
en stelt voor de feestelijkheden nog te verhoogen door van
Djaladara, — die nu als Praboe Kakrasana te Madoera regeert, — te verlangen, dat hij bij de ontmoeting met zijne
bruid begeleid worde door 140 — minstens 40 — schoone
maagden (patali). Daarbij bepaalde hij, dat al wat mannelijk was en aan dien optocht mocht deelnemen, goedschiks
kwaadschiks buiten de hoofdplaats moest blijven. In dit alles
verloochent Praboe Koeroepati zijn valsch karakter niet. Praboe
Salja heeft wel eenige bedenking tegen deze beschikkingen
als minder loyaal tegenover Praboe Kakrasana, doch stemt
ten slotte met zijne ons bekende karakterloosheid toe. Hij
zendt Raden Roekmarata naar Madoera om Praboe Kakrasana
daarmee bekend te maken. Patih Toehajata vergezelt hem.
Praboe Salja en Koeroepati gaan dan in het paleis, en Raden
Roekmarata neemt afscheid van zijnen ouderen broeder Eadèn
Boerisrawa, die overigens in deze lakon evenals in de lakon
Karta wijoga niet handelend optreedt.
Het verhaal verplaatst ons nu naar het Boeta-rijk Giri
Dedasar, waar Praboe Kala Werdati als vorst regeert. Hij
beeft gedroomd met Dewi Erawati te zullen trouwen ; en wil
nu zelf naar Mandraka gaan om haar aan Praboe Saija ten
huwelijk te vragen; maar op raad van zijne Emban Pratignjawati ziet hij daar van af, en zal zijnen Toemënggoeng Kala
Bragalba met eenen brief en geschenken zenden. Kala Bragalba
gaat dan ook op reis, en in zijn gevolg treffen wij ook loerah
Togog en Sarawita (=Tërnbiloeng) aan, die zeggen van Java
•afkomstig te zijn. Het verhaal wil den indruk geven, dat
zij niet zeer in achting te Giri Dedasar zijn, en zij worden
dan ook met blijkbare minachting behandeld. Inderdaad is
de verhouding van Sëmar tot de Pandawa's van een veel meer
gemoedelijk en vertrouwelijk karakter dan die van Togog tot
de Boeta's. Maar daarvoor zijn zij dan ook Boetas, die in
a
l hun doen en laten iets raws en grofs hebben, en op
Menschen als Togog er een is natuurlijk minachtend neerzien.
*Jp reis ontmoeten zij Raden Roekmarata (op weg naar

am
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Madoera), hetgeen aanleiding geeft tot een gevecht, waarin
het gevolg van Kaden Roekmarata het onderspit delft, doch
zich door de Aiucht redt. De Boeta's willen hen nazetten,
doch slaan een verkeerden weg in, en i-aken verdwaald.
Raden Roekmarata komt te Madoera aan. Praboe Kakrasana is gereed voor de huwelijksvoltrekking, en wacht
op bericht, wanneer die zal kunnen plaats hebben. Niet
weinig moet het hem dus bevreemden, van Eadèn Roekmarata te vernemen, dat Praboe Sali a voor de mm-niï» unMmw»
ook nog 140 — minstens 40 — patah's verlangt; behalve
Cie reeOlS Vroeger D e p a a l u e tKnMn(ihm&n~Jixn~nafhiiAxri'nthriiina(Ui{unn-i
er.1 (ij OTHHYI un in an >vi\ njt (Ui »rn (wtax\ ajnnn \ cm om t&injui ttm niuim <to o (ha ni \ <m t&i >u i

<n tn s it™ in on ? IK, W Praboe Kakrasana ziet hierin de geheime bedoeling om het huwelijk niet door te laten gaan, doch zegt
niets, en belooft aan het verlangen van Praboe Salja te
zullen voldoen. Raden Roekmarata vertrekt weer.
Praboe Kakrasana zendt nu zijnen patih Pragota er op
uit om de verlangde patah's te zoeken, evenals zijnen
broeder Raden Narajana, die, vergezeld van zijnen patih
Oedawa naar Kapi Djembawan, pandita op den berg Gadamadana gaat.
Nu treedt Raden Pamadé op, in gezelschap van zijne
volgelingen Sëmar, Nalagarèng, en Pétroek. Zij bevinden zich
in een bosch, waar zij de Boeta-gezanten van Giri Dasar
ontmoeten na hunnen strijd met Raden Roekmarata. Zij
waren nog steeds aan het dwalen, en zoomin loerah Togog
als Tëmbiloeng weet den weg naar Mandraka, hetgeen zij
aan betoovering toeschrijven, en juist daaruit trekken zij
het besluit werkelijk reeds op Mandraka's grondgebied te
zijn. Zij verlangen van Ardjoena naar Mandraka geleid te
worden; doch er ontstaat een gevecht, waarin de drieBoetaboepati's sneuvelen, en de anderen in verwarring de vlucht
nemen.
Ardjoena besluit nu op raad van Sëmar naar Madoekara
terug te keeren. Op weg trekken zij door een betooverd
bosch, dat Sëmar aan de zeven waringin- en negen randoeboomen op ééne rei als het woud van Krëndawahana herkent.
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Ardjoena zet zich in eerbiedige houding onder een waringin
en ondergaat eene verzoeking van vrouwelijke geesten genaamdâ™ u , 1 nraTi» a » Toen hij die overwonnen had, was
het tooneel om hem heen tevens veranderd in het paleis van
Batari Doerga, voor wie hij. nu verschijnt. Uit haar mond
vernemen wij, dat zij wist dat Ardjoena zich in verlegenheid
gevoelde, hoe hij Praboe Kakrasana zou herinneren aan de belofte, dat Dewi Soembadra hem tot echtgenoote zou worden.
Maar zij vermaant hem weer naar huis te gaan, wijl het
huwelijk op den door de goden bepaalden tijd zeker zou
voltrokken worden. Ardjoena weigert, Batari Doerga doet of ze
boos is, brengt hem binnen in het paleis, en verandert
hem daar in eene schoone jonge vrouw. Sëmar en zijn
volgelingen, die hem na onderling overleg in het paleis gaan
zoeken, vinden hem niet; doch zien wel eene schoone jonge
vrouw voor Batari Doerga zitten, in wie zij Pamadé niet herkennen. Nadat zij op de hoogte zijn gebracht van hetgeen
er gebeurd is, en Ardjoena den naam Endang Wardiningsih
heeft gekregen, gelast Batari Doerga hem naar Madoera te
gaan, en zich als patah te laten aannemen. Maar Sëmar vraagt
nu, wat hij en zijn beide volgelingen zullen beginnen, daar
zij te Madoera bekend zijn. Batari Doerga zegt hun daarop,
dat ook zij door ieder voor vrouwen zullen aangezien worden.
Sëmar moet zich als aller moeder voordoen, en krijgt den
naam: Njai Mëliq; Nalagarèng en Pétroek zullen Meloq en
Dja-gaploq heeten. Zij vertrekken. De schoonheid van Endang
Wardiningsih trekt ieders aandacht. Al voortrekkende, ontmoeten zij Patih Pragota van Madoera. Hij stelt Njai Mêliq
voor met hem naar Madoera te gaan, en haar dochter Endang
Wardiningsih als patah aan den vorst voor te stellen. De
Patih neemt de zorg voor allen op zich, en men vertrekt
naar Madoera.
Raden Narajana is nu met zijnen Patili Oedawa aan de
patapan op den berg Gadamadana — dicht bij den Sëmeroe —
gekomen, en ontmoet daar Kapi Djëmbawan met zijne vrouw
Rëtna Tridjata en dochter Endang Djémbawali. De pandita
stemt er in toe dat zijne dochter als patah aan Praboe Ka-
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krasana zal aangeboden worden, doch na afloop van de feesten
weer thuis zou komen. Kaden Narajana vertrekt met haar,
doch onder weg neemt hij zich al voor, haar voor zich te
behouden, en brengt haar bij aankomst dan ook niet onmiddellijk in het paleis maar in zijne eigen woning.
Te Giri Dasar verschijnt intusschen Emban Pratignjawati
voor Praboe Kala Werdati, die hem bericht dat de afgezanten
door Ardjoena geslagen zijn, en de brief niet aan Mandraka's
vorst is overhandigd, maar door de overgeblevenen teruggebracht. De vorst is vrecselijk boos, en wil weer zelf naar
Mandraka gaan; maar op raad van zijne Emban ziet hij
daarvan af, daar zij zelf zal gaan om de Poetri te stelen. Zij
vertrekt onmiddellijk door het luchtruim naar Mandraka.
Te Mandraka waren Praboe Koeroepati van Ngastina, Praboe
Joedistira van Ngamarta, Bratasena, Nakoela, Sadewa, Patih
Sangkoeni en gevolg reeds bijeen als genoodigden voor de
bruiloftsfeesten. Op Praboe Salja's vraag waarom Ardjoena
niet meegekomen is antwoordt Joedistira, dat hij naar den
berg Retahoe was, en van daar naar Ngamarta zou terugkeeren, opdat er iemand zou zijn die gedurende zijne afwezigheid het bestuur in handen had. Nu verschijnt Raden
Roekmarata, van Madoera teruggekomen. Na het antwoord van
Praboe Kakrasana meegedeeld te hebben, zegt Praboe
Salja hem naar zijne moeder te gaan, en te verzoeken alles
voor de ontvangst van den optocht van Madoera gereed te maken.
Vóór dat hij binnen bij de vorstin was, was de Émban Pratignjawati van Giri Dasar reeds bij haar gekomen in de gedaante van
Praboe Salja zelf; zij liet Dewi Erawati die zoo min als iemand
anders eenig vermoeden van het bedrog had, bij zich komen, en
zeide haar zich in een juweelen tooverbeker (™ ™ « «° *?>-.« ™
»-uan-m), die zij bij zich had te begeven, overeenkomstig
eene oude instelling, om haar daarin gedurende den nog
overigen tijd vóór haar huwelijk te verbergen. Juist had
Erawati zich in die tjoepoe begeven, toen Raden Roekmarata
binnenkwam, natuurlijk er vrij vreemd van opziende, nu
reeds daar zijnen vader te ontmoeten. Erg verstoord ontstaat er
een twist, die zoo hoog loopt dat Raden Roekmarata zijn kris
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trekt en zijnen vader te lijf wil. Maar deze neemt hem op
en werpt hem naar huiten. Daar wordt de strijd hervat.
Ten slotte weet de Raden hem met een pijl in de borst te
treffen. De Ëmban verliest daardoor haar aangenomen gedaante, en Roekmarata herkent in haar eene Boeta. Zij bespot
nu Roekmarata, en roept hem uittartende toe, dat zij Erawati
reeds bij zich heeft, en hij haar nu maar door het luchtruim
naar Giri Dasar moet volgen. En tegelijk stijgt zij in de
lucht op en verdwijnt.
Praboe Salja was intusschen met zijn gasten lustig aan het
drinken en feestvieren gebleven, doch wordt daarin nu gestoord
door de komst van Raden Roekmarata, die hem vertelt wat
er gebeurd was. Na beraad zendt hij Raden Roekmarata
naar Madoera, om kennis van het verdwijnen van Erawati
te geven. Hij moest Praboe Kakrasana zeggen, dat die patah's
nu niet meer noodig waren, en het huwelijk alleen zou
doorgaan in geval hij de Poctri kon terecht brengen.
Toen Raden Roekmarata te Madoera aankwam, was men
nog druk bezig met de toebereidselen voor den tocht naar
Mandraka, Patih Pragota was juist binnengekomen, en had
den vorst bericht, dat hij eene patah gevonden had in
Endang Wardiningsih. De vorst laat haar met hare moeder
en zusters voor zich brengen; vertrouwt dan Endang Wardiningsih aan zijne zuster Soembadra toe ; Sëmar en zijne
beide volgelingen aan de hofdames Njai Soembita, Mëlèng en
Djëmoenaq, en laat ieder naar haar eigen vertrek met hare
gast gaan. Dewi Soembadra neemt Endang Wardiningsih bij
zich, onderwijst haar in het vervaardigen van bloem versieringen, en belooft haar verder les in het batik en dansen te
geven. Endang Wardiningsih vindt alles uitstekend; maar Soembadra wil nu wat gaan rusten, en laat haar door Endang Wardiningsih pidjêt, wat haar weldra in diepen slaap doet vallen. Endang Wardiningsih verliest, gedurende die oogenblikken op de
slaapplaats van Soembadra haar vrouwelijke gedaante, en vertoont zich weer als Ardjoena. Alsdan ontwaakt Dewi Soembadra !
Middelerwij 1 komt Raden Roekmarata de tijding van Dewi
Erawati's verdwijning brengen. Praboe Kakrasana belooft
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haar te zullen zoeken, waarop de Raden weer vertrekt. Nauwelijks is hij vertrokken, of Dewi Soembadra komt gejaagd
en weenende binnenstormen, en vertelt wat er gebeurd is;
dat die zoogenaamde Endang Wardiningsili niemand anders
is dan Ardjoena in eigen persoon. En pas heeft zij alles verteld,
of daar komen ook Njai Soembita, Mëlèng en Djëmoenah
binnenstormen, en vertellen dat die moeder met haar beide
dochters niemand anders zijn dan Sëmar, Nalagarèng en
Fétroeq! Nu gaat de vorst zelf naar de kèpoetrèn, en gelast
Ardjoena naar buiten te komen. Maar niemand geelt antwoord.
Nu ziet hij naar binnen en herkent Ardjoena! Terstond
bedaart zijn toorn, en zegt hij zijne belofte te zullen houden.
Dewi Soembadra zou met niemand dan hem trouwen! Hij
verlangt dat Ardjoena stil binnen zal blijven, verwijdert zich
om zijn Patih Pragota eens goed onder handen te nemen,
natuurlijk veronderstellende dat alles een afgesproken werk
was, en de Patih van alles wist. Maar deze bekent en verzekert van niets te weten; hij meende ter goeder trouw de
tapa-familie van den berg Poerna binnengeleid te hebben! De
vorst verbiedt hém iemand iets van het geval te vertellen,
en gelast hem in de pringgitau de wacht te houden, om aan
een ieder den doortocht te verbieden.
Daarop begeeft de vorst zich naar zijnen broeder Raden Narajana, die reeds van Gadamadana terug was, doch
zijne opwachting nog niet had gemaakt. Hij zat juist in gesprek
met Endang Djembawati, toen Praboe Kakrasana stil achter
hem kwam, en moest hooren hoe Narajana allerlei leelijks
van hem aan Djembawati vertelde, en haar beloofde niemand
dan haar tot vrouw te zullen nemen; hij zou op de pasar
wel een ander voor haar zoeken om bij den optocht te dienen.
Praboe Kakrasana is woedend, en nadert zijnen broeder,
waarop Djembawati hard wegloopt. Na eenige woordenwisseling neemt hij Narajana mee in het paleis, hem vertellende wat daar gebeurd is. Dan laat hij Ardjoena bij zich
komen, herhaalt de belofte dat deze met zijne zuster zal
trouwen en vertelt hem dat Dewi Erawati door een bceta
ontvoerd is geworden. Ardjoena staat onmiddellijk op, en
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gaat op weg om Erawati te zoeken, hetgeen den vorst
aanleiding geeft Narajana verwijtend als een voorbeeld te
stellen. Narajana wil dan bij Ardjoena niet achterstaan, en
zegt ook op reis te willen gaan; doch eene herinnering aan
Djëmbawati, die daar straks weggeloopen was, doet hem
besluiten haar eerst te gaan zoeken.
Praboe Kakrasana gaat daarna onmiddellijk Ardjoena achterna, en hem ingehaald hebbende, zegt hij met hem te zullen
gaan. Zij komen te Giri Dasar in het paleis, waar zij Praboe
Kala Wërdati vinden met de Émban Pratignjawati, die Erawati
uit de tjoepoe te voorschijn laat komen. De Poetri gaat
onmiddellijk naar binnen, doch wordt gevolgd door Kakrasana,
Ardjoena, Sëmar, Nalagarèng en Pétroeq, die onzichtbaar
binnen waren gekomen. Terwijl Ardjoena zich met Erawati
bezighoudt, posteert Praboe Kakrasana zich in den ingang
om daar Praboe Kala Wërdati te ontvangen. Al spoedig
ontstaat een gevecht waarin de Boeta-vorst en zijne boepati's door Kakrasana gedood worden. Daarna vertrouwt Kakrasana Erawati aan Ardjoena toe om haar naar Mandraka
te geleiden. Hij zelf zou naar Madoera terugkeeren, om weldra hem naar Mandraka te volgen ter voltrekking van het
huwelijk.
Als hij te Madoera terug is, ontstaat in den Soeralaja
eene hevige beroering. Batara Goeroe informeert bij Narada
naar de oorzaak. Na eerst wat gekheid verkocht te
hebben, — hoedanige men in den raad der goden niet zoo zou
verwachten, — verklaart Narada dat het eene herinnering' van
de bede van Praboe Kakrasana is, om hem bij den huwelijksoptocht naar Mandraka te doen begeleiden door hemelbewoners
en de gamelan Lokanonta. Batara Goeroe geeft terstond bevelen in dien geest, draagt Narada op aan Kakrasana het wapen
Aloe gora te geven, benevens eenige nieuwe namen, die
Narada nog met één vermeerderde, en bepaalt dat Batara
Brama Kakrasana zal kleeden.
Deze optocht uit den Soeralaja verschijnt te Madoera, toen
daar alles in drukte en beweging voor het vertrek was. Raden
Narajana en Dewi Soembadra zullen te Madoera blijven, daar
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de vorst alleen vergezeld zal worden door zijn Patih's Pragota en Prabawa. Hij berijdt den olifant Poespadënta.
Te Mandraka was men echter nog altijd in kommer over
het verdwijnen van Dewi Erawati. Alleen Praboe Koeroepati
was daar minder bedroefd om; hij trok zich in zijne tenten
terug, en zond in het geheim gezanten uit om Erawati te
zoeken. Het was al weer een kans voor hem om Erawati
toch nog te kunnen huwen. Maar nu komt Raden Roekmarata
van Madoera terug met het antwoord van Praboe Kakrasana,
die beloofd had haar te zullen zoeken. Terwijl nu Praboe Salja
met Joedistira van Ngamarta over Ardjoena spreekt — zie! daar
komt Ardjoena zelf en brengt Dewi Erawati thuis! Algemeene
blijdschap in het paleis; Dewi Banoewati is ook verblijd
Ardjoena weer te zien; de bruid wordt terstond gekleed
voor de plechtigheden van de huwelijksvoltrekking, en
Ardjoena met Roekmarata opgedragen de wacht bij haar te
houden. Weldra verschijnt Praboe Kakrasana in optocht;
Narada volbrengt de bevelen van Batara Goeroe, sluit het
huwelijk en vertrekt daarna weer met de hemelgeesten. Déwi
Erawati en Praboe Kakrasana worden door Ardjoena en Roekmarata in het paleis geleid.
Praboe Salja zegt nu tot Joedistira zich in verlegenheid te
gevoelen over Praboe Koeroepati, wiens wijze van doen zijn
achterdocht had opgewekt, en die ook niet bij de voltrekking van liet huwelijk tegenwoordig was geweest. Hij gelast Roekmarata en Bratasena liet oog op den vorst van
Ngastina en zijn gevolg te houden, waartoe beiden onmiddellijk
naar buiten gaan.
Praboe Koeroepati en Raden Sangkoeni zijn in gesprek over
Erawati, en Sangkoeni vertelt dat zij alreeds gevonden en
getrouwd is, waarvan de vorst nog niets wist. Koeroepati is
verstoord, en wil Erawati toch tot vrouw hebben ; Sangkoeni
geeft hem wel den raad daarvan af te zien, maar hij luistert
daar niet naar, en beveelt de tenten der Madoerezcn in brand te
steken; hij hoopte gelegenheid tot een gevecht met Kakrasana te
zullen krijgen, en Erawati te kunnen wegvoeren. Maar toen
men zijue bevelen wilde ten uitvoer brengen, kwam
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Bratasena te voorschijn, en verjaagt de Korawa's, die de
vlucht nemen.
In het paleis te Mandraka kan men nu rustig bruiloft vieren !
In de „Drie en twintig schetsen" is deze lakon, zoo als
reeds is opgemerkt, als N°. 14 onder hetzelfde opschrift opgenomen.
Daar gang en geest van beide verhalen geheel dezelfde
zijn, zal het voldoende zijn, alleen op eenige verschillen te
wijzen, die bij de vergelijking onze aandacht troffen.
In de „schets" is Tirta Kandasan gelijk aan het Giri
Dëdasar onzer lakon.
In de „schets" heeft de Boeta-vorst van dat rijk En dra
Koerondagëni (== Praboe Kala Werdati). Hij heeft een zoon,
genaamd Prakongsa, die gedroomd heeft met Dewi Erawati
te zullen trouwen. Van dezen zoon weet onze lakon niets.
De „schets" verhaalt dat Ardjoena te Setra Gandamaji
zijn opwachting wil maken, waar onze lakon niets van weet.
In de „schets" krijgt Ardjoena den naam: Boq Rantan
Sari ( = Endang Wardiningsih) en Nalagarèng heet daar:
Peto ( = Mëloq).
De Boeta-vorst gaat, na het verslaan zijner gezanten door
Ardjoena en nadat loerah Togog den brief heeft teruggebracht,
in de „schets" zelf voor zijn zoon naar Mandraka. Van de
Ëmban Pratignjawati onzer lakon is in het geheel geen sprake.
Roekmarata heeft daar dus ook in het geheel geen gevecht
met de Ëmban. De Boeta-vorst zelf vertoont zich in de gedaante van Praboe Salja. De voorstelling van het gchcele
tafereel in de „schets" verdient ongetwijfeld de voorkeur
boven die in onze lakon; zij is veel rationeeler. Roekmarata ontmoet den Boeta-vorst in het geheel niet, daar hem
gelast is de wacht voor de Këpoetrèn te houden. Eerst zijn
het de Korawa's die met den gewaanden Salja strijden,
doch die gaan natuurlijk op de vlucht, om de eer der overwinning aan den Pandawa-vorst Joedistira te kunnen geven.
Doch het resultaat is toch hetzelfde: de Boeta-vorst gaat met
Erawati door het luc-htruim naar huis.

398
Ook in het verhaal der ontmoeting van Kakrasana met zijnen
broeder Narajana zijn kleine verschillen, maar de gang is gelijk.
Naga Sonja heet in de „schets" de berg Arga Sonja der
lakon.
Als de Boeta-vorst met Erawati in zijn paleis is gekomen,
geeft hij haar aan zijnen zoon over. Daarna wordt natuurlijk
eerst Prakongsa, en dan zijn vader gedood.
En ten slotte wordt volgens de „schets" Ardjoena naar
Madoera gezonden om Kakrasana met de « , 0 . 0 0 ^ van
Praboe Salja bekend te maken, doch is van de gamelan
Lokanonta geen sprake. Onze lakon veronderstelt die »m».-»
£aiKnim/j als reeds van vroeger bekend aan Kakrasana. Naar
aanleiding van de mimrm-n in den Soeralaja zendt Batara
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Wij laten hier even als vroeger eene opgave der eigennamen van onze lakon met eenige aanteekeningen volgen.
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Zie boven N°. 29. Pag. 291, r. 3 geeft
batara Goeroe hem de volgende namea^K-m^ui-uMirm-riB!
iE,
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31. »m.nAvfimi-m, Pag. 294, r. 9 de naam van Djaladara's
wapen, hem door god Brama geschonken. Het Jav. Wdb.
noemt liet „een strijdknods ". Zie ook beschrijving C. Spag. XXVIII als „Xanggala."
32. „Qr,tin» Pag. 192, r. 6 v. o., of row na. pag. 260,
r. 8. Zie Lk. K.W. N°, XLVI en XLVII.
33. « « j ^ i , Zie Lk. K.W. N u . XLVIII. Ligt op Java. Pag.
173, 180.
34. ythitu,* „
„
„ N°. LUI. Is njnnnaitv* op pag.
iioU, r. o V. 0.
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35. „.T/^rrm» Eene nagari op Java. Pag. 173, r. 8 v. o.
Het rijksgebied van Bismaka ( = Arjapraboe); zoon van
Koentibodja; jongere broeder van Basoedcwa en Koenti; vader
van Roekmini, Kresna's vrouw.
36. n&<uua^L'n\ Eene nagari op Java. Pag. 173, r. 8 v.o.,
of ^ u u m j T i , Het rijksgebied van Satyadit of Satadjit,
vroeger Oegrasena; zoon van Koentibodja teMadoera; jonger
broeder van Basoedewa en Koenti ; vader van Satyaki ; schoonvader van Krësna.
37. ß a j i u u « » Eene nagari op Java. Pag. 173, r. 8 v.
o., waaromtrent men zie CS.'s Register i. v. Tjampala.
Het rijksgebied van Droepada; O.S.'s Register i. v. Droepada, schoonvader van de Pandawa's Joedistira en Ardjoena
en hun bondgenoot in de Bratajoeda.
38. <r« o???..^ m f r™ 9 ^ , v Pag. 196, r. 8 v. o. Zoo noemt
Semar Ardjocna's ouderen broeder Joedistira?
39. .«»«t«?«»« Zie boven N°. 32.
40. m ^ «

Eene Ëmban van X". 32. Pag. 260, r. 7.

41.

iTtntun ioirtftiji^

42.

8wimt/Mr/f-*

,,

„

,,

n

JN .
N°.

,,

„

,,

,,

„

„ 8.

„

„ „

Pag. 73, r. 11 v. o.
43. ^«noonfl^ (Patih—) bij Kakrasana. Pag. 180, r. 4 v. o.
44.

(«JTCUJW

(Patui—)

,,

„

„

n

n

„

45. „m-nw,«m\ Xaam van »™™> vóór zijne vestiging te
Dwarawati; zoon van Basoedewa (vorst van Madoera) en
Rohini; jongere broeder van Djaladara en Soembadra; doch
pag. 278, r. 2 heet Soembadra de adi van Narajana; een
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trouwe en bestendige bondgenoot der Pandawa's. Door het
huwelijk van Soembadra met Ardjoena is deze zijn zwager.
Als incarnatie van Wisnoe was het dan ook zijne bestemming Ardjoena te beveiligen in den Bratajoeda. Trouwens
Soembadra was ook eene incarnatie van Dewi Sri. Onze
dalang zegt pag. 194, r. 3 v. o.:J8*^„,.£„„„,< JL-Ä,'«,™,,,
t**™™ Men zou van den lateren ™M, in de lakon eene
andere karakterteekening wenschen en verwachten dan van
hem als Narajana in onze Lakon gegeven wordt; daar is iets
gemeens, iets karakterloos in zijn wijze van doen; hij is
dapper noch vorstelijk, en men zou uit dergelijk begin geen
lateren held van vorstelijken bloede voorspellen!
46. -n^tojoj^toaa, (Patih—) te Madoera bij Narajana. Pag.
189, r. 7 v. o.
47. ^™_j ,£?»£* Pag. 296, r. 8 v. o. Naam van Djaladara's
olifant.
48. u™» Pag. 194, r. 7. Vorst van Ngastina; zoon van
Abiasa; vader der Pandawa's; gehuwd met Dewi Koenti
en Madrim. In de Lk. Wahmoeka en Arimoeka wordt hij
voorgesteld als de zoon van Ambahini bij ïjitrasena; doch
zie CS. Noot 17, en 19, op pag. 8 en 9.
'li'YB* ^ a £ ' ^^> r" 6-Dochter van Koentibodja, vorst
van Madoera; zuster van Basoedewa; moei van Djaladara,
Narajana, en Soembadra; moeder van Karna bij den zonnegod;
later gemalin van Pandoe, en moeder van de drie oudsten
der Pandawa's. Zie CS. Register i. v.
50.

^lmanr,:u,S,S,--,°,^\

Pag.

220, r. 8. Naam door Batari

Doerga aan Ardjoena gegeven nadat zij hem de gedaante
v
an eene vrouw heeft gegeven. In Lk. Djagal Abilawa
komt eene naamgenoot van haar voor als vrouwelijke bediende van de prinses Oetari te Pirata. In de „schets"
ls
zijn naam: Bok Rantan sari.
51- ma n lutrin » Pag. 220, r. 9. Toen Ardjoena in WardiningS1
h (N°. 50) was veranderd, gelastte Batari Doerga hem,
dat hij moest voorgeven te komen van de patapan Giri
oerna en de stem van Dewi Madrim zou hebben.
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52. ai(ge3P P a £ - 2 2 ° ' r - 9 - D e J o n S e r e zuster van Praboe
Salja (N°. 2 boven); tweede vrouw van Pandoe, en moeder
van Nakoela en Sadewa.
53. £U2u™^ « a i p m j ^ en K « n j u i m ) « Pag. 221, r. 10.
Namen voor Sëmar, Nalagarèng en Pétroek, nadat zij evenals
Ardjoena het voorkomen van eene vrouw door Batari Doerga
hadden ontvangen. In de „schets" heet Nalagarèng: Peto.
Pag. 261, r. 5 v.o. heeten: Nalagarèng: «2,rrm en Pétroek:
o o
" 1 , al-

<-"

54. 2Tœ» ,£-•» Pag. 250, r. 10 v. o. Door Bratasena «n »;„ £»*•» XJIUJ
genoemd, namelijk Joedistira, de oudste der Pandawa's, vorst
van Ngamarta. De naam zal wel eene samenstelling van «£*,,
en aw&^ zijn, men vgl. C. S. i. v. Darma en Joedistira.
55. « » • u f f l ! « ( ^ _ ) N N Pag. 193, r. 4. Volgens pag. 225,
r. 2 v. o. Q, w w, M z» 0**1*»^ Hier waarschijnlijk wel hoofdzakelijk gezegd om de gelding Sëméroe aan te kondigen.
Naam van de patapan van Kapi Dëjmbawan. Zie i. v. C. S.'s
Register. In de „schets" s? ^ 8I m.ß* 01 m.x geschreven.
56. m&ü „ o « , * Pag 226, r. 1. Echtgenoot van N«. 57 ; vader van N°. 58; en schoonvader van Krêsna. Hij vertoefde
in de patapan Gadamadana (No. 55) als pandita, doch
volgens pag. 226, r. 6 was hij vroeger Poenggawa ing
Pontjawati. Toen hij met zijne vrouw Rêtna Tridjata, dochter van Praboe Wibisana ing nagari Ngalëngka was gehuwd,
was hij met haar naar de genoemde patapan getrokken, waar
zijne dochter Djëmbawati geboren werd. Kapi is Sanskrit en
beteekent aap. Zie C. S.'s Register.
57. fëurç» Pag. 226, r. 1. De vrouw van N°. 56.
58. û „ ^ ( 7 , » r — > Pag. 226, r. 2. Dochter van No. 56
en 57. Eene vrouw van Krësna, en moeder van Samba. Zie
C. S.'s Register.
59. ? u . ^ » $ t « Pag. 22ö, r. 6. Zie boven No. 56.
60. ö , ^ ™ „ Pag. 226, r. 7. Vader van N>. 57 en
jongere broeder en opvolger van Dasamoeka, vorst van
Ngalëngka.
61. £i«n\\ Pag. 226, r. 7. Rijksgebied van Dasamoeka
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(bijnaam van Rawana), en Wibisana. Skr. Langka, benaming van het eiland Ceijlon.
62. -vapmtm™* Pag. 3, r. 6. Ook «,^«,\\ Lk. Palasara pag.
14, r. 1 de vader van £,».,» Pag.137, r. 2 v.o. De pracht en
heerlijkheid der vorsten wordt bij de zijne vergeleken, zooals
hij

VOOrgesteld WOrdt êh xn uw v, Si, £>axt *£,%>•*

63. vp-nfcfm» Pag. 194, r. 10 wordt van Ardjoena gezegd, dat hij

OOk heette

nvnCrmiumtKitlw. (Utm «sn tJi Mniuii, °h œ/i

u m - r i f i nrn fm «s,i -JI <«sn Sn •«- çj 'n « lyn (orn « iJatara ü/ncira gaat door

voor een zoon van Batara Goeroe. Door het gebruik, dat
Dewi Koenti van zekere mantra maakte, haar door Indra
geschonken, werd zij, na haar huwelijk met Pandoe, door hem de
moeder van Ardjoena, C. S. Inleiding § 13, pag. XII. Ardjoena
heet daarom o. a. , ^ ^ 4
Ook Kama was een zoon
van den zonnegod Soerja, geboren uit het oor van de maagd
Koenti, vóór haar huwelijk met Pandoe.
64. a „ , of ™ â M 4 â » Pag. 194, r. 6 v. o. wordt
van

Ardjoena

gezegd, dat hij oMn>rn£,<w,M!kxmtiëi*jivi<yi\ ^

<cmasniuhrintKiiziEiiS,imnj,^iui°niiYii'^iKi,^A\

ny, luvt rm tui rv. Ml „ / n - r m urn \

Mn/eta-Li tm .ai-?, m tui > am S, m M im (tfjtrrni

mn-rtnicncrwnaAjiaïn^

««r.«»:

iKi,-?,<n«n,r,n-nM,m7,*

Vergel. boven N°. 6 3 .

(Ui is,

(itninntc

Wisnoe

gaat door voor een zoon van Batara Goeroe. Hij was gehuwd
met Dewi Sri. Krësna is eene incarnatie (de 8e) van hem,
evenals Soembadra zijne zuster eene incarnatie van Dewi Sri is.
Deze incarnatie van Wisnoe en Sri had ten doel Ardjoena
in de Bratajoeda te beschermen.
65. ^ r , a ^ Pag. 194, r. 5 v. o. Dit schijnt hier een
naam voor Wisnoe te moeten beteekenen.
66. « „ c , ^ ™ * Pag.212,r.3.«g,i a .r»a> pag 213, r. 6,5
v. o. Volgens de Manikmaja de ecntgenoot van Batara
Goeroe. Volgens Wdb. ook van Siwa, dat haar „eene godheid
van een gramstorig en verschrikkelijk karakter" noemt. Volgens de Lk. ^ « 0 - 9 , ^ - o Ä » ! ^ ^ * » « > * Pag- 212, r. 10 *Srwv, m
« . - « a , M - « , s 9 « « » A » - » » « w » Nalagarèng zegt pag. 217, r. 3
dat zij een menscheneter is, ^ m mim|M<|tm en retroek noemt
haar reg. 4 een ««>« minimi «je» ruf*
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V l.ruiitnrjiuittisr)i]<rmani?iii2iamj\\

P a g . 2 1 1 , T. Î O

p a g . 2 1 2 T. 9 .

Hetzelfde als ö i o m ™ o t u , „ , Naam van een woud (of vlakte?
C. S.), waarin het paleis van Batari Doerga staat. In de
„schets", gag. 101 en 196, »mAy genoemd, Wdb. i. v . ^ ^
noemt v , « ^ C. S.'s Register i. v. heeft evenzoo »^»a»
Zie boven N°. 66. Pag. 213, r. 6 is het evenzoo ^ •
fj irrt »op HA OM itsitjt \\

68. Kn^mwiika* Pag. 212, r. 10. Zie boven N°. 66. Ook
genaamd «n«n»«,i^ Is in Skr. één der namen van Jama
den god des doods. 0. S. Register i. v. zegt van hem : eene
godheid van vreeselijke natuur, die zich bij wijlen in vuur
verkeert om alles te verdelgen.
69. vuL^xm-nmnj!^ Pag. 212, r. 11. Zij behooren tot het geslacht
der aF,„^jj, zie N°. 66. Batari Doerga heerscht als koningin
over haar; zij worden op ééne lijn genoemd met
mmr-^^
" ' T l) = '""i™*^ «»n,» en nm^ en . C T „ ^ ? = zware wind,
stormwind. In de voorstelling van onzen dalang hebben zij het
zelfde karakter als Batari Doerga, en zijn zij booze geesten van het
*) latiui hier ia een spelfout voor
Voor
In

iarfimi\

wat

wederom

een spelfout

is

<u>*o (»volk", in de beteekenis van »bedienden, volgelingen, aanhang").
de taal der gedichten luidt dit woord gewoonlijk O M « Ook zoo is het

woord foutief gespeld, doch daar al deze soort van spelfouten ontelbare malen en
in vele gevallen constant optreden, hebben zulke misspellingen zich eene plaats
als afzonderlijk

woord in de Javaansche taalschat verworven, als hoedanig men

ze erkennen moet.

Trouwens ook bij het maken van zulke spelfouten heerscht

een niet te miskennen taalregel.

I n dit bepaalde geval, waar men ,vtin rm -r, ««y

vindt, kan men zich daarenboven op een algemeen geldenden en overbekenden taalregel beroepen.

I k heb gemeend mijn taak als redacteur te zullen overschrijden

zoo ik zoowel bij gevallen van dezen aard, als bij zoo vele andere die meer op
de grammatica betrekking hebben, of ook wel den inhoud raken van de in de
wajang

verwerkte legenden, en de personen

die men daarin aantreft in hun

onderlinge verhouding en eigenlijke positie, telkens den lezer deed opmerken dat
de schrijver,
spijker

die ook in dit stuk weder veel leerrijks mededeelt, niet altijd den

op den kop tikt.

Veranderingen

in

den tekst zijn door mij, die dit

opstel in portefeuille vond, en daartoe door den schrijver niet ben aangezocht,
slechts hoogst zelden aangebracht, — en ook dan raken de veranderingen den
mhoud niet, — te minder daar dit stuk zooals den lezer ziet geheel geschoeid
"

»P de leest van de reeds vroeger gepubliceerde aanteekeningen van dezelfde
op een ander wajangverhaal uit denzelfden bundel.
D B . J.

BRANDES.
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vrouwelijk geslacht, zie pag. 2 1 1 , r. 8 v. o., en pag. 214, r. 10 v. o.
70. m^^nsnp. Pag. 212, r. 11. Een klasse van booze geesten,
die de dalang hier i S o - n ç i ^ i , „op aarde" noemt, in onderscheiding van anderen die zich elders, bijv. in zee, in de
lucht, enz. ophouden. Zie Mededeel, v. h. N. Zend. Gen.
71. ta«o«8^* Pag. 212, r. 10; pag 214, r. 5 v. o. „vrouwelijke
geesten, nymphen, hemelmaagden".
72. y^v,*
Pag. 217, r. 4 „vrouwelijke bosch-oftuinspoken".
Pétroek noemt Batari Doerga een Autitii^mi</«i^t een
Wewe met hangende borsten.
73. »»TiTKSMw Pag. 260, r. 8 v. o. Een hemelnymph z. v. a.
o
_
"-" «o ,w -r, »

74 ^ „ „ j , Pag. 260, r. 8 v. o. Pag. 288, reg. "I, 9 een ,,„,
«ùiKiM/j „hemel-godenverblijf" genoemd. In de Soeralaja bevindt zich:
«• ^ « I , ° » M M M H of ^«o.^œi«*»* Pag. 288, reg. 7 naam van
het paleis van Batara Goeroe. Pag. 194, r. 11 v o. wordt het ^^
«S&IILUX genoemd.

b* « n u ^ u t f m ä a m i Pag. 288, r. 10. In de „schets", pag.
12, r. 8, staat °w.™u»% Ook pag. 82, r. 9. Eene plaats der
veroordeeling, eene soort van hel.
c irjvuKnJiijunt.-m^imin^ij^
P a g . 2 8 8 , 1 1 . In de „schets" pag.
112, r. 6 wordt van haar gezegd, dat zij nrmiMrmirà^ Het

*s de brug die naar de Soeralaja leidt, en al heen en weer
schommelt, zooals ook de naam wil te kennen geven. Naar
Bratajoeda LVII 3, 1, schijnt men zich vóór dien brug de
^^„jnaZuTn^n-Çiirrip eene soort van poort ot gebouw te denken. Onwillekeurig denkt men hierbij aan de mohammedaansche
ff- xmnnjiaZiauntJitm^rnamSitniif«. P a g . 2 o 8 , r. 1^. In ue „SCIietS

Pag. 48, r. 2 alleen o ^ ™ « . ) « » » De zetel of troon van
batara Goeroe. In onzen tekst wordt gezegd, dat zij ^<mnj>n
door de plaats hebbende m-r,<m-n»
e
CT^^U-r,«»^*
Pag. 288, r. 9 v. o. De plaats der
Djawata vóór Batara Goeroe's troon, zooveel als paseban der
öjawata's.
75.
rapTimy
Pag. 288 en vlgg., waar hem de volgende namen worden gegeven: M A « ^ ^ « » - « ! mnwuqm»
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Ki up 'r» leji MI nota \ « c i m a n u ) é « n ^ ajifrj>iyittyi.\ en door Narada.
pag. 290, r. 3 v. o. wordt aangesproken als nji un MU 'Vi tin im w
beneden N°. 78. C. S.'s Register i. v. Onze dalang geeft hem een
eigen toon van spreken o. a. gekenmerkt door „S.^™?« UMU>
enz., doch de geheele voorstelling van zijne persoonlijkheid is
vrij zonderling, soms vrij belachelijk.
76. (l^nnpnri-^-n »; Pag. 288, r. 5. De god des winds. Hij
gaat door voor een zoon van Batara Goeroe ; vader van Bima.
C.S.'s Kegister. In de „schets" pag. 18, r. 2 verdrijft hij
zijn tegenstanders door wind.
77. ten tip T> rvr (En \\ Pag. 288, r. 5; pag. 299 vlg. Pag. 293,
a.n
r. 11 spreekt Kakrasana hem aan als n»Ki»n^«jiaïitóww-«»oii
de naam van zijn verblijf in de Soeralaja. Hij was het die
aan de Pandawa's verscheen, en hen beval niet naar Gadjahoja terug te keeren, maar te Wirata onder aangeno
men namen in dienst te treden. Aan Djanaka gaf hij bij
die gelegenheid het wapen Bramastra. Bij gelegenheid van
den worstelstrijd van Kangsa's patih Saratimantra verschenen, op ingeving van Brama, Kakrasana, en Narajana, en
ontving de eerste van hem het wapen Nanggala, dat sedert
zijn persoonlijk attribuut bleef. Zie boven N°. 31.
78. ^ , ^ % (<m^—)w Pag.288, r. 10 v. o.; pag. 293, r. 4.
v. o.; pag. 294, r. 3. Ook elders "^^fy*
Een naam van
Batara Goeroe. In Skr. is Roedra een naam van Siwa.
79. o , ^ ™ - ™ —» Pasr.
Pag. 288, r.
r 4 door Batara Goeroe als «™
pag. 289, r. 5. aansproken; wien hij wemfl ml nytcrrn fi na \
Hij zit het
lfW,ny aldaar reg. 10 aanspreekt.
derkeerig
dichtst van al de goden bij Batara Goeroe, .g^wia^^-â^^?
o.
-nao- 288 ree: 8 v. o. en wordt steeds als
gezant door Batara Goeroe uitgezonden. Hij heet ook <™^
(^ pag. 288, 8 v. o. Zie C.S.'s Register.
<HTV in arrn M M
a a O
/
of U i£« Pag. 163, r. 8,13. Naam van het
80. iri^l 'rmdiaJi thjl\
Boeta-rijk van Praboe Kala Wërdati.
81. , „ « « , « « « . & % Pag. 163, r. 12. Vorst van Giri Dëdasar (N». 80). In de „schets" komt pag. 238, r. 9 v.o. een
Boeta-vorst van dien naam voor, maar regeerende over
^
o a « , S ï i r in de Lk. Alap-alapan Droesilawati. En

crm\
Cd

C
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ook daar ontmoeten wij Loerah Togog bij hem.
82. « y ^ a ^ ^ ^ ï m f o v i w ^aS-163, r. 9. Zij wordt gewoonlijk
als «&«*,, door den vorst aangesproken. Ook heet zij ir.-m.i,\
Zij is ëmban bij Praboe Kala Wè'rdati.
83. ifflan^ninu («il â™—)\s Pag. 168, r. 6. Boeta-boepati
bij N°. 81. Hij spreekt op de bekende Boeta-wijze. lu de,
„schetsen" komen drie Boeta-poenggawa's onder den naam
Ä K i g m ™ voor bij de Boeta-vorsten ^ K n é o u ^ M i m » « ,
">i <&?<toirrm\ e n
o.
o4.

^itKtrti.nj)iü'n:nAi>i,inijriicatJnn'r),t^i\

ayu K« j>>umnj-in

en Ä B i M r u i B M » »

oi«Kiii;n]«,ij»(nmn

P a g - 1 7 1 , r. 3 v. o.

Boeta's te Giri Dasar.
rn

oO.

MitruTK-zrm^
^

en

<niBit<n(<Mtikrimcrmi\>
Pa,2'. 1 7 2 , r. 4 , 8 .
f
' OÖ*
°
'
'O
Co)
Ififlnii

iwee Boeta-boepati's te Giri Dasar.
X

C?co

86.

^

«51J'*-""! »W
' ?L?«rwn<yMrw p
^ , ^

r u

, m j

(,nyr) ? —)w

^7 r\f.

AAIT

L")

Zoo ook-^â™«»«..,,,

P a g . 2 8 7 , l'. 9 .

P a g . 1 7 0 , r. 4 v. o. O o k ,7t,.

-M? ««*»(£> pag. 173, r. 2 genoemd. Pag. 170, r. 5 heet hij een
n ^ c / ^ v a n Praboe Kala Wërdati. Hij is een ^ i « Ä M ? M (
«s-un en zegt pag. 173, r. 10 v. o. alle nagari's op Java te
kennen. En pag. 174, r. 2 noemt hij zich uitdrukkelijk «3,,;,,
in onderscheiding van de Boeta's wier dienaar hij is;
waaruit zich tegelijk de minachtende en vernederende behandeling laat verklaren, die hij zich bij de Boeta's moet
laten welgevallen. Het rijk Giri Dasar wordt gezegd ergens
buiten Java te liggen, reden waarom geen der Boeta's Java
kent of er den weg weet; zoodat Togog mee moet om de
afgezanten van den vorst te begeleiden en den weg naar
Mandraka te wijzen. Wat Sëmar voor de ,u, «A, HQ, »™
is, is Togog voor de uui«?<«** Wat natuurlijk ook geldt voor
Sêraar's volgelingen in vergelijking met ïogog's volgeling
Sarawita. Togog zal dus altijd in het gevolg van Boeta's;
van de Korawa's enz. verschijnen, gelijk Sëmar altijd bij
de Pandawa's. In de Lk. Pandoe treffen wij Togog bij
Narasoma (Salja) aan.
87. „ , - n g , ^ Pag. 170, r. 4 v. o., of ö,,« ,,„..-«,3-v>\ pag. 173»
2 of Çi<â,,i,, waarvan de verkorting Situs pag. 176, r. 12.
Hij is de volgeling van Togog, en van hem geldt dus alles
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wat van dezen onder N0,. 86 gezegd is. Onze dalang
laat hem zich door een eigen accent of toon van spreken
kenmerken. Zie bijv. pag. 176.
88.

•., « 1.1 «if >n 1M d.1 (tij* v »S 2 £î .un ° ,i i <£, t ?l K117 <J>« " ^ « ï&g.

308,

r. 2 en 1 v. o. Een andere naam van «^.»»w Zie boven
N°. 63. Maar hij treedt eerst in de volgende lakon op.
89. « - - « o i f c . « ^ « » » P a S - 209> r- 8 T- °- Z M n o e m t
Sömar het ,0*,«.,«,/,^ r. 2 en 3 waar Ardjoena de ontmoeting met Batari Doerga had. Zie verder r. 4 v. o. waaruit wel
blijkt, dat die geheele benaming eene aardigheid van Séniar
is. Nalagarèng zegt dan ook het beter te weten, en noemde
het M ^ , 0 ; ^ ^ pag. 210, r. 2, behoorende tot om™•?,*£,«»
Qn^'n^s

•^«^ow.tójusn' wienS aj ( o^ <(J ,^^»,J,E,i^»n,8ii?/.?y.g>V'*

Doch daarna zegt S^mar weer zich nu te herinneren :
«S:*r>. «WJ., 11 ëfi M v

iSïo?. ? o mu «7 H . .as»«} (ni t M i " «Si « g ^
f

iCiji.jiiji_iKi ( «(n.t:ii»Liin(Ki£ iiK»iL.n(fjifista*MI'MU»
e

^°»«M

"^ » ' « " M

M

"

l a g . Z l U , 1. » J P " g .

212, r. 8. Zie boven N°. 67. De" 2 zamenspraak in WINTER'S
J av. Zamenspr. 1. pag. 2 verhaalt omtrent «m »u><M J?; «g »ro o $ i/n M>
hetzellde als hier onze dalang.
III.
AANTEEKENEsGEN.
Pag. 135, r. 1. ^ i ^ , ^ , . , ^ ^ ^ Dit isdeLk. Djaladara
rabi, „het beloop, de gang, de ontwikkeling beschrijvende"
van het verhaal van de K » « ^ » ^ « ^ enz.
r. 4. SCHëggf* Ook pag. 311, r. 5. Deze lakon „is
ontleend aan, genomen—, gelezen uit" zijner Majesteits pakem, d. i. een boek dat één of meer lakon's bevat.
Ibid. iStgfâ&j,* Ook pag. 311, r. 5. Meermalen wordt
deze uitdrukking aangetroffen waar wij eenvoudig „in" gebruiken. Daar ligt iets stroefs of gedwongens in.
^^3,*^
ró'ifOT&W&N oi eenvoudig &, schijnen in alle dergelijke zinnen meer verkiezelijk te zijn. «gr, alléén is reeds een demonstratief of aanwijzend redewoord, of aanwijzend voorzetsel van
plaats, en kan o. a. ook geheel juist vertaald worden door
„in". yß,,^v
bet. als adjectief „diep, enz.", en de verbinding
A n a ™ , geeft ons bijwoord „binnen, er in" terug. Even
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zoo in het Kawi ri dalem ( = S ^ j i Jav.) „binnen (zeker
tijdperk) enz.", KERN, Kawistudiën, pag. 97 ; zie ook Gramm,
(uitgave 1882) §. 153 en 225. Waar mi -een denkbeeld van
bepaalde tegenstelling- met iets „buiten de kraton" zijnde
bestaat, behoeft dat „binnen, er in" [«& mëk «s»jft dan ook niet
zoo bepaald uitgedrukt te Avorden.
i.

y v . o.

imçtu,aii>us»S/itu»«vw

Zie

pag.

1 , r.

11.

r. 9 tot 2 v. o. Volkomen gelijk aan pag. 1, r. 12 tot
"

V. 0 .

m e t toevoeging Van

i^jiirumji^jicn-nionnt&ti<rmafiiz sjifn 'minima

ästi urn AJI aji \ «sri o (HI -JI VI cm :KI aa irui hji im äojl \\
PQOö'

1 < v

1 Rfi

r

7

J*u\jj

i.

i

°
Wim

a / Ci
nji ?z

MU vi ast.'i am

. . . nut ;IK • mi njiasjiuui ttsn ii-ji y-ri
CJ
W
O
^ i

'

tunny* Deze omschrijving staat boven die op pag. 1 , r.
1 v. o. ; vooral de laatste zin verhoogt de aanschouwelijkheid
van het denkbeeld; en het woord M ^ ^ N d. i. „men kan
er van zeggen" schijnt hier beter geplaatst te zijn dan pag.
2. r. 1.
r. 10. vb,H,,.ruLiiasn&, waarvoor pag. 2, r. 2 heeft »Ä
»"inji^i^i^asiinsri^tnmjw Het eerste wil zeggen: „die zich
bezig hielden met het land te bebouwen, die het land bebouwden"; het andere: „die zich met den landbouw bezig hielden"; beiden z. o. a. „landbouwers, landlieden". Dezelfde
vormen als bijv.: „i,,i.»,iW,^ en ,r U1 .w,w»»om)» Zoo lezen
wij op dezen regel ook « » « w w m ^ ^ = „dorpsonderdanen";
z. v. a. „dorpelingen". En pag. 2, r. 2 .,,-,, n nj^aj,,^^^^
=
„onderdanen in het gedorpte", d. w. z. „in de verschillende dorpen, de onderdanen die in de dorpen woonden" dat
wij ook door „dorpelingen" kunnen weergeven. Maar al is
de vertaling dezelfde, de wijze van uitdrukking in bet
Javaansch blijft onderscheiden; en de beteekenis zooveel
onüei scneiuen

als

aai tri \

en

«nanimM«

otüan^wjav e n U U M

^MJJ\ van elkander onderscheiden zijn.
r. 11. uraiM^t« of pag. 2, r. 3 ï«9a~i«
mt

U » , M | ( =

osnim/j,

)

en

M\\

Het

Samengesteld

Wdb.

i. v .

zegt:

„zonder", in proza alleen in verbinding met een naamwoord,
anders J? , M) , r ,,è ) ^ mnN Achter „in proza" had nog moeten volgen :
„ en in de lakon". Zoo bijv. hier met Ä w m r , ^ , pag.
X37; r. 6 met £ , ^ » , „ » ^ N pag. 195, r. l m e t a . ™ » En zoo
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elders, als pag. 196, r. 6 v. o.; pag. 273, r. 8 v. o.
Pag. 136, r. 12. <$«a^,«,«f<k Pag! 2,r. 4heeft « . ^ 8<w7 na rui \\
Opmerking verdient, dat men zoowel de-naftam als de (U) «'M \
in verschillende „„<?„ verdeelt; maar alléén de „geheele"
noemt.
miw,s en nooit de geheele T>«J?,M\ een o . |
Ibid. ^ o i ô ^ M i à o w j » Pag. 2, r. 4 M , ^ ^ , « , ^ ^ « ^ Het
Wdb. i. v. «usùt is onvoldoende, ( j m ó ^ u r ó t
z. o. a.
„ieder op zich zelf, één voor één, hoofd voor hoofd", en heeft
dus pag. 2 meer direct betrekking op die buffels, die
„ , M . ó l M . u t „ieder op zich zelf", een ieder naar stal
terugkeerden zonder geleide; waarbij men voor het praefix
„m de Gramm, zie. Terwijl «iMiö^wjajitowy in vertaling
wel aan „,«*,,*»»*•.£» gelijk is, doch door den vorm
des woords als object, denomin. een eigen beteekenis in
den zin heeft, en meer bepaald op het <v,*j>ny dier buffels
betrekking heeft.
Ibid. M â k K a . a M ^ â r u « Pag. 2, r. 5 heeft ^ ^ « ï ? »
zie de aanteekening daar. Ook de causât, vorm K>&«ji^nqitm<,
„eene plaats of streek veilig maken door de politie, zuiveren van dievengespuis" is in gebruik.
r. 10. v.o. « , M M « « f ^ M â & ^ « > | « Een gunstig getuigenis
voor die tijden.
Ibid. Q&M<wiimM^t<qMm^^lW^wfc>iM^wSri'n*fy\

,)<tag

en nacht volbrachten, volvoerden zij onafgebroken eenparig,
eensgezind het werk van den vorst". Pag. 2, r. 6 is dit
imt^l'^xn
denkbeeld een weinig anders uitgedrukt, m»«si^>»^|ß*§
y
a.
[Hit ihn iinji tut nr)

*(.
r. 9 v.o. „»giurt,»*»« Op pag. 2, r. 5 wordt M ^ ^ « »
(zonder „/» er vóór) verbonden aan het - n ^ « * des rijks.
Er worden zeker de ^(^
bedoeld die met afgunst de welvaart des rijks aanschouwen; zij waren Q,£,^
d. i. „ver."
r. 8 v. o . « , . « z. v. a. <rm<m-9.» Hier zeker meer in de beteekenis van „rijk" dan, zooals het Wdb. verklaart „vorstezetel". Het woord: ™ * A t zou in het Wdb. ook nog wel
door „het hoofdbestuur" kunnen weergegeven worden. Als
men spreekt T a n ^ H ^ M 1 m i < m - n t ^ « n r m m t T i t

tf^tn^imanmtm

i n d e n k t men toch zeker meer aan „het opper-of hoofdbestuur,
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de hoogste macht in de ' residentie", dan aan „de plaats"
waar als „hoofdplaats" dat bestuur gevestigd is. ^ „ ^ « ^ J?;
o^oi.™,MK = „gevreesd, als hun meerdere met ontzach
erkend, door al de omringende rijken." SIÓ^^H^
(anders ook
wel alléén gebruikt) = S + «•(*>» ) + ^ M ? ™ * v«,,„„
=
5; dus eigenlijk „in de (tot) vijf (gemaakte)" rijken. 6*Wij
hebben hier zeker te denken aan „vijf", als een overblijfsel
uit een tijd, dat men tot vijf of bij vijven telde; althans het
Mal. j ^ s u i van het Skr. pantjawarna, z. v. a. „veelkleurig"
OlwyAsóiv (__^:sùi en dergelijken, doen ons het woord
„pantja" als vijf in den zin van „veel, allerlei, geheele
volheid of het geheel" van iets kennen ; er ligt het denkbeeld
van „compleet, voltallig zijn" in. In het Javaanseh heeft
men verder nog e e n a ^ o ^ i i ™ , „veelkleurig gemaakt";
waaruit tevens schijnt te blijken, dat er geen tweede woord
«J™,*™, als „verschillend, een ander, vreemd", (Wdb.) in onderscheiding v a n , ^ ™ ^ van ^«,™>Skr. „pantja" d.i. vijf bestaat.
-Taö.
o

± O D , l . I V . O . «rnni)iKaiKi<rn'riayni>à)Kiininun_s»<£/i!S»rô\
&
"*

rrmrrtTn

<u>:Knxniqax)i^(eniniAi\ u i i s n i m u B n „zooals men zegt de dichtbij

liggende rijken ^ ^ de ver af liggende ™ â ^
i M j o a s n * ifjiahx IS Z. V. a .

asnaKnruïjw

asnêlvüjis

aanbiedende

WÜ M e i - Z. V. 3k.

Ü 3 ? i v ze ggen. Als namelijk de wind door de takken der boomen
gaat, ra^ü,™, of â â r à i zij, flg. alsof zij eene beweging
maakten om ergens naar toe te gaan, om Mandraka naderen. Beide uitdrukkingen willen dus hetzelfde denkbeeld van
„onderworpenheid met huldebetoon" .te kennen geven. m o i
<w»2^ ook pag. 140, r. 4, 10 en elders.
r. 5 v. o. tq e« « &n tHiSiasn «7? as- o « »m m> m iu> twu« Blijkbaar denkt

de dalang zich Mandraka als op Java liggende.
Ibid. M â u â » « De vorsten van den overwal zelfs „erkenden" den vorst van Mandraka „als hun opperheer."
r. 4 v. o. fm^iunjami moet zijn anmnjitmmhrt. Zoo ook pag.

2, r. 11. Wdb. i. v. . „ & „
Ibid. u i a u m i n i r a n y u Dergelijke herhaling van de eerste
letter van het grondwoord in het subst. denom. vindt men terug in
H A I O T ^ O ^ Ï Ng. <u>a&i&Mi>ar,\ Kr. u«&«ntß«tyN of het boven
pag. 65, r. 10 v. o. voorkomende u r r i J Ï | »
Ibid. «/go^» Is pag. 2, r. 11 ^ „ ^ e n « ™ , « » . ^ is daar «^rrm
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•getjpi 't Is maar de vraag wat de schrijver heeft willen
zeggen, want op zich zelf kan men tegen het een noch het
ander eenig bezwaar hebben.
r . o T . o r * ° , r û - 5rf-.«ui»ä«*iM»N en m-ut^ufß» = fà^g?«
« w ™ S &*»<&« 7ie Kaw. Jav. Wdb. Men zou eene besprek i n g e n het woord „ ^ in deze en dergelijke termen in
het Wdb. verlangen; vooral als men in Kaw. Jav. Wdb.
•n«cm*u< door „ l g r »,r,u, (doch in het hedendaagsch Javaansch
door „vee, bezitting aan vee"), en n « ^LW? on, door *»&«**>
verklaard vindt; of in het Wdb. „ « » & , van Perz. lazoewerdi.
Ibid.
faKfA^tiPaj^s
doch pag 2, r. 12 v. o. M « ^ * Î
„ p Als men bedenkt, hoe, althans in de Kediri en Soerabaja,
de uitgang van den causativ. vorm in de spreektaal allerlei
veranderingen ondergaat, zoodat men hoort
^ ^ ' « / ^
â a « , | , ^ > &ij*»*»^en dan weer „ , ,
in Mad. en Kr.
in plaats van ^ ^ , „ , r omdat het meer ^Ü^s
is, dan hebben wij hier die pasangan OT> die trouwens pag. 2 w.™m|
is — zeker daardoor te verklaren, zonder er eenige voluntatieve
beteekenis aan toe te moeten kennen. Die r zou hier wel weg
kunnen vallen, gelijk zij pag. 2 ook niet voorkomt. « S Ä ™ ^
is pag. 2 «jej.ij.mfii ö*»» is ook volgens Kaw. Jav. Wdb.
.,«»&, M ß « | - ^ dus „Nu kan gesproken worden van de namen
(ot bijnamen) van den vorst van Mandraka."
Pag. 137, r. 1. « S ^ * » » * ^ « * »...?.<» ruim, wijd van omvang zijn verstand ; groot van verstand. De omschrijvingen, die
de dalang hier van de namen van Mandraka s vorst geeft,
zijn natuurlijk niet als verklaringen der woorden te beschouwen.
r. 3 . v,(r,m:ymim-n*
Samenstelling van

Dit is pag. 2, r. 10 v. o. ^ ^ m n ^ - r . *
^(amun.
of a g « ,
(zie JNO. 1 fier

eigennamen boven) e n j s « ^ .
Hoe de
lM ,:n, <n „ r ^> 1( K, r v
•n^,:rT4
komt, kan
men weet dat ook «tf™,, in
0.001*

(ixaitjt^

volgens Kaw. Jav. Wdb. - „ ^
dalang aan zijne verklaring
men eenigszins begrijpen, als
Kaw. Jav. Wdb. verklaard wordt

ow.w^

r. 4 i , " M , « ^ „ » C. S.'s Register i. v. Somadatta; d. i. „door
Soma, den MaangoH, geschonken". Onze dalang ver-
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klaart het door ^»s»«|j,™&vBat hij Q&,door m2av verklaart,
is te begrijpen; het bet. in Kw. ook « ^ » ^ p en ook
daaraan dacht hij zeker, als hij één regel verder spreekt van
<Ljj,i5,?i!».m£n\\ Maar daarmee is «s» .K» .»» ;v nog niet duidelijk
gemaakt. Wellicht dacht hij: , u ! a = M*»«,»*^ = « 7 ; ^ ^
= .t5ni5niis7^= ^7°\\ Een inlander drukte zich aldus uit: ,,««„
<snjl = = UK «n IK» p niimj nsn»\ t--nç> unjf* en,mM> = oriiantstano., z. v. a.
„ Olltant
lDld.
r.

CUIS : turitrn t i r a i ,È» un __» -n ith om w j
f aji izm «swft Z. V. a.

o . tin,^jjw =

Tm<isn\\

(i^i lunate

Ibid. B » « I 2 « » | « Pag. 2, r. 8 v. o. heeft eenvoudig ,m
ö*™,p Omtrent het oud-Javaansche ma ( = Mal. ba) en o,
zie men KERN, Kawistudiën pag. 30, 31, 40 enz;., z. v. a.
„met, hebbende", doch ook Jav. Gramm., pag. 117, 118.
*-m3,vr,-33oarn<v>\ (ook Lk. Palasara," pag. 2, r. 4 v. o.)
z. v. a. „geaard, van gemoed, als iemand die als pandita
geëerd wordt".
Ibid. ^c.n wordt verklaard door ,£;rUv pag. 2, r. 8 v.o.;pag.
140, r. 8.
Ibid. ,MI1S\\ Zie boven pag. 136, r. 8 v. o.
Ibid.

!inr,T]rhi-m-%*j>ji\

r. b . *ßimaM,,w\\
O. n e e i t

=

P a g . 2 , r . 8 v . o.

uSi -f- «i ( ajn ) -f- « n

P a g . 2 , r. 8 v.

um mui na N\

Ibid. ^im\\ wordt verklaard door M w t Pag. 2, r. 7 v. o.
Ibid. ^ntminjumjw Als accid. pass. zou het » M i M n , M . ,
moeten zijn, doch veelvuldig om de volgende soekoe »A,
geschreven en uitgesproken. Over de kracht van ka en ke
*) irf UJI t tsi tm tm d. i. (zegt de dalang) nsnnsnnsn^riann.à'n Nl.w»ji«i&) = <M,BI
(Skr. ksamâ, in oud-Jav. reeds in de inscripties sama), in den zin van »geduld, lijdzaamheid" = um en ttsnj (gedwee) ; dit ajiIEJI is in vorm 35 aan ajian ( =
«Jinai) waarvan de krama-vorm tui toi thans meer in gebruik is ; dit laatste woord
wordt in de HSS. onder den invloed van een eigenaardige, vaak aangetroffen
spelling menigmaal tniuittai geschreven, <uitm\ regelmatige, doch foutieve spelling
v o o r n a m (evenals u m == sîtâ, enz.) is =
tman (oud, Jav. en Skr. tand,
bepaaldelijk van den olifant, dns) = rrnSà (ivoor en olifantstand). Nader
verklaart de dalang dit nog: tajirnntisn enz., d. w. z. dus is Zijne Majesteit de
koning van Mandraka rein (blank) van inborst (want hij is gelouterd door zijn
sama), juist als het ivoor blank is.
J. B.
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enz v zie men
f. / .

KERN,

Kawistudiën7 pag. 37.

!tjn <£jirm /unrri ,r:irt~nùn unjw

lag.

1 4 : 1 , T.

( „ m a a K t e SCnOOn

zuiverde hetgeen niet gras begroeid was". ^^^£1^
= „,•„
-\- Kt (wi\ zie aanteckening. boven r. 5.) -)- « ^ n « ^ « De geheele
uitdrukking wil waarschijnlijk zeggen, dat de vorst het zijnen
onderdanen „zoo veilig en gemakkelijk mogelijk maakte
door hulpbetoon en liet verwijderd houden van slecht volk"Ibid. u ^ i < | ' a ^ M ( i ^ i Pag. 141, r. 7 „door middel
van fakkels licht in de duisternis brengen, de duisternis
verdrijven". De beteekenis dezer uitdrukking schijnt niet veel
van de voorgaande te verschillen.
Pag. 137, r. 8 tot 10. Zie pag. 2, r. 6 tot 4 v. o. £ , M r a
/miï/MW
Jl

AlS

;Bi no i~tn \ IVW. Z. V. a . o M r m \
Cl

IS, Clan Z a l fciir}VTn[hn\
.
< Clh_

hier wel z. v. a. „iemand iets beschrijven, iemand van iets
eene beschrijving geven" zijn.
r. 11. «aiuCT^uiMfiM» 1 ag. 2, r. o v. 0. neett u à m m i i M »
dat hetzelfde is.
r. 12. SninSr,nj,^in'n^v,^tmêa\
Zieaanteekeii. pag. 2, r. 2 v. o.
r. 6 v.o.oMimwji schijnt z. v. a. Q, S, P., ^n m^ ot meisjes
bestemd voor «&»««»> maar nog te jong om dien naam te
kunnen dragen.
r. 5 v. o. »mojjŒfliM^ Dit komt pag. 3 niet voor. Wdb.
1. 0 . m) a^i\

r. 4 v. o. ,&-r,*oi> Pag. 3, r. 4 heeft ^ Ù I « . * Zie aanteekening daar. Kaw. Jav. Wdb. heeft <ut-n,u,\ = <m«^n
r. 3 v. o. «„MimM^w Pag 3, r. 5 heeft „ ^ ^ m w Het eerste
is: „wat tot de menschelijke natuur behoort, de menschelijke
natuur, het mensch-zijn"; het tweede: „de mensch".
Deze gebeele bladzijde is als eene copie van pag. 2 en 3
te beschouwen, en men vergelijke daarom ook de aanteekeningen daarop gemaakt.
Pag. 138, r. 1. , 7 « , , ^ Dit woordje ontbreekt pag. 3, r. 7. Het
vestigt meer de aandacht op « â T , « . aangaande d e ^ a - n * ^
of „de Mai-nix, nu" enz.
r. 3. ».»-nSi» Pag. 3, r. 8 heeft »joioSii«
r . 4 . Z&i** Of liever J a â « * wordt pag. 3, r. 10 niet
herhaald, dat ook volstrekt niet noodig is.
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Ibid. tSit, Ontbreekt — en terecht — op pag. 3, r. 10.
Ibid. u u u ù n i t In JANSZO Supplem. verklaard door
„rondom getingeling"
iDKl. o m - n w » r a g . O. T. 1 0 » a w n m n

wordt verklaard door

mÄi

H e t K\V. <im*j>ni)i),

dat ook meermalen met andere

«si.

woorden plaats heeft.
W . ' u ß m ' j i ' » Beter op pag. 3, r. 11. ÊÜïngj« het bevallige,
aantrekkelijke van de paséban.
1* O. aji luiwn/it* ajtafrt asns^ Op p a g

O. 1'. l o .

r. 7. Deze lakon heeft bestendig
>

1lm

° , doch de voorgaande

T*

Ibid. énràjra^imaœyw Benaming der woning van -ri^n-n^i»
T. o . »o? tm vm cm <rm n ihn\x Q7î(m« J )\

m

JvaW. J a V . YVClO. : = 'UJ.u»<bi*\\

De term schijnt te moeten beteekenen : „volledig toegerust
met wapenen."
i'- 9. ,£, wê,aayw Hoewel nog een jongeling „was hij nacht en
dag zijnen vader tot gezelschap", ging zijn vader op een
voet van vertrouwelijke gemeenzaamheid met hem om.
Ibid. ,,j,^-h8,nT)l/n»)(OTTiwn\\ „De krisschee van M." Een
bekende fig. benaming voor patih.
Ibid. M*™„nM/ii?,?Ns Pag. 3, r. 12 v. o. heeft „?„M<3,^
In Wdb. komt M«TMM\ onder .^»m voor, en wordt daar verklaard door«™^* HetKw. Jav. Wdb. geeft «,,»m, door £ ) r , v
en -rxqtMMii weer. En ook -n»™»^, en -mm,™^ geeft het alleen door m ^ M ^ x weer,
Bag. 138, r. 11. o»«**?»» Eigenl. u i ' e u j ^ i eene vooral
ln
de spreektaal, bekende veelvuldig voorkomende afkorting.
Zoo twee regels lager ook «,«i?«yn!jfn^»
r. 12. uKnui^Mioft d. i. Djaladara. Pa». 129 verhaalde
^-rdjoena aan Praboe Salja, dat Djaladara naar huis (naar
ra
^-n\ waarvoor hier e u - n , ) was gegaan, omdat zijn vader
Mia,
^»aiMMiiJi^«vniKi«(j<^'n?x,
In deze lakon is zijn vader
reeds overleden, en door Dj. opgevolgd.
r

r

-

lö.

njicrnntùigtuhihnj*,

Zie

W d b . 1. V.

cmtqùil*

- 8 v. o. ^ I M O A W Ï d. i Koeroepati, en T I M O ® » ^
Joedistira.
Pag-. 139 r 9
°o
o cv o. o

d.i.
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Gewijzigd ook pag. 55, r. 10 y. o. Zoo ook Lk. Palasara pag.
4 r. 9, waar dan volgt a a ^ « « | ' n * » ^ " » « M g M " m g " ' u " ^ J *
Zoo ook pag. 114, r. 6 ; pag. 158, r. 1 r. o. ; Lk. Pregiwapag. 5, r.
8. Overal dezelfde bedoeling, namelijk om te kennen te geven de
hevige ontsteltenis of schrik die hem overviel toen des vorsten
hevel tot hem kwam, daar hij dat nu niet meer verwachtte.
Dat dit de bedoeling moet zijn, blijkt duidelijk uit de aangehaalde plaats der Lk. Palasara. Voor »'.,,™^,?,a,» r heeft
onze Lakon «a aai $•• Pn ™ M,JN\
r. 10. De nu volgende sprkw. komt op de zoo even geciteerde plaatsen niet voor:
««.»«iura««»!a)!OM«j™raœ|m
« « «, jn *f gf H* A «|, ^Jkm,1 «n
„zooals een enkeb alangalang-stengel in den grond gestoken, geplant, recht-op-staande
geplaatst, in het midden van de aloen-aloen, waartegen de wind
blaast". Deze zin heeft blijkbaar geen betrekking op de voorgaande uitdrukkingen, maar op de volgende, die o. a. ook voorkomt Lk. Palasara pag. 4, r. 6 v. o., waarop men zie de Aanteekening", pag. 386, r. 14, vergeleken met pag. 454, r. 18. In
onzen tekst worden M i j « y , en „ , , £ , onmiddelijk na elkander,
(zooals ook bij andere uitdrukkingen vaak geschiedt) verklärender wijze genoemd; doch nergens blijkt het duidelijk
dat die beide woorden ook gebruikt worden in dien zin dat
h e t z . v. a. „«,» beteekent, zooals in de „Aanteeken." gezegd
wordt.
r. 6. v . o . r ™ ™ * ^ ™ â ; : < ™ ™ , r waarvoor pag. 55, r. 5v.
o. heeft U M S ^ J , » ^ dat ook Lk. Palasara pag. 114, r. 11 v.
o. voorkomt; maar pag. 159, r. 7 ^ M K T I « ! « » / « ™ ^ « : ; » »
r. 4 v. o.

M

Ä(M»

Zie

pag.

5, r. 4.

r . 3 v. o. w » l g S f » ° e verdubbeling duidt „eenige hoe
weinige dan ook ongerustheid" aan; doch komt pag. 55, r. 2
v. o. niet voor.
T. 4 tOt 3 V. O. »*U««3lto*5jl-lKO»J<Cl.g^«Hy«S»II» : J|>

MÔ«JŒj

^ i ^ o y f - a ^ . a ^ o e « ^ » Pag- 55, r. 3 v. o. Deze
regel kan tot verklaring dienen van Lk. Palasara pag. 4, r. 9 v. o.
vlgg. en „Aanteeken." pag. 386, r. 10 v. o. waar staat
&. « r) ,m, ß, up ,7,*) mr, i tjjl

men

eene

Of

v

»™ i à, ftg • » ? « ^ '->• V *» ' ™J _ W

a a r v a n

zeker minder juiste vertaling vindt in Bij dr.
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T. L. enVk. 4« Y gr., Ill, 281. Intussehen heeft het S, *u\ van
onzen tekst toch nog eenige toelichting noodig. Hoe is de gedachtengang? Koekmarata zegt, dat hij buiten zijnde opgeschrikt
was geworden door het bevel des vorsten dat tot hem gebracht
werd ; maar toen hij in de tegenwoordigheid van den Vorst was
gekomen was alle vrees verdwenen. De vorst vraagt hem daar de
verklaring van, .Uk/iMim^jm enz. En nu zegt hij. ,£,„_,,
. . . . dat een terugslag is natuurlijk op de vraag van
den vorst: „De reden, dat ik buiten zijnde erg ongerust
was, en dat ik, toen ik in Uwer majesteits tegenwoordigheid
gekomen was, geen zorg meer koesterde"
nu zou men
verwachten dat er volgde: „die reden is, dat enz".— Maar
neen! hij gaat voort: s m . â . enz. De verklarende reden
blijft achterwege! Doch die vinden wij bijv. in Lk. PanUOe, p a g . 1 1 4 , r. O V. O.vn ^linjinxmnsnftmai^unajinnsma^tfjz

,,l^aarOm

gevoel ik nu geen ongerustheid meer daar ik %ï®ntnunan™
»/N daar ik ken, weet, hoe Uw toornen is". Had hij
werkelijk eenige straf te wachten gehad, dan zou hem die
alreeds getroffen hebben; maar de ontvangst bij den vorst
had hem gerust gesteld. En deze verklarende reden — die
m de taal van des dalang niet immer behoeft herhaald te
Worden •— moeten wij in onzen tekst er bij denken. Daarna
o

"an

!Fjt m iui(Y-ncmi j/n cm i^ e n z .

Pag. 140, r. 2. «,^-n^* Zie pag. 56, r. 7. De vorst zegt
dat al mocht R. zich ook aan een halsmisdaad schuldig gemaakt hebben , de straf daarvoor toch niet « '£,, de
dood, maar slechts „.,.-,„ een lichtere straf zou zijn; en
als hij een misdaad had begaan, die met m>m een lichtere
st
raf, behoorde gestraft te worden, de vorst hem daarvan
kwijtschelding schonk.
r. 4, Vgl. Lk. Palasara pag. 5 en de „Aanteekeningen"
a
P g- 387. i J e n M ^ , » (il,rm in Kw. Jav. Wdb. verklaard
do
°i' „ION enz. De vorst zegt: „daar is een spreekwoord:
"-» m <^4m « ? *» « N de woestheid, wildheid van al het gedierte" ;
d
- w. z. „hoe woest, wild een dier er ook moge zijn, daar
is er wel geen dat het van zich zou kunnen verkrijgen, zoo
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hardvochtig, woest zou zijn, eig.: door de keel zou kunnen
krijgen, te verslinden uie^wor^. zijn jongen. Hoeveel te
minder ik; het is nog niet geschied dat ik een onschuldig
mensch veroordeelde of strafte. Maar genoeg ! Wel mijn dank
enz." Zie boven pag. 7, r. 1.
r. 8.

,{yzn i s p a g . 5 6 r. 9 .

^nji-nimw

frncmiEiHHi/t\ e n liet SlOt IS daal*

^cm,m\

is

daar

(istt97-t77^oi(Hj»offOiyn'tv

r. HTV. o. ««^«.^ Pag. 56, r. 9. v. o. en 170, r. 6 hebben
aSiKrwjiW E n

V

00r

Qiam^^S'^iKnicamij.

Staat d a a r

KT,S,?«sTjj«^

^ * d. i. u & , + «=> (MI, zie boven bij pag. 137, r. 7 ) -f « ^
m . , d. i. „tot verzadiging« toe". Het woordu>£},\ behoudtin
dezen zin, evenals in M„§ß<£«m pag. 144, r. 8; pag. 170, r. 2 v.
o., en elders, zijn reëele beteekenis van „eene richting ergens
naar toe, naar, tot, tot aan"; men wil zeggen : „als ik verre ben
komt het tot verzadiging toe; als ik dicht bij, in uwe tegenwoordigheid ben, dan enz."
r . 7 v . o.

mm-/w M IM itrjf&i wn <ui MU Hj> {Huil ,,Jvoint p a g . D O n i e t

maar pag. 317, r. 5 wel voor; z. v. a. „gelijkelijk over mantri's tot stalknechts"; zoodat de vorst in zijn beloonen geen
onderscheid maakte tusschen hoogst en laagst geplaatste dienaren.
Pag. 140, r. 5 V . O . M . S ^ K ^ « , ^ , namelijk volgens pag.
OD, r . 1 Cie /iK.iKÇfuniiàtinfK/iç'b
r. 3 T . o . â o M i m e »

I s p a g . 5 6 V»«^*

Pag. 141, r. 2. «£»M,M(m»Ä-«n<aß««i|'» Zoo ook zonder
pag. 317, r. 10 v. o. De obj. denom. vorm m û â p « ^
van â£,,vy komt niet in Wdb. voor. Het beteekent „het
gezach, de heerschappij, of overheersching over een
onderworpen land". De geheele uitdrukking beteekent „zich los
maken van, zich onttrekken aan de overheersching", van
een onderworpen land.
*£VN

T. 7 . TiTjimitnj\ IS p a g - 3 1 7 , T. J V. O. njnthi-ri-îitfniixijj^
nicnnnii~nf?i\
o
o

IS d a a r

tun tesiù) ici'\

e n un tniisj^yrn œ-> nji\

tun
IS

daar

«Ä" tfl !£>1 \\

r. 11. Mt&«njN\ Eoekmarata zegt : „mijn kunnen, in staat
zijn" (namelijk tot hetgeen de vorst zoo even opgenoemd had) „van wege gedachtig zijn aan de last, de beve-
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len van Uwe Majesteit", daarmede erkennende eigen domheid,
of onbekwaamheid, maar door de van den vorst op hem
overgedragen bekwaamheid of wijsheid daartoe in staat, hetgeen geschiedde door vnyaßt&i,
Een voor ons zeker
vreemde wijze van zich nederig tegenover zijn meerdere nit
te drukken; maar, zooals een inlander zei ^ « u a ^ o i Â u ,
o.
» " "f am t m M ) i w

Pag. 143, r. 8 v. o. «jnamtsntmiisn^^&m^ Active uitdrukking
van de proposit. Gramm. § 183. De mantri's moesten
den vorst van Ngastina uitnoodigen op de pagelaran te kom
en, maar: „ik" zoo gaat hij dan met eenigen nadruk op
dat woord voort: „ik zal, ik ga aan zijne Majesteit kennis
van zijne komst geven !".
r. 3 v. o. De vorst vraagt, wat er op de u ^ « y
als
„plaats" gebeurt; en de patih antwoordt met te spreken r.
v. o. van de u « | u i o . ( i i ; u i m T , M waarmee hij „de
ambtelijke opwachting der vergaderde ambtenaren in de
Pagelaran" bedoelt, Pag. 142, r. 1 v. o. schijnt
<uV^~n^
°-e „plaats om te ^^w
te bedoelen.
Pag. 144, r. 8. u â u £ , w , Ook pag. 170, r. 2 v. o. en
elders. Zie Koorda's „Aanteeken." pag. 422, en vooral
de daar aangehaalde plaatsen. Blijkbaar behoudt ™£>, in
al deze zinnen — evenals boven pag. 140, r. 10 v. o.
de reëele beteekenis van „eene richting ergens
naar toe, tot, tot aan". Men wil zeggen „ » o , ^ ™ ^ « ^
üet zal ook tot „ | , „ „ , zijn!" U Ä M . krijgt door
m

eer nadruk. Datw.^,, dus in dergelijke zinnen ook
ë'oed kan achterwege blijven, is duidelijk.
r. 17 v. o. -r)o^Mnn«i Anders met M er vóór, zooals
145
; r. 5 ; pag. 146, r. 12; Pag. 14, r. 10 M | u m of pag.
l v
- - o.; pag. 46, r. 12 u â m i u ^
en pag. 126, r. 4

zeer
pag.
28,
^^

r

Pa

- 3 v . o . ù t n n i ; ^ K f Dit „ M x in dezen zin zeer gewoon.
g- 14, r. 1 enz.

, p ag- 145, r. 9 v. o. Q^
v

Dit woord wordt verklaard Wdb,

• - ^nrv^^x tn&Knnji* zie pag. 58, r. 2. M&\ Gramm. § 221.
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Pag. 146, r. 3. Vgl. pag. 3, r. 6 en pag. 313, r. 2 v. o.
De vorm ,™^<a«»^ komt in geen Wdb. voor; doch
«^tSiuvjr
of'tf&w*
wil zeggen „liet zich even verroeren
of omdraaien van iemand die ligt of slaapt."
De
geheele term wil dus zeggen „daar was niet, werd niet
vernomen, het geluid of gedruisch van iets dat of iemand
die zich verroerde".
r. 8 v.o. «ttwjjj^Äiir«^«!* Zie aanteekening op pag. 125, r.
2

v. o.
r. 6 v. o. Tgl. met pag. 147, r. 2. Zoo ook pag. 15, r. 7
v. o. Het woord «,,«>. wordt nu eens vóór
^m,^^
gebruikt, en dan weer niet. De term wordt verklaard Jav.
Zam., III, pag. 136, No. 385.
Pag. 147, r. 6 en 7. M < I U > U » ( J ^ ' e r i '7,y"&;j'M'L#'^r
is hier Kr. van &,m* Evenals r. 10 v. o. En «oi«™£«j«jf>
r. 9 „de juiste bepaling" van den tijd dat de bruiloft zal
plaats hebben.
r. 10. Deze ,,y,^o ,, w f werd reeds genoemd pag. 141, r.
8 v. o.

l'. 7 .V. O. i . « i m i M ^ o - j y m i M ö M J « i J H ! i i «

o o

«y*/n<rn/>T£*.i(H3<Lß»2

^ M . V ii&*,*, v *» t (p>% „Zoo, zoo ! dan is het duidelijk, dat alles
reeds gereed is ; dan zal het nog maar ongeveer één maand
duren" eer dat de bruiloft zal plaats hebben. Een zeer nioeielijke zin, waarvan de vertaling gaarne voor ecue betere
gegeven wordt.
r. 2 v. o. ^ W 7 i m e ^ " i i " i i « M ? » D e v o r s t ü a d dePandawa's uitgenoodigd te komen vóór de feesten, maar
zfj hadden beloofd pas te zullen komen ^ m o m n / a m w « ^ »
„daarom gevoelde hij zich min of meer in verlegenheid gebracht". De komst van Koeroepati kwam hem daarom zeer
naar wensch, daar hij dezen 'nu de leiding der feesten kon
opdragen.
Pag. 148, r. 5. ^,„,„^1/7.^ Waarom er hier dat
-jun^
aan toe gevoegd wordt, is moeielijk te vatten, daar
u«a,?> altijd „twee meisjes zijn enz", zie Wdb. Daarbij
worden er bier niet twee, maar 140, op zijn minst 40 verlangd; en daar moet nu de bruidegom voor zorgen! In de
„ d e s a " dienen gewoonlijk twee bejaarde vrouwen voor „patah',
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die tusschen bruid en bruidegom zitten en ben van alles
voorzien ; zij verlaten de bruid en bruidegom niet zoolang de
bruiloft duurt, en volgen ben overal. In die gebeele raadgeving van Koeroepati schemert weer zijn valscb karakter
door, daar bet geheime doel is de huwelijksvoltrekking
onmogelijk te maken. Zie ^«sm, alléén pag. 148, r. 8
V- o., m a a r U M ( n , M » pag. 229, r. 8.
r. 8 v. o . « « ! « « » Pag. 7, r. 2 v. o.; pag. 183, r. 6 v. o.;
overal gebruikt in de beteekenis van MCTMÄKTM hoewel
Kaw. Jav. Wdb. er o f e - r . « ^ voor geeft.
r. 7 v. o. aMiiKcrrKqimiuitcniip^n* Zie p a g . 7, r. 2 V. o.

Ibid. io,M»raiuw „Wat te doen, hoe, als de enz."
r

-

D V. O.

auian ,&1(HI ^Aiuittn-irlrnmasnits

an ra fei »ra JJ> »ra tvi M T I

eUZ.

Vgl. „Aanteeken." pag. 7, r. 2 v. o. Hoewel de vorst
zijn best deed, zijne aandoeningen niet te laten blijken, konden zij toch niet onopgemerkt blijven door degenen die
hunne opwachting bij hem maakten,
•rag. 149, r. 4. a » (maj£ ,, raM » CTnT ,„ Vï Zie de aanteekening boven
"ij pag. 32, r. 2. „Ik (voor: uw vader) neem genoegen met
vind goed, bewillig in, „enz."
r
- 8. »ra-iiM«,»^ z. v. a. „onoprecht, oneerlijk", »ra-vn heeft hier
de beteekenis van „volkomen, geheel en al, ontbreken";
m
et „slechts een weinig of iets te kort komen of ontbreken",
Blaar in den zin van „het absoluut alles afwezig zijn",
Waarvan sprake is; evenals in de termen: ,,-n-hvnai^ ».»-b,«
«J> ü, , j™ ^, ^ „,, ^ om »ui w enz. Zoo ook kier een volstrekt gebrek
aa
n , atwezig zijn van M « , « ^ Dus juist het tegenovergestelde
^

UJ) (IJl

!K1)^\

Ibid. o , o m , j , M ^ ^ » „Een <e»,™»ra^ (een zang, bedrijf
Vft
ü eene straatvertooning) op het reeds gespeelde (als
toegift) volgende". Sprw. voor „aan zijn eenmaal gegeven woord, aan een gemaakte afspraak, nog onverwacht
iets toevoegen" waardoor het vroeger gezegde, beloofde, of
^gesprokene, dat reeds e | „ was, weer Q ^ ; i wordt gehaakt. Pag. 159, r. 12.
r

*12 w<ß^ro»M.&L«S*iii Dit

antwoord

van

Koeroepati
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lost liet bezwaar van Salja niet op! Koeroepati moet natuurlijk toestemmen, dat die nieuwe eiscli voor Djaladara
moet zijn een Kmxnfai~m*ti<ut&> maar stapt er onmiddelijk over heen, door te beweren, dat Salja gerechtigd
(3,«,)
is tot het stellen van dien eiseh,

^cmcm^<unmmnr>ajis&^*gn

cm ç x?n i<n u i ia ni m Pu un wi ç itji mi at IHI ui an -ji &i un -m «K vi tuil »

Salja

IS

karakterloos genoeg aan het verlangen van Koeroepati
te voldoen, 't Is wel, dat hij Praboe Madoera laat weten,
dat Koeroepati dien eisch heeft bedacht!
r. 3 v. o. (Uj^j?;Kiw z. v. a. um<F;Ïi*».?»<-»»o?^ïtfn^Tîw „iets rondw
open en eerlijk, onbedekt, meededen of bekend maken."
Pag. 150, r. 2 v. o. Hier begint de zoogenaamde fi££»oj«a
y.r.ni^onjj, dezelfde die wij pag. 23, r. 11 v. o. aantreffen. Deze
beschrijving heeft alleen nog, evenals pag. 295, r. 10., den
boven niet voorkomenden zin O O « . « / ! » ^ . » » « ) » » ^ . ™ » „De
kris was gebeiteld in opgelegd goud". De ^mm-m^ eener
kris wordt met goud omgeven of het goud in het ijzer
gewerkt, en dan worden er figuren in gebeiteld.
Pag. 153, r. 5v. o. . y , , ™ ^ , ™ ^ » » ^ „beregenden hem met
liefdebewijzen", of „deden een regen van liefdebewijzen op
hem nederdalen", voor „overstelpten hem, overstroomden
hem met liefdebewijzen". Doch de voorname aanleiding tot
het gebruik dezer uitdrukking zal wel de aankondiging van
de volgende «Aam v nl. mnäa*a&^\ zijn.

Pag. 154, r. 9 v. o. . . „ ä ^ , ^ « , - ? , ^ » „als een doorgesneden bënglé". De bënglé is een plant waarvan de
knol grijsaehtig-wit is als zij nog jong is, doch hoog-geel
als zij ouder wordt. Zij wordt o. a. ook en vooral gebruikt als medicijn voor vrouwen na de bevalling. Ook pag.
27, r. 4.
l a g . l ó i, l', l î ^ . m ù w » i ! *>"%£ tut mrinsna &t nji ç ajic&t',v:<inrniut9^tnxm(ot^

(i$iJ!i m ! K. wierp maar al sehuinsche blikken op de drie prinsessen, „maar geen vanhaar werd door zijn blik getroffen (zoodat
zij hem met haar blik beantwoordde); B. begon zelfs een
gevoel van afkeer voor hem te gevoelen", « U M « ^ ; » ^ moet zijn
£?i<u,mi«nys „zoodat" •— zei een inlander — „het zooveel
wil zeggen als ^a,Tu£»w~°»à>>wMJ</p"
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Pag. 159, r. 12.
ö

CTra™.«p7«jiA»

(en i7n <mn ^/n ariD^Jiinj t>

-Em

Vgl.

Zie boven pag. 149, r.
no» /loi IKJ/ <KÏ ~/n (tn iwi <n uut t tm w

JaV.

Zam., II, pag. 126, N°. 276, dat dezelfde beteekenis heeft.
1

T

T7-

f\

o

a

a

o.

a

o

o

i. I
V. U. XJII SAJI tun tiji &i a-Ji oui <isii IAJI tun i:ri~n Ï
urn lUnKa-tairi no <n tui xjiort
una?} aji aj)~j ma^n mi-j] m n no on vn wi&l tui ofi ^*07n (Uinpinm iMnp^
hiQJX ZQQY

moeielijk te yerklaren zin, waaromtrent geen inlander mij eene
bevredigende uiteenzetting kan geven. Ik kan er alleen dit van
maken: „Goed, Adi-mas ! vertrouw er op, wees er gerust op
verlaat je op mij na je vertrek; het moet (zal) afgedaan worden of
gereed komen ; ik zal er bij tegenwoordig zijn; c <u « _J ^ de
laatste hand moet er aan gelegd, het moet volbracht worden
door u en Oom Toehajata; van nu af tot den dag van de
feestelijkheid moeten de boepati's in hunne logies (MM1
akraw^v)

zijn".

Pag 160, r. 6. ^«^•^«snj.oo^» Ook r. 5 v. o.„deadelijke
pradjoerits". Zie Wdb. op «j«*«^^»
Pag. 161,r. 4. (^«««âwB^^jsn^&w Zou het z. v. a. „opperstalmeester" zijn? Het schijnt ook tegenover ^ i n n ; m 2 , u j 1
van den volgenden regel te staan.
Pag. 162, r. O v . o ^ u m â A , ? , » Pag. 45, r. 7.
l'.
r.

( V. O.
4

unapt [ui-nn(tßiiHia'\
l a g . 4 ö , 1'.
Cu ^
*
<—'
V. O. i&iTianafn'b Z. V. a . <vinm<ui<rmw

u.

1'. 3 V. 0. (j»«n«!L/ï>2OTirroio»\\ V o l g . W d b . «yv-

°f

«V^tuhirms

= T2IM?\ waarvoor Kaw. Jav. Wdb. émn\ en éiuimiam^ z. v. a.
„duizenden bloedzuigers". En ook de dalang heeft onmidüellj K

crn<m\ V001' tnxjhirm w

Pag. 163, r. 4. ^ . ^ « » ^ » ä * De dalang verklaart ^ M ^ A
door

MjiMiiKTav e n

nminapun^

door

»«IUK^MIWJC»

maar

de

lexicons hebben ^™^««» niet.
r.

9 V. 0.

asnujiMi^i^Miuiirjnrns

°i luiïn myqnri ap\

aaiM^mmii,

Zie pag. 51, r. 6.
r. 5 v. o. ojiSh^riruiM^vyi* Men zegt mij, dat hetbeteekent: „overal, aan alle kuiten, heen en Aveer, (het paleis)
in en uitloopen" van eene zich heen en weer bewegende
menigte ambtenaren.
Pag.

1 6 4 , r.

23, r. 4 v. o.

2 . .r^yyi,nji ûo m uii-'ii^ M MM vu °n^ M tum ii?,i^ P a g .
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T. O. a& cm aji on aji i&i a-jiji^ 7j. V. a . aetnn asn cm tui wn an &i °^Jf^
„ A
a
a .
O .
o
o
o .
O (?)
T. T:» tun i&itmnrit&i asnajlT* ajn t&i\
a/n tnjiOJl/]\\ tuirri\
ajiasn\
==
(ßitinasna\ lurnnxnnruiß = „ U O n K e i ' J ajiasniùi
aaaji*
^J16 a â n t 6 6 K e -

ning boven pag. 48, r. 1 waar » a , verkeerd door (unQiajys
verklaard werd.
Pag. 164, r. 5. ^ M * Het Kaw. Jav. Wdb. heeft tun<m.cm\
VOOr

tun un tmji w

r. 6. ùafe* Pag. 25, r. 2.
..O
O
o
O
o
o.
. . o
o
. .
1. t ' , n uni asn tin aji IHI wn tuvi ani _yn <K7 ajitijianritKnaoajj an ~ji asn <n IKÏ Z (KJI TI vn^nji

™, „was het niet zoo, dat zij eene boeta was ? Maar (desniettegenstaande) werd zij zeer vertrouwd door, stond zij in groot
vertrouwen bij den vorst".
r. 10 v. o. âaji^iuimritaixrmtmajiaj,^ „zoodat hij als erg ellendig
W a S 5 VOOr

uni mi an aji aji \

tö

lezen

= :

oen IK ao tui aji \

tiJituiTi^

r. 7 v. o. c»tnteni\ enz. Deze geheele pericope verhaalt de
woorden van den vorst, die hij in gedachten verdiept tot
Erawati richt als ware zij vóór hem; hij geeft haar allerlei
lieve namen, zooals •n>J|£"Hj«'-™ dat wel z. v. a.
„bevallige, lieftallige tjèti" of zoo iets zal zijn. „Gij hebt
„de zwaarte van een bos mërang, en zijt gemakkelijk her„waarts over te brengen. Goden, neemt mij [liever] uit dit
„leven weg en vernietigt mij, als ik niet kan trouwen met
„E. ! . . . . Ranke slanke schoone ! haarpen als een lësoeng,
„oorkrab als een loemboeng! Ik zal niet gelukkig zijn als
„ik u niet ten huwelijk krijg; ik zal verliefd rond dooien
„op de pasar."
Pag.

l b ö , 1'. 1 . isi tui -ji asn wnjl^

tui asn aai »\ Z. V. a . aai(Uiinji\

lunirmw

„Mijn Mas!"
I*, u.

t&i tut tin m tui asn/i**.

==z

tn tsji i KTÏI r~n tui rts»«\\ ZiOO

OOK l', a

V. 0 .

„weenen". evenals ^^,,5..«,»^ = ^ i m M g u , pag. 61, r.
6. Zie aanteekening boven pag. 136, r. 8 v. o.
r. 3. o w « Ook r. 3 v. o. „zich tegen iets verzetten,
verklaren, of iets afkeuren."
i D l d . ra tnnsi tien xnin on tui _s« tun n U I L T I H J K I W acn&ji\

= =

„OOrzaak,

aanleiding, bron." . | U i n u « algemeene benaming van
zes tijdperken uit de pawoekon die ieder een afzonderlijken
naam dragen. Zie beneden pag. 166, r. 1, 2, 8. „Omdat bij
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mijnheer dan de (een) aanleiding tot eenen ongelukkigen tijd
zal bestaan".
r. 4. M , ™ ; ^ , » , ^ ™ « , »

»mijn woorden ter harte, in overwe-

ging nemen, behartigen."
r. 5 v. o. ^Mi^iMjSiM^^MiTi^ïow „Wel, wel ! reeds lang,
zegt ze!" Men bedenke, dat de vorst hier voorgesteld wordt,
alsof hij zoodanig in gedachten verdiept was, dat hij de tegenwoordigheid van de ëmban niet eens gemerkt had, en
vroeg of zij er al lang geweest was.
r. 2 v. o. ijwjtHiw „Stel, gesteld" al of niet met volgenden
jussiven vorm.
r. 2 en 1 v. o. De ëmban verklaart hier, dat als de tranen
van eenen vorst op de aarde mochten vallen, dit tot een M ™ ,IÄ:
»snj)\ een ongunstig voorspellend teeken voor zijn heerschappij en het rijk zou zijn. „Bovendien, een man ( â â u
« » ( ^ J M O als hij dikwerf tranen stort, zal daardoor ß « ^ ^ M ! cm
»^«ïN
doen ontstaan", hetgeen de dalang straks
zal
verklaren.
irag.

lob,

1'.

7. !unrv>iunrumniK-riasnt£ii>inTitni\

„ d e WOOl'den

der ouden, de van de voorvaderen (tot levensregel overgeleverde) woorden". Het oud-jav. imnj,wl.,w\ wordt verklaard
door tu,,^ zoodat het ongeveer hetzelfde is, of men zegt nM
,nj

> <ur> Tm an «s?» (tii »OÏ (HI \

oi

lunvz'-n nsniijijivm Wh

L)Q g e w o o n t e laat

veelal het oud-jav. nevens het verklarende woord staan.
r. 8 v. o. De êmban verklaart hier de woorden 0,^^^,,
«n^Mw Heldenmoed is de ämv van een man; een man
mi die er van houdt te weenen als een deerniswaardig
mensch, zal daardoor 1° verliezen zijn heldenmoed; 2° een
Weeke, verweekelijkte huid krijgen; 3° zijn gebeente bros
maken; 4° zijn oordeel, rede, zal verduisterd, beneveld
worden; en 5° zijne waardigheid doen dalen!" Dat zijn
dus vijf (tfiuincmy) verminderingen (^ax1^). Zie onze verklaring boven pag. 165, r. 1. Allen even zoovele redenen
waarom het een man niet past te weenen.
*• 7 ï . o . m â u i i i j ô ^ „weenen uit tijdverdrijf, omdat
men niet anders te doen heeft!" De vorst zegt, dat voor zijn
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weenen bestaat m ^ M ^ n i dat 2 regels lager is «iS^Sn|»y»
En naar dat ^ t » « « , « gevraagd, begint hij met te zeggen
injtniHis
dat ik ween enz. In één woord onnjoijnm
irn /vi <n Ù ook
iMimtirj
o
gein k

iFjinnntuT*.

1*. Z V. O. amcmiisn icïnntl*
ca 0 •-*

Pag. 5, r. 8 v. o.

r. 1 v(.%o. jfà«,if»{ânig»{\ Wordt verklaard door ^ « j » ^ « « ;
Pag.

„zij".

167,

1'.

4.

tim M »mori mms

Vergel. ^ » ^ M ^ N

JVTJ .«7 - p ^ M v

Z.

V.

a.

pag. 37 ; r. 7,

r. 6. «Vxmt^x z, v. a. „onmiddelijk iemand bij zijn woord
vatten".
r. 9 v. o. w/im»w«(û.f^ „Dit, namelijk die »/««*, van den vorst
om E. te willen huwen, is eene zaak van m w , t a ^ à î m
z. v. a. = die wordt bepaald door geslacht-verwantschap";
want de vorst was een boeta en E. eene poetri! Hij kon
haar dus niet op de onder menschen gewone manier tot
echtgenoot krijgen. Een djawata trouwt met eene widadari,
een rasaksa met eene rasaksi, een po tra met eene poetri.
En zoo maar, zonder vorstelijke gewoonten te volgen, zelf
naar Mandraka te gaan, keurt zij ten eene male in den vorst
a f . — o n mi m uji »à \ v a n MU* n m an* — D a t zou »miasn waji&nasnjjx

z

yn.

r. 4 v. o. a ß r u e » « &«4»n Kaw. Jav. Wdb. verklaard door
"1"
UOK «TJ n-i (t-j 307 A w De vorst moest
o
o
&lirutitJl*n\ («77*0) asnll^ 'riam :IM>J-<
een brief, in vleiende, Salja gunstig voor hem stemmende
bewoordingen geschreven, zenden.
Pag. 168, r. 1. ^ M Ä ^ K H O T . J V . I M , , , « Pag. 54, r. 1. In deze
lakon's wordt deze term alleen gebruikt van boeta's. Soms
zou men hem willen gelijk stellen met «A«?,«^*»»
r. 7. MiïnM&ifyfyaM* „Zeer bedrukt van hart", hier gezegd
om de volgende gending aan te kondigen.
xag.
o

l b o , 1'. 1 1 . urnnmqvjtun im-may a»: rui iui ayji ,,j? t/7i«7i7i min tui ç im an a

o

.

"r* — 86, r. 8.; pag. 54, r. 1 v. o.; Wdb.
Pag.

(i~i «71 «777 on tui ^ \/n dna w
Op timoji %\ 1 1 . '
affift

ro. &
r. 97 V.
v. o.
r. 4 v. o.

<uiasiifi\ — «:77«sm\
un ani am '7-7 Ti «77 onjt un nji 177.7 *TÏ m itJi«m

»Si*

Pag. 2 3 ,
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ag. 169, r. 7. M j ^ L , ^ « , , ^ ^ , , ^

^

=

pag

55^ r_

H v. o.; pag. 185, r. 1 v. o.
r. 7 en vlgg. Zóó ook in andere lakon's ; maar anders, bijvo
CY a. Cl
Pag.
55, r. 10 v. o.;• pag.
- ~ 56, r. 7 v. o.
<M on g j run tm rui aji an \
Q/,
Doch In Lk. PalaSar
a pag. 114, r
7 alrlns
^
o o'o
ax
„
y^^t^yMiasnm<M<Mmi£àcr},nAiuy*

De

geringe afwijkingen

»iaken de bedoeling te meer duidelijk.
g.

HU,

T. Z .

h) M w aj> n Mn iiçn in ici > £n M r) M \ / / d i c h t b Ü , V001*

ue ùand liggende, het te kort schieten ; het lijkt er niet naar
net treffen er van". M. a. w. de sterren zijn te ver om er
m
et een hout naar te gooien; het te kort schieten, niet in
staat zijn, ligt te zeer voor de hand, is te groot, zoo dat er
v
an treffen geen sprake kan zijn. De boepati kon nu evenmm op eenige gave van den vorst rekenen, als de sterren
met een stuk hout te kunnen treffen. ß O M , ß , „ x komt
m gelijk verband pag. 56 niet voor. Zulk een samenspraak
omt in iedere lakon voor; men verwondert zich dat op
eene audiëntie zulk een eigenlijk gezegd kinderachtig praatje
*an gehouden worden ! Hierin - als in zooveel andere
opzichten — gaat de lakon buiten het „werkelijke leven"
°m, en is zij niets meer dan eene overdreven verdichte
voorstelling !
J-

5 tot 12. Zie pag. 56 en pag. 140. . w ^ i . (UI ' r j ô ï '
„Spaansche ruiters met een haak omverhalen'>n , l Ot
•«»ji».«).««!™, //voor de bevelen van den vorst zich in
gevaar begeven of daaraan bloot stellen." Komen boven
niet voor.
:

V. O.

OTuioumijS-nouojiijio

j i m m o i u M j , „alsof (het

voor je) gereed gelegd is, '(als) je werk begeert, als je op
een werk hoopt!"
r

- 7 v. o. runa^^S,,

enz.

P a g . 57, r. 9.

Met het oog op

e belofte van de ëmban dat zij de poetri zou stelen, ingeval het verzoek geweigerd werd, was er van strijd of oorlog
voorloopig geen sprake, zoodat het leven van den boepati er
°°k niet mee gemoeid kon zijn.
V. 0. iun êi ,xsnw twjjw P a g . 9, r. 1.
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P a g . 1 7 1 , f. 4 .
r.

7 . fij»*ji?\

VOOr

tm-^niciiiftrntMpiiu>^itjtn(pj\

•Tag- & ' ,

r

'

"•

KntuiinriJl^

r. 9. 7 K » i g ^ j £ « & * j « > - ^ . A â a ^ j v „zeg (beveel, verlang)
„dat in de eerste plaats aan mijn verzoek worde voldaan!"
r. 7 v. o. ™ A » ZOO noemt de Njaï-ëmban zichzelf. In
het antwoord vier regels hooger wordt zij «»micmMii genoemd.
Zoo spreekt men ook van tmtm^iamtm^^
Pag. 172, r. 5. ^ « « g « » « » « De dalang verklaart deze
woorden door ^
= water; » « „ ^ = „riviervisch", in geen
lexicon te vinden; »m«^ = woord, spreken". „Zooals de
visch het water tegemoet zwemt" vraagt men om bericht,
r. 9. . ^ n « , ^ . , « - « « g ™ ^ „dat gij ontboden zijt door"
enz. Pag. 58, r. 1; ook beneden r. 9 v. o. *JnW»«iM_»oi
jn-ri enz
o
r. 11. (j&aä™^ Naam v. e. gending.
r. 8 v. o. ^ » o W I „een brief, tot bewijs van hoogen
eerbied boven het hoofd honden"; wel z. v. a. 8 g , ^ *
Zoo ook a g , ^ ^ » j e ^ = «eenbeveleerbiedig-oveirbr©ngen,"
hier „een vorstelijk" brief eerbiedig overbrengen."
Ibid. ÜB 8 «il M i?<e^ ^ M J n t j n i t j ï i ^ J J B r ^ r ^ l ö "
( „ „ , » Wdb. op « ^ p heeft eenvoudig
^M^S^U»"*^
^ • g ^ » „'s morgens dauw, 's avonds regen." « - M geeft
hier**— evenals in al dergelijke zinnen — eene logische betrekking, maar gegrond op de reëele beteekenis van het,
woord die eene „richting" aanduidt, te kennen. „Uw heer
wil des morgens dauwen, des avonds regenen (z. v. a. ten
huwelijk vragen) de poetri van M." Jav. Gramm., pag. 178
3°.

r. 7 v. o.

M^^^^vi^^M^^^^^>^'^'''"^mÈ^'^^^m1^

is toegestaan als reisgezelschap mee te nemen van de militaire
bezetting uit de stad" ; of, als boven pag. 118, r. 6 vermoed
werd „de boepati's die juist de dienst hadden", «<&«£«*
En dan in verband met de uitdrukking r. 3 v. o. waar
« i ^ o m m v in de plaats van M I ™ ^ « * » ^ *
Pag, 173. r. 6 v. o. ^ v « « i « i Ä i m ^ verklaard doof
unu.^crn^^rf^^q^ê.ifm^r,^^
Wat de kornak is voor den
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olifant, is voor het reis^ezelschan de

C

°-

„gids, leidsman op reis". ^
alléén is in Kw. ook =
•&-ft«o|» »j»|^.utnp r. 1 v. o. = „de voorhoede, spits"
van een leger.
r. 4 tot 3 v.o. ^^unSk^^œjs
zijn in de wajang kleine
ooeta's die een zwaard rechtop voor het gelaat houden. Zij
worden gezegd te huizen in gaten ( , ™ , ^ ^
van
boomen; in ^ ^
d. w. z. door vogels, bijv. J™«™,
gemaakte gaten of gaatjes in boomen; in „ « ^ J , ^ ,
a
- w. z. door vogels in den grond gemaakte uithollingen;
• " ? M ^ g ^ « 2 l * z- v. a. het modderbad waarin rhinocerossen zich wentelen; , Ä . . a ^ „ & « ^ % , schijnt te beteeken
en: de verborgen hoeken en gaten in grotten en berehelunffen
& .
lk

Van
VcUl

„jKn^Knocn^

niets te maken.
Pag1. 174 r

fi

en

^^rij,,™™^^,,

Weet

n

»geef ik je de macht dien te straffen, hetzij gering met een lichte
straf, of met de doodstraf; bekommer je niet om de gevolgen (eigenlijk laatje er volstrekt niet mee in ; namelijk met de
mogelijke gevolgen er van); ik (ben de persoon) die bereid
1
(die zaak dan) tot een goed einde te brengen (door die
voor mijne rekening te nemen.)"
g. 1(4, r. 4 v. o. M,u>CTi2iv

uTjup,

In Wdb. als

zoodanig voor Kw. verklaard, komt in Kaw. Jav. Wdb. niet
voor.
ag. i 5, r. 1. M ^ u a j j ^ o i = « + oM^m^ -)- m ) ? m
wordt in de spreektaal ook ^ o , uitgesproken.
r
- 3. ^orh^^
maar vaak ook « r i | ™ r a ^
r
- 4. l m ^ ^ Het Wdb. heeft «*,.**„ en „*,„,» Dit
«»tste ook in Kaw. Jav. Wdb.
r 7
o

'""M^^^OV

• «• unxniyrm\

= uh -f- n/»-j- «Wn\>

• 11. ^ ( M M 8 n o , Pag. 66, r. 3. Blijkbaar een staande
^drukking.
p
ag. 176, r. 4. ß „ , p a g . 145, r. 9 v. o.
^ « " • M ^ M ^ M , , , ^ , , ^ C T œ n ^ ? ^ n „Neemt fakkels mee,
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iaat ons van den morgen gebruik maken." Deze vertaling
wordt gaarne voor eene betere gegeven.
r. 12. éhty = Çtgrif = * - . â ^
„B.! K dat nu?
„Er werd gezegd dat ik aangesteld was tot ^Äw>™y tot
„zelfs in M. toe! Het lijkt er wat naar dat ik de <j^««j
"zou zijn! Het heeft er zelfs niets van dat ik bij de punt van
"de staart (d. i. de achterhoede) zou geplaatst zijn!" Men ziet
uit dit staaltje, hoe volkomen geminacht T. was bij de boeta's
en hoe de verhouding tot zijn meester eene geheel ander
was dan die van Sëmar tot de Pandawa's.
r. 7 v. o. Dit is eene proeve, hoe Tëmbiloeng's spraak in
de wajang nagebootst wordt. De „sm wordt v% zooals

in %%w*p< c»***»' £^r
in ^-rjx ™û* « i ^ >

De MN wordt

wordt e » ^ * « » « ^

M

wordt

zooals

«.„»Mf»

s x
wordt
qM?«*2r = -*"MI» ' W " w o r d t w "
"
&„,* Maar hoe hebben wij n n ^ T j ^ i ^ ^ te ontcijferen? Als
in de
- g T , v . , « - . - 2 l « ï ^ ? " o f i s **"W
P l a a t S VaD
«„^ m , ««,,9 Maar de â klank wordt niet, - * bij hem. Blijkt
hier niet" uit zijne woorden dat het vertrek's morgens zéér
vroeg plaats had? In verband met r. 4 boven.

r. 3

V. O. T u n n =

Sum*

r. 2 v . o . ifiiw
„drukte, gestommel maken", volgens
JANSZ. Volgens een inlander hier z.v. a . » ^ ^ « ^ = »kakelen, kijven, knorren", M,«j«ii^«Ai»aA(fö^|«»«»^«a^»ïi!"au
r. 1 v. o. ^oMKTyr&w^
P a g . 178, l'. 5. /EiTnun^rwny.:

„langzaam aan".
asn >J«7, a o , M i n ^ - n ^ « « ' «

^„„sxKom, dien mij aan! Ik wil mijne opwachting (bij deo
vorst) maken „en den brief aanbieden". Een voorbeeld van
object, imperat. en act. propositief.
r. 10. «e«,«««* Eene, dikwijls voorkomende, vereeniging van een oud-jav. en gewoon-jav. woord, waarvan het
ééne woord dient ter verklaring van het andere; M > I Ù J
pag. 211 r. 5.; ^ U M « I > pag- 1 7 3 r- 6> v> °'; «***«*«*"|
Ó^V en anderen. Toch is het niet te ontkennen, dat het standvastig gebruik van deze verbindingen er meer of min ee»
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eigen kracht en beteekenis aan geeft, vooral die van „algemeenheid".
ag. 178, r. 10. ^ ^ r à ^ * » ! ^ « ^ , , , » « , ^ ^ ^ . « , , ^ , ^
M ^ „belmoren daarbij (of: dan) onderdanig- af te wachten
of het Zijne Majesteit behaagt (of: gelegen komt) enz."
• I T T . Obj. imperat. « B M , ^ , ^ « , » Pass. proposit.
i'. 3 v. o. • | M ! w j i « » j » | « W M a , „waarmee stel jij je gelijk?" <&> \ v o o r i /inj w
at
• ^ o. oMon,n,«,|j,i,(.nâ,
s „».„?,^, J i^„, B ^ enz., „als de
»nef niet door den vorst van M. in eigen persoon in ontvangst
genomen wordt enz." 7 a a a ? „ , is hier om den nadruk achter
"»«»«a^Ä, geplaatst daar het anders even goed achter „£.««
^ »!, kon geschreven worden. Het volgende zou aldus kunnen
vertaald worden: „geef ik dien in geen geval af. Door mij
„wordt (of: werd) de gelofte gedaan, (dat) de door mij
„ten hoogste vereerde missive, (van mij zal) scheiden tege.
„lijk met de scheiding mijner ziel (d.i. bij mijnen dood).
„En wilt gij hem nu van mij op weg afvragen, (dan wei„ger ik hem u), het moge den dood voor mij ten gevolge
„hebben!"
-rag. 179, r. 3. u i U ^ u w a , „met geweld". „Wilt gij
„met geweld de nëgari M. binnen gaan — probeer het!
„Dan zal er inderdaad een boeta zijn die het ongeluk heeft
„van te sterven" ; of meer letterlijk : „die ongelukkig wordt ;
„gij zult sterven !". Met terugslag op de zooeven door den
„boeta gesproken woorden.
r
- o. mufMtiqiijitiaimjf^ De Patih „werd weggedragen". ^mi
i'. 12. M i a i u » Schijnt een „knods" of zoodanig wapen
te wezen.
r
- 7 v. o. «jw«i«^g« „iemand of iets beschaduwen, beschermen, beschutten". Waarin bestond die bescherming van
ßaden R.? Naar het schijnt in het weer bij elkander
brengen en houden- en daarna bevelen geven aan die
(£3«^-r> «s» Jhùn

<w> tu, ,8- \

r- 5 v. 0.^,^^,0,8 ? , Pag. 60, r. 5 v. o. In Lk. Gadjah poetih asrati-poetri pag. 50, r. 1 staat „ g , , , * , ^
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..ffoyp Het zal wel z. v. a. „mondkost, teerkost deitroepen op reis" zijn.
r. 4 v. o. S n ^ ^ . y z. v. a. „den weg versperren, iemand in zijn gang bemoeielijken" van QntM-y* En verder : „komt, laten wij maar een boscliweg inslaan' . Een
voorbeeld van collect, propos.
P a g . 1 8 0 , r. 1 0 . ^vunmau

m ™ . n M i r a n i « J ï w m | - »de reden

dat (die tocht door liet wond) nog verder in de lakon besproken wordt, is dat enz". De dalang zon er anders niet
verder over gesproken hebben, ware het niet om het volgende
wonder, dat op die tocht plaats had; ongeveer een zelfde
wonder als pag. 60, r. 3 v. o reeds verhaald werd, maar
nn nog wat sterker! Vroeger was het nog ^ - r „ | m l | § . a ,
top

hiel'

tncmnnrjilMVl'™*

Pag. 180, r. 12. ^ L ? » , » ^ ^ ™ ^ „zoodat door hen
werd verloren het spoor", van de vluchtenden. ^KI>«Û«M^
heeft waarschijnlijk de schrijver bedoeld; doch in ieder
g e v a l am •un ainraan j»

r. 8 v. o. ,,?r,•»»£}«^ slordige uitspraak voor n ^ i m , ^
Ibid. „ ^ ^ ^ ^ » t «i«™™ moet „,,«, zijn, waarvan
de verklarïng'wdb. op «>•»« Kaw. Jav. Wdb. geeft i. v.
rfrmm(miJi:

tunHJivnjs a / m j ™ ^ x i m n | * j m j '

l

'"'""/'"'»

Pag. 181, r. 4. Vergel. pag. 130, r. 8 v. o.
r. 6. «ÄiM!» Zie Wdb. op M « « ^ doch vergel. ß « ,
O O

r. 8 en 9. un « ™ o. o â v mN „wat mag er toch achter steken ?"
r. 10. ^««nw»?*« Namelijk Roekmarata werd gewenkt
door Kakrasana.
r. 4 v. o. «.«K* Het Kaw. Jav. Wdb. verklaart dit door
,»o<" «jor â«c«j» al de voorbeelden die het Wdb. opgeeft
moeten blijkbaar in dien zin verklaard worden.
P a g . 1 8 2 , 1'. 5 ,

rjiuii ui M r u ajiiuntui uiaji an rui rit it.i <q ten t osntjini Ü I

« «, J?;™ -•» ö « ^ Eene dagelijks voorkomende formule, die men
ten beste geeft als men om de een of andere reden iemand een bezoek brengt, doch niet terstond met die reden voor den dag wil
komen, daar men zich in lang niet heeft laten zien, daar het dan

433

den schijn zou hebben alsof men alleen tfit eigenbelang kwam,
of dan alleen als men moet komen. Natuurlijk zeer beleefd
en vormelijk — maar, toch vervelende nonsens!
r. 9. Ö$II/>T>N Zie

pag.

lDICl. -n tui om un wi ia on on a\

81, r.

10.

1 a g . . 7 , 1'.

2.

r. 10 v. o. 8, y,,M ,n & ,n, enz. Nu komt de eigenlijke reden
van zijn komst! „De opheldering, de verklaring, dat ik
nu mijne opwachting kom maken, is dat ik gezonden
ben enz.".
r. 1 V. O. <Lm 8, én timon-* P a g . 80, 1\ 1 1 .
Pas- 1 8 S T i p o . » n
o
. .
A

o n

" 5 " J-u«-', i- T*. o M a o m w m m -rnrrmrn i&iiKTt trut urn tun nsn t&ji ajt irrt act

' ^ ' • ^ ' , V ' " « 7 « ^ ^ 7 m ^ ' ^ Eerst was het ,;,,^lt,if/3,'> = „die
eenige gelijkenis, overeenkomst hebben met, die gelijken
op de bruid". Dan wordt het « ™ , m ^ „ „ , / 0 Ä . „diegelijk
kunnen gesteld worden met de bruid". En eindelijk
M ^
Mvnéy.^,^ „als zij de bruid kunnen overtreffen".
Dit
laatste wordt genoemd ,;,, , ; , ^ (i„ ,gn
„zeer voortreffelijk,
alleruitnemendst," doch zou men na het aß*,«?,, niet meer
verwacht hebben. Het zou dan ook niet zoo opvallend
zijn, als het aan het voorgaande door een „natuurlijk, het
spreekt van zelf" of zoo iets verbonden was. Want als een
geval reeds fij[£gi<&\ wordt gesteld is het „nog betere" wel
twijfelachtig! Want het tweede geval wordt reeds genoemd
"^A"«» Het wordt er twijfelachtig door gemaakt doch altijd
met de veronderstelling van de mogelijkheid er van. Het
kan vertaald worden door „hoe weinig kans ook op is
",
of „het zal te bezien zijn of , . . ., of wie weet of er
We
l
". Pag. 148, r. 7 zeide Koeroepati KbM|>u)w>u,lu.
t » arm m ui on ft tui tin tin om ti./i tt/i MI ILI IM un ^i in vi tin tmjj on IFA VI tui g in in tun nti irn

^'«Ê»«-«^ „die allen zeer schoon van gedaante zijn; hoe
weinig kans er ook zij dat zij gelijk aan de bruid zouden
kunnen zijn ; als zij maar eenige gelijkenis met haar hebben".
Zie ook pag. 191, reg. 6. Bijdr. T. L. en Vk. 4e Vlg., VIII,
235.
Pag. 183, r. 4 v. o. Zie pag. 148, r. 7 v. o. u p m ^ ,
»eene reeds vastgestelde, overeengekomen overeenkomst",
z v a ll
' ' * scq,"Q^,'<' — ooi«ii'jimMÀ\ zie boven pag. 149, r. 8.

434
X*. 3

V.

O.

«ji(/üi? <o *Viw(i.7»w

ntuhtthn i f i i w i ^ n art ctnmiiitjntKiCmïiartii
<un S\J}\MI am vi (ta » Z.

V.

ü.

<una\a<u>{fflF*9$<M V& AJ>

<UH irutiJi irniK/> j&<nahh\

j;Ao

het einde slecht". Zóó ook Bijdr. T. L. en Vk., 4" Vlg.,
VIII, 247. „Als het inderdaad het verlangen van zijne
Majesteit is, en hij het er op wil toeleggen, of: er naar wil
streven, dat het huwelijk; niet doorga, zal het einde slecht
zij n". U77 „ u SÎiiïmA* zei een inl ander, de naam van zij ne Maj esteit
zal slecht worden onder de menschen.
r. 2 v. o. SUtnéuuiév. Pag. 7, r. 1 v. o. „De misnoegdheid ' van den vorst werd geheel en al verborgen gehouden,
doordat hij tegelijk de sirihdoos nam en sirih ging kauwen".
Men bedenke dat de zoo even beschreven woorden door den
vorst bij zich] zelven uitgesproken werden. En dat dan de
sirih het overige moet doen om innerlijke aandoeningen verborgen te houden 'gebeurt duizend maal daags.
Pag. 185, r. 2. Pag. 9, r. 1.
r. o . tuhitjiiijmr>'mnj>\ 1 a g . CU, 1'. O.

r. 6. K,„<•?,,<„»^m Mv „zich geheel vrij en ongestoord aan
het vermaak geven, zich onbelemmerd vermaken",- ihni (in <u> r) \
„uw broeder':
UT) -Jn m j i t

irmiEn uiçimrw*

Ziie l a g . J , 1'. O.

r. 10 v. o. M U » , „ik geef je tot hulp, « . o , ^ ik draag
bij, ik wensch je voorspoed op reis; ik wensch je een
voorspoedige reis.
r. 1 v. o. ^,n,,,timpunitn^\ Deze bij de boel.i's zoo gewone
uitspraak van ,>,„ n , ^ ^ . komt bier voor in den mond van
den patih Pragota, en bijv. van zijn collega Prabawa, pag.
189, r. 4. Zoo ook pag. 271, r. 3 v. o.
r. 3 v. o. Saunxj, -n r.-i « M .m ? e», „kom wat \ vooruit, wat
dichterbij zitten".
P a g . 1 8 6 , 1'. 4 .
r

M^xm^xmthJiiJnmtni^iKiia<ii£ia^*<tKin<nj>ttq'r>i*m

aa,lJr,S,cn,rr),a,A,?n<^i,u,^,^ur^

Zie b o v e n p a g . 1 8 3 , r. 4 en

beneden pag. 188, r. 10. â«fc4rôu«»v»«^ heet pag. 188, r. 1
en 14 M^oj^M^Ma^^^
„Er is weinig kans op dat het er
wel velen kunnen zijn; doch al zijn het er maar één of twee,
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dat zij kunnen dienen tot hoofd (v. d. optocht) of voorsten van
de patah's".
Pag. 186, r. 9. O M M Ä ? . ? « " « ? « ^ „zijn die ook te gebruiken".
r. 7 v. o. •?,),„Ä,lj«13v-)7pi,/,1.-^;,.m,r „wier haar wit is
door ouderdom".
r. 3 v. o. m««»-«, Kaw. Jav. Wdb. verklaard door
^
^ n » n 't \

mm Kn \:m xm

N\

Pag. 187 r. 2. „.„„,, »^„tandeloos".
r. 3. r,-r,%,,.,,^,7mv „kan die gebruikt worden voor, kan die
dienen tot enz."
r. 6. „wat kan er schoons aan zijn als zij reeds grootmoeder
zijn?"
r. 9. ma?\s Al naar de streek waar men is, zal n ^ b e t e e kenen öf //nog niet gepangoerd"; of „scherp gepunt" door
pangoer de tanden.
r. 8 v. o. ^i«7,, „is 't niet? n'est ce pas?"
Ibid. „„^mi/ivam-T.T'n enz. Dat gezanik van den patih
begint den vorst nu ook te vervelen, en hij maakt er
een eind aan! „Daarbij kan je zelf wel al wat je daar
„gezegd hebt beoordeelen. Bijv. daar is er eene die schoon
„is maar met een gebrek, het een of andere gebrek (welk
„dan ook), als je nu maar alleen op je eigen gezicht afgaat,
„hoe noem je die dan?" „Wel, die noem ik leelijk wegens
„dat gebrek!" Wel, kijk nou eens! dat kan zeggen als een
„leelijk is! Kan je misschien geen schoone vrouwen onderscheiden? (Kan je misschien niet zien of eene vrouw schoon,
„maar wel of zij leelijk is?) Genoeg! Ga zoeken, maar zij
„moeten geheel zonder gebreken zijn en daarbij nog volko„men maagd, dat zij tot completeering van de patah's kunnen
„dienen! Gelukkig als er zijn die in schoonheid overtreffen
„de bijada's enz,"
r. 1. v. o. aj>m>t\ Moet natuurlijk *»inn-< zijn.
Pag. 188, r. 5. «f»<ru«*f> „zonder smet of gebrek." Die
patih denkt over de maagden van Madoera in dien tijd ook
niet vleiend!
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r. l.-rtvo.n'

„n0S

niet r

ljp" van ananas; waar men gaarne

IJ.

roetjak van maakt.
crn-n^s Als ik mij niet vergis, noemt men bestroe-bladeren
in Kediri » r . « * ^ en in Soerabaja ^ ,
Algemeen als
mondspoeling^gebruikt om een heldere, aangename stem
krijgen. Dit is iets waard voor jonge vrouwen die gaarne
willen dat mannen naar gezang hooren. Die nog niet rijpe
ananas, die als roetjak vóór den tijd gegeten wordt, doelt
op die maagden; even als bestroe-bladeren, die men moet
u-n««i|« Zoo ook moet men zoeken —zij zijn moeielijk te
vinden' — ^ . „ ^ « f ^ Ä « » , - want vóór den tijd houden
zij op . « u . n j v

te zijn.

P a g . 188, r.10. iiâ^jœ^vf^SnM^hi^nji-^axn^y

âjgUrjin^M

Zie
c r a ,â M a »*. df~w
^ o v e n PRS- 183 > r ' 4 ; p a g ' 186 > r '
4, „kies er honderd, men vindt er geen tien; er is (zelfs)
„weinig kans op dat er onder duizend vijf zouden zijn.'1
r. 10 v. o. r : „ » ™ « 2 g , > „geen grens bepalen" binnen
welken de patih moest zoeken; hier zeker van plaats ; en dus
niet alleen van tijd zooals het Wdb. schijnt te bedoelen.

r. 10 v. o. « à ,

Pag. 187, r. 2, „mits, onder beding of

voorwaarde".
7. v. o. „ . A f l M V u ^ A M . « ! Pag. 9, r. 1. De Javaansehe
Almanak voor 1885 heeft steeds U Ä J U M J »
r. 3 v. o. n ^ à â .
enz. Pag. 57, r. 9.
Pag. 189, r. 10 v. o. M i ™ m j n r a « ^ y De „achteraloen-aloen". De aloen-aloen achter het paleis.
r. 9 v . o . Ä ß - j ^ ^ | . * v. a. „in 't kort, om kort te gaan."
r. 1 v. o. Vergelijk pag. 86, r. 8; pag. 54, r. 1 v. o.
Pag. 190, r. 3. M M M J ^ U I » „niet anders".
Ibid.

mini~iiißmsn\

=

oœiiui £*•«> =

UJIxnnannten*

r. 6. â ^ ^ f . i â i o ^ u . ^
Wat betreft het huwelijk
van Z. Majesteit met"E. „dat werd gedacht reeds ophanden
„te zijn, en nu gaat het niet door"
r. 1 v. o. a « * * * * ^ » Dit zal wel het Kaw.
&„,»,

zijn = aa^,
wijziging van

«.^«r
w «g„

of &imA%

ôf w e l is het eeü

^

even als men voor -n«»«^ = eehtgenootf
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ook wel Sm ,Aj,,snji, hoort wanneer men „heel erg krama" wil
spreken.
-Tag.

1 9 1 . T. O.

nqtuuicqui ~m t ~n'im a:n (Hl ~ii nnni\

goed uitkom, als
huwelijk) niet door.
1'. U. Zin

het

tTnii Si ijicuiljiunisn

„alS

alleS

niet

geluk mij niet dient, gaat (het
iJt rAXli.Tiiui

ijl cirjinn

in\

/jlO

TOT6D

pag. 186, r. 4 ; pag. 188, r. 10 en elders, „er is weinig kans
op dat zij aan de bruid gelijk zouden zijn kunnen, of haar
overtreffen." O-KIXMAN = n i y » »
I*. 1 U .
r i l

cui mi 7i nmiurt un -jnnnii./]m i\
s an ca
Il II ' t ,
o
° »

14Ï7 , 1'. o .

1• 1 1 .
» 1 0

cui :ui \ —
O

l.

uo fel« njiiwiiun u» n/if «J[ r«i»<aitwi IA tam)

1.4.

<'»ijmnoiKi'no\

.t71 IUI <£jl \\
o

l&g-

O

/

o.

o

<n irm irn ~m (m ç mi ,isn ^

«sut m icm xn in xnyxjn tuitm^A nXKIII^

Waai'tOe

Client

„dan nog dat huwelijk met de poetri van M.? Neem dan
„maar die patah's tot vrouw ; dat geeft dan tevens niet veel
werk !"
Pag. 192, r. 9 v. o. , U ^ M ^ « = « ^ « I M « ^ \ \ Wdb. geeft
aiieen

* mi n intuin

Pag. 193, r. 2. ^t™^™»
Evenals riet dat
^«^.rin
is niet gebruikt kan worden, zoo ook zulke vrouwen niet
"ie

tun 7u <nji<m> MIHI w

lag.

1 9 3 , r. 4 .

cm is cm n u) un mimen uni in%(ùn (Sil ^(uini^rt^i

(in ai,i

««««»os „denkelijk, waarschijnlijk heeft hij eene dochter,
maar die was toen ter tijd nog lang niet tot den huwbaren
leeftijd gekomen, me misschien wel". Snin^cui^ z*e Wdb.
op,m.v, hier weergegeven door „lang nog niet."
!'•

5.

run tn HM t (Ui ;w> (Si (ui i~) tuf

<n (IMI MI 0^ (ijl cm cm *n t» cm <r] vi tui cisn ç \\

„kom, laat ons daar naar toe gaan ; wellicht kan zij er zich
»ia vinden, of: heeft zij er geen bezwaar tegen, en wil als
„patah dienen".
i". 10 v. o. ajudan-, „alstoen."
i'- 4 v. o.(unQi,mi^Li^ Pag. 68, r. 3.
Pag. 194, r. 3 v. o.
fiimuran,Ä»roJ3i»
J a v - Zam. IL,
Pag. 118, No. 227, en pag. 122, No? 260.
r. 6 tot 1 v. o. «Kanuni* De verklaring van dezen naam
geeft den dalang aanleiding te zeggen dat Narajana ( = Krësna)
en Ardjoena beiden incarnaties zijn van i,nj>n™ taman- ( =
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IÏJJ

uji

, ) en dat

U»<BIS>\

=

u®»f«i' =

»de middel-

«J»«?^

at

ste" is.
Pag. 195, r. 2. „ « . ^ Pag. 11, r. 7; pag. 64, r. 5 v. o.
r. 1. De vorige lakon eindigde met de mededeeling dat
Ardjoena met Bratasena van Mandraka vertrokken naar Ngamarta. Hier vinden wij hem weer alleen ^ M M ( M Ä ^ « N
» „ J « i Ä * » * Ö M r d . l Joedistira. Hij wilde nu w e l r . 4 :

Ün»*^™
o.

^ ^ - ^ a - a l t f t e « - ' en r. 6 blijkt dat zy

a

r. 9 v. o . - ^ ^ T verkorting van ^ 7 „ w evenals r. 4 v. o.
r. 8 v. o. K r i l - ^ r »»Is een wild dier in liet woudloopen niet lettende op wegen en paden en zich door struikgewas en allerlei planten overal doorheen werkende." Dus
„nacht en dag met moeite, kruipende en door en onder allerlei struikgewas zich doorwerkende, door het bosch gaande,
in het bosch." ^ , . r - - , ? is zeker gevormd van een grondvormd « , * | W waarvan" weer een » , - n « r evenals een ander van dezelfde beteekenis van - . ^ « r De « n m « . ^ « - »
^ is dan een achter den eersten medeklinker ingeschoven letter, waarvan de beteekenis verwant is met de r in frequentative vormen. Zie 'Jav. Gramm, pag. 101. Zie ook i. v. ^
_ als een dier door het woud loopen"
is eene bekende uitdrukking.
r. 7 v. o. » ^ « j o i a ß - f
Aan welke 2,,^
„drift,
toom of boosheid" moest Ardjoena niet toegeven? waarschijnlijk slechts eene veronderstelling van Semar, want op de
volgende bladzijde zegt Ardjoena
^ut^a^gMow^™«)
„ « , . & » . * ö ^ d- o- Joedistira.
Pag. 196, r. 8.

Ù»^™*

Namelijk de

,W„N

van

Ardjoena,

lager 8 v. o. door Semar

• n K . i s j m r o i ^ m i M g v ' genoemd,

waarmee zeker «jÄ^-w,

te

«^

bedoeld

is

'

De

üaam

« S f ^ komt in geen register voor.
i-flO. ^ i ^ o n g r ^ * - » O m dit te begrijpen moet men
zich herinneren, dat Nalagarèng zijn beide armen en beenen in
negen bochten — ft«,«» J e » — i n d e w a J a D S voorgesteld
worden. Natuurlijk, dat dan iemands „gaan hemmoeielijk1' moet
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vallen.
Pa». 196, r. 11 v. o. » » f i « ,5. « N Als ik alléén moet gaan
dan „verzoek ik daar beleefdelijk van verschoond te blijven^
daar bedank ik wel hartelijk voor."
Ibid. ß K n «,«,-r,tÄBi..Äoi~4^«J» „wat een toeloop en
gevraag van iedereen (die hem alléén zag komen) zou ik dan
hebben!" Waren zij met hun drieën dan zou dat niet zoo lastig
zijn en zoo ophouden. Men denke bij m ^ y j - aan het „goeden
aftrek hebben,™.^ zijn" en dus veel toeloop van menschen.
r. 8 v. o. «;fa•»»* Dit zegt Semar tot Ardjoena. Hij noodigt
hem uit naar huis terug te keeren.
r 0 1 V. O. m »» 9, T?> êh c? Km ma <fcn â .wi o <L/ÏJ MI W \

- t a g . OO5 r . ^

waar â o a ^ x voor h e t â â * van hier staat.
Pag. 197, r. 1. u m m i « Wdb. te vinden op «««m «"»gp«p
Wdb. op «o.«» Het Kaw. Jav. Wdb. op »»'^«r geeft o.
3-.

OOK i&imiunoji'^

r. 2.«,„«,«>M«Mi% „klommen langs stammen en takken
door het geboomte."
Ibid. M m j » w Klanknabnotsend woord voor het geluid,
veroorzaakt door het loopen over «w, mnmji » dorre takken
en bladeren in het geboomte enz. Dit M™,?N wordt ook
weergegeven door ™»™^ de grondvorm van M ^ ^ waarvan
weer M M ^ , enz. ^ « « ^ en „ . ^ " S l ' worden in het Wdb.
verklaard.1" De geheele zin geeft de geluiden en het gevolg
van het loopen en klimmen en springen der apen in het
geboomte te kennen.
r. 3.«c&,rf#hun«ugini Achter M™jï> kan men zich een
scheidteeken denken, daar de volgende woorden de geluiden
van verschillende vogels te kennen geven. Zoo K ™ ^ ,
het geluid v. d. boschhaan, ^-»i^äg^u»«"'^*"*
Ibid. Km Ki q im ^ het geluid van de pauw.
Ibid. ^„„tarn-r,^ wordt verklaard door ^ « *
r. 5. ü'u,M,~j>^n^^

Pag-

8

>r-

5

v

- °'

r. 6. ,»,Ä,.-» M ),B t J SuJia.ia«"äB^«

^S^unuiinxj,^,^

Bekende uitdrukkingen voor tapas van vorstelijke afkomst, wier vaders zelf ook tapa waren. Maar »ymiojn/o-r»^
verklaren de lexicons niet; wel de afzonderlijke woorden.
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r. 6.

KiirM«™!mÄM'™»irai37 ! ™ ! ' , i »]i'ij';' i '' ! "?™ ! ^

"^e"

beurt het dat iemand in (op) zijn schaduw treedt, dan
„wordt hij ontwijfelbaar tot pap". De schaduw, die iemand
heeft, is een wezenlijk bestanddeel van zijn persoon; het
loopen in (op) iemands schaduw, als te dicht in zijne nabijheid, wordt dan ook als al te vrijpostig vermeden, en is
minder gepast.
is de naam van een boom;
,l
T
T ' 1 van T
ook de Tnaam
de vrucht van de „koesambi", anders
, een soort „waringin-boom".
&«.«3>7U|,. genoemd.
P a g . 197, r. 10. nsnipmannsnimœnw

W
b.
Vï dUU.

heeft
nuciu

asn-n
asninni

of , 3 7 « 1 , een waterlelie met rozeroode bloemen .
bestaan zoowel » * , , met „witte" als met „roode" bloemen
Wdb. spreekt alleen van //witte bloemen .
Pag. 198, r. 3. »^«1)^5^4,5™^*!'"''™'''°'-'"'''''''''"'
•n,
O l
™
I
« .
g j « « , « » « , ^ „Het boeta-leger was in tenten gelegerd die
lange rijen vormden, ieder naar rang geplaatst, en (maakte
een gedruisch) als een bosch dat in brand staat"; want
boeta's maken altijd veel geweld en schreeuwen vreeselijk.
De woordspeling van xmc^, en »™,0,^, valt van zelf m
het oog.
r. 4 v. o.«,«.«.,,™.,™„.*,.,„>
enz. De boeta's zijn aan het
1
t'" -'

V?

i -

a.

dwalen en van den rechten weg geraakt. ™ w o t ^ ' »
doet nu de vraag of er ook misschien „een talisman
achtergebleven is" die men vergeten heeft mee te nemen ?
Dan zou de zaak opgehelderd zijn! Maar misschien was
het ook omdat men voor de eerste maal die reis maakte?
„Neen!", zegt Kala Bragalba, „dat denk ik niet ! AVas de een
of andere talisman vergeten, dan zou slechts de een of ander door een ramp getroffen zijn ; maar, zie eens ! al de lui
zijn het onderling oneens over de hemelstreken. Ook Togog
en zijn volgeling zijn blijkbaar in de war, en leiden het leger maar al heen en weer, zonder op den rechten weg te
kunnen komen. Het zal wel een gevolg zijn van den voor
vreemdelingen aan den grond verbonden betooverenden en
bovennatuurlijken invloed of kracht aan het land van Mandraka eigen. En het is duidelijk —daar is niets tegen te doen !"
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Het wekt de bevreemding van dien boeta, dat de rijken van
Java nog dergelijke M O U Ï bezitten. En
OTrora™%
begrijpt met, dat daar het doel der reis onschuldig is,
zij toch door een l ! ; , S M O T f nog getroffen worden! Het
tegendeel moest veeleer plaats hebben ! Waarop £, ^ ^rM-, „f ,
<Q>«f<r$nii zegt (pag. 199, r. 10)! „Als men er goed over
nadenkt, zou je wel gelijk kunnen hebben; maar in
den regel is het zoo gesteld (gaat het zoo) dat een ieder voor
zich meent gelijk te hebben (het bij het juiste einde te hebben gevat). Het eenige is (daar schiet niet anders op over) dan
dat wij nu overleggen, hoe wij toch de reis zullen volbrengen?"
Pag. 199, r. 8 v. o. M | » u j n ^ ™ ! « Ik verbaas mij
over „de wijze en manier van doen" van enz.
r. 7 v. o. ^ um m CTgM want gij „doet u volstrekt niet
voor, gij gedraagt u volstrekt niet als, gij hebt niets van
gezanten van een vorst" maar „als bosch-boeta's".
l'
i.

'S v
u v.

n
u.

°
O .
.
ju;«i™ra,oMOMraiinnoni.o»

O.
Muwnmi\

wordt hier blijkbaar genomen in den zin van ,7,™*™««,^
„Zie! als dat ontdekt wordt door den beheerscher van dit land,
zal zonder twijfel het gezegde van toepassing worden: een beekje
wordt een groote stroom". Jav. Zam., II, pag. 20, No. 120 ;
Bijdr T. L. en Vk., 4" Vg., IV, 580.
PflÖ'

1 QQ

i- /1 ir r>

-^

°

°

°

<m.TO^,(,»,S;a„ra,r™,,/77\\ „En jij zult het wel niet zelf teneinde
brengen", d. w. z. met si adi zal het wel niet afgeloopen
zijn, het onheil, de straf, zal zich wel niet tot si adi alléén
bepalen, „maar zeer zeker ook iets meebrengen, ten gevolge
hebben, d. i. treffen die tot oudere, tot hoofd van si adi
aangesteld is", waarmee p n j i m < zich zelf bedoelt.
r. 1 v. o. unttiïi*x*n^
„ongeduldig, wrevelig, driftig van
toon" zijn.
Pag. 200, r. 1 ß ^ ^ v „hoogstens, op zijn hoogst "(vroeg hij
hem naar den weg „op zijn hoogst dat hij hun eene belooning zou geven" voegde hij er aan toe). Zoo ook pag. 235
3 v. o.
r- 9. o?,-?,.«^,* Jav. Zam., II, pag. 54, N°. 357.
r-10. Ä ^ ^ ^ „tijdelijk bedeeld", of eenvoudig „bedeeld"?
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r. 2 v. o.
'im^nt^m^a^x
ïogog noemt hier de yr>*fc&
„ ^ , namelijk van Ardjoena, d. w. z. Nalagarèng en Petroek,—
daar zij allerlei baldadigheid uitvoerden, erg ,Ù„ ,™ <nj N de boetas,
zooals hij er ook onmiddelijk op laat volgen.
tmug8£-*<q«»«*\Ù*»'n

P a g . 2 0 1 r. 2.'vn<uQgjM'rn'nvnr6f
Va*

Deboeta Kala Bantjoering vraagt aan Togogofhij dien
„satrija niet verboden, belet had in de legerplaats der boetas te
komen" ; of „was hij, namelijk die satrija, d. i. Ardjoena, nog
pas, (als) een nieuweling (die zich bij den een of anderen
geoefend had), dat hij zijn heldenmoed (door eene
mpv
proeve) aan den dag wilde brengen?" En dan vraagt hij
aan Kala Bragalba: „wat denkt, gij er van, kakang?" Vgl.
pag. 79, r. 9.
r. 6. ft,;»u^Mix»-ojK«;'n<|àttt)^!i«f „zie, is het nu niet
waar wat van de ouden, de voorvaderen, gezegd is?"
(hij wil zeggen „hebben de ouden niet gelijk gehad"; of
liever „is het nu niet zoo als de ouden gezegd hebben?")
„zoo even nog, juist, waart gij in gesprek, —of al spoedig
is daar enz." 't Schijnt boeta-taal te zijn, de «SA«™«^
te noemen

«ùiimnifiutu-»^«

r. 7. o«, A««* Togog had zoo even, pag. 200, r. 3 v. o., van
een „,&,.» gesproken; de boeta wijzigt dat opzettelijk een
weinig „iemand die als M^OMX betiteld wordt."
r. 9 v. o. *j & ? ü ß « ^ c » • ™ o £,

„rijk in vrijmoedigheid,

schatrijk in durven."
Pag.

202,

r. 7.

«JWM|»

Pag.

66

>

r

-

8

v

" °-

r. 10. „ ä ™ i ) » » r > «ach trots en verwaten gedragen, een ander minachtend uit de hoogte behandelen" als
iemand die gevreesd voor wien men bang is.
Pag. 202, r. 8 v. o. S ^ ™ ^ * Dit wordt straks pag.
203 r. 1 v. o., evenals de correspondeerende plaats
pag. 67, r. 9 v. o. q ™ « ™ « . « ! „een gemeene, geringe boeta". Zoowel het Wdb. als Kaw. Jav. Wdb. zeggen er iets geheel anders van.
r. 7 v. o.£Wm™xxPag. 67 heeft a « ™ ^ dat ook Wdb.
heeft.
Pag. 203, r. 12 tot 15. De boeta belooft Pamadi een
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belooning, als hij hem den weg wil wijzen; hij moest maar
zeggen hoeveel hij daarvoor wilde hebben. Dat zijn meester
als „een koeli" beschouwd en toegesproken wordt, kan Pétroek niet verdragen; en valt daarom aldus uit: „Zeg, vervloekte boeta! Je moest nu maar niet zoo snoeven op je
schatten; daar straks reeds bij het begin (onzer ontmoeting)
was je al reeds geen gemeene boeta; toch ben je maar
een boeta ampas-krambil (dus zooveel waard als ampas,
d. w. z. niemendal; ,&«,»), een boeta tedak-gëmbrot ( ^ ( g , .
<E»M noemt men eene spijze bereid van jjian|.e.ji|o]H|M!i™
»*wïl>mm~ni«r><n<M®>iKr,i>o^ dat eene bittere smaak heeft,
en bij gebrek aan wat anders bij de rijst gegeten wordt;
doch ook in zijne soort al weer zeer min, waardeloos; alles
doelende op zijne geringschatting van den boeta). I k (Pétroek ; en dat is ironie !) ik ben (ook) een boeta, (maar)
afkomstig van een waterverkooper (een koeli-bedrijf dat
men in plaatsen als Soerabaja bijv. heel goed kent, en ook
al niet aanzienlijk is). Wil nu iemand mij in dienst nemen
(om water te brengen) dan moet men mij immers eerst eens
opnemen (kan je nu aan mij zien dat ik water voor j e
wil; halen?). Zie je mij met een draagstok, dat je mij zoudt
willen aannemen om water te halen?" Hij zoomin als Pa
madi of de anderen hadden toch niet het voorkomen van
menschen, die als koeli's voor eene belooning iemand den
weg zouden willen wijzen! En Nalagarèng is ook verontwaardigd, waarom hij den boeta spottende boepati noemt
die natuurlijk wel een dangka zal bezitten, doch „tegelijk
tandoe-koeli i s , die zijn heer een chinees ergens naar toe
draagt". Parta maakt aan dit geschimp een einde, door op
hoogen toon den boeta te beduiden dat „Parta niet gewoon is
loon te vragen!" En gebiedt den boeta uit den weg te gaan.
Pag. 204, r. 6 . M , , » , « ? « M Ä » Pag. 115, r. 3 v. o. Hier
schijnt het moeten betéêkenen „iemand als gevangene binden." Volgens een inlander « i m a m m o j | . ^ w i ( i | »
/imrtm as» (SI Efl
Cd « * .

-^ag.

ö o , 1» * V .

r. 7 v. o. «»«.««^ÖÄ-m^wi^Jav. Zam. II, pag. 108,
No. 154 heeft « n ^ ^ y S a r â ^ f f i a '

en pag

'

131

>

N

°-351
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VOlgenCle no .n.? «sn ooiun (tài \ IS Van

dezelfde strekking, namelijk om zijn Mn&cmajv,^ door onkwetsbaarheid te toonen.
Pag. 205, r. 4. „Wel, hij is waarlijk dapper! Men zou hem dat
zoo niet aanzien! Hij weert zich (zoo vlug, , ^ ^ . 5 . , , ^ . )als een
njnumnnmj met vechtsporen. (Maar dat nooit plaats heeft!)
Hij pakt me hij mijn haar, alsof er handevollen uitgetrokken
worden. Zeg, Famade! als het mogelijk is, kan, wil ik je
sparen! Ga terug nu mijn toorn nog niet zich geopenbaard
heeft", letterlijk: „buiten gekomen, te voorschijn gekomen is !"
n-miuinsrip

is,

z. v . a. „ h e v i g e t o o r n , &q umtun oji (cjasjïfl'ft

1 arta

beantwoordt het onmiddelijk met mSiw
-Lag. ZKJDJ I*. J V. O. *ntim9<rifiatt}Ji<icitunrt.'iijnimrin<Hii£.i. „Clan Zal

je zeker ellendig aan je einde komen !" &,•, schijnt hier niet het
oezittel. voornaamw. te zijn, maar het persoonlijke nxm^iai^
r. 3 v. o. Terwijl Pamadi daar tegen den grond ligt, omringd van zijn volgelingen snoeft de boeta: „kom, neem revanche! hier is Kala Pragalba! Mij gelijk, (evenzoo, op
dezelfde wijze te vergelden) — daar is wel weinig kans op !
Onderwerp je maar aan mij en geef je wapens over!"
l a g . i U ö , 1". O' ash mi tria rui cniri W)ï<n tut /ui/tAj N\ Ziie YVUü. Op riajit
M tlU 8 \\

r . 4 ^rmnn.cr.Km.njiirniKji'rin.n«,n\

P a m a d i w i l d a t hij g o e d zie, of

„ook een enkel haartje van hem uitgevallen is!" Maar zie
Wdb. op^rmj^.rnsrm^w En dan verder „schreeuw (nu maar van
mij dat mijn) wonden (zoo velen zijn dat) manden-vlechtwerk erg nog wijd-uiteen is !"
r. 9. ^rm^miK^» Eeiic spreekwoord. Hij verklaart het zelf
d o o r njiwi Kv {^njirfnm-,

=

><>< £\ Zie

W d b . evenals

âaÇJj^jnrm

door «»^jT/rxm^ d. w. z. „achteruit schuivende, langzaam, de
vlucht nemen of ontwijken." •nm^-ncm^ zegt men ook tot t^xmi
iijiçiun'nxMdnii*

e n DeteeKeni Clan

ncian'riunvi tut un -jiinruztiniHiß'^

-Cjen ajiniihjuui ,;L/\\
T.

O V.

O.

aji MI ? >n vn vf t-"l t "~n M (in mi r] crri e'tl un i x.im ticiirji tw^nritm

„Zijn pijl is nog niet eens zoo groot als een padiblad ! Daar
snoeft men op!" De pijl van Ardjoena is (natuurlijk vooral
in het oog van een boeta) zéér klein!
**B? 4" l, r. <± tn njnt Ti <n (urn nin tin asn wniui ^ tun mi~irri\ 75I-K- Zal j e
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Pijl volstrekt „niet met mijn rug opvangen," d. w. z. het lijkt
er niet naar dat ik voor je pijl op de vlucht zou gaan, of op de
loop! Waarop Parta weer antwoordt „Als je denkt dat mijn pijl
niet lang genoeg is, ren hem dan te gemoet (bij het af'_
schieten; natuurlijk ironie!); is hij bij je gekomen ga dan
°p je hurken zitten; en is hij over je hoofd heen gevlogen
ga dan huppelen van pret!"
r. 9. v. o.^ M ;«jra.Qw} enz. Parta geeft hier de eigen woorden van den boetapag. 205, r. 3 v. o. terug. iiyn .„ m £,tóï-trt op wien
slaat dit? Op den **<& «,«««, »^ of is de boeta hier bedoeld?
«^r•l<an^'ka,n afgeleid worden van™^ I M , o. a. ook = 'ihib.^ «
«m of van K» w , (zie Wdb. op , U M , IL); e n â M - r „ = S ^ M M ,
(Wdb. i v. mn&\). Waarschijnlijk doelt de dalang wel op Parta
z
elf, en is OT1^ dan tevens eene herinnering aan h>icfkn-r>\>
zoodat hij dan zou zeggen: „als de (een) machtige prins die
rond zwerft." u , « ^ ^ v schijnt z. v. a. CT«,«»Met &,*,&«,
«*»V bedoelt Ardjoena de overige boeta 's. De geheele zin is weer
eene bespotting en uitdaging.
i ag.

/UJ,

r. Zo

/oi on n-i tui - j an q\

=

tv> on tu tr.i nu tu ^,1 on •«

Pag.

J

210, r. 10.

Pag. 209, r. 4 v. o. De geheele redenering komt hierop
neer, d a t ' h i j het niet weet. » Ä ß « ^ is een eenvoudige
omzetting van g,m9,M/l, voor « m S m n enijmtf«, voor B , m
«si. UI
Pap"ö•

Kl_ Ut

910
r 9
Ct
n
s
^ x v / ? x • * • « ^ ^ « »^fl* <HÏ>Km nuzniCKIA\

<

toji rtiiri

co

CQ

coa
tm «T» itsn \ vi tia >ui ip rei

»j^w Altemaal kwaj ongesachtige aardigheden van Nalagarèng,
waarmee hij op Semar, wiens oogen ^S,^,
Sitf^-nan^ißh
K
7 Î ' ) met rf M osnj in de o »,, | , ,ê, rL.,j, zonder „5h ß M ^ doelt. —
^ie ook Lk. Palasara pag. 6 v. o. en de „Aanteeken" pag
401, r . 6.
r

fi
a
o. o
• v. c~ tui ini tri ini un -jn n in1 m vn g un ~m vs tsji as» ,trn 7? LTÎ • (^1 u, tunvriani rSil
'^^^aTianiuiajiai^tisninp
tui in im an un ^11 ri tbi l asn un _/r> -r) tin \\
o ë m a i ' IS

°oos over die aardigheden van Nalagarèng! „Hoor eens dien
ouden wijsneus! Jij moest niet zoo mijn oogen alleen „ „
""'~"l'3""V z V- a - vo&1* heen en weer warrelen, woelen" ; mijn
°°gen zijn er QS,^
= z. v. a. ÜMny,
van; jij bent
Seen menschenkind, zeg ik hoor!"
• 0 . tuntmitui^tvnanw

tut ari n tuitasntnrrman

tu aju asnj)\

dat

herkend
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wordt aan het r. 7 v. o. opgegevene. Het 2 e leeslesje in
Jav. Zam. I, pag. 2. handelt ook over dit woud.
Pag. 211, r. 3. ^ru,™™-* Wdb. op „a„,u*
r. 4. fiMûuj»m«K™t Anders V J ^ M O T J >n«^ of enkel »"M
«£,«,» Lk. Palasara pag. 1 8 , r. 10 v. o. *jisi|oJ!,™.LTi?«»i
ja«a»J<ei\ W d b . Op M M w w S S i o Ü l j j w i ^ ï m i y t t n

WOD. Op Si*

a w S ü i ^ ^ a m » Men vindt ook wel « ^ Ä ^ « , ,

Is dit

hetzelfde? vn^\ is o. a o o k * ^ . ™ ^ Maar«
r. 9.ßß"Mig/jB^<nj«SiM^¥.N „op hetzelfde oogenblik stond hij
recht op als"— ja, als wat? — „als een geplaagde" of
„als een tevreden p a a l " ? Het eerste met het oog op de
straks te bespreken « « n m - r , « ^ ôf het laatste met het oog op
de voltooiing van zijne tapa-oefeningen.
r. 10. ra«)i>uMiis»uM4 wie«?! (z- v. a. ,2,Sufm^j dat herinnert aan â f t » » « ^ ) + «»««»( = »a-&^M»iM|< "«^"»«i 1
dat herinnert aan ^ m j o o j i ) + oiuni
(KTI K 7 (K77 W

1". 1 1 . UKKIÜJI-ritsi-mui
O

ami \ =

iBi *Q »J) w» a«' *J «ï «i» « « < " r l T " *
»
.
. ,

,,

r. 11 v. o. «,^»n-r,» Anders «Ä-nv „warmgmboom.
r. 10 v. o. , i » ) M ^ 1 ) n . n i « r â m » i i . z. v. a. „een alles onderst-boven „keerende, verschrikkelijke stormwind.
r. 9 v. o. <u, -77,0*^,-77^ Benaming van eene klasse
vrouwelijke booze geesten (of boeta 's?).
r. 6 y . o . « ^ , ^ , ^ „zij volgden, gingen in de richting van
„waar die geur kwam", waarvan zooeven gezegd werd dat
Zll

U

«™,m\\

C I am Cr. 4Cs\
\ ° o . a M o u . u . ^ u ^ u ^ „zij werden getroffen door
eene bestraffing of straf van den prins," zoodat zij zich beschaamd uit de oogen maakten. Wat zou de dalang wel gedacht
hebben bij die «8,™ ,™,r Alleen eene bestraffing en afwijzing
van die geesten, of eene (al of niet uitgesproken) strat als ziekte
of iets anders, die haar trof of zou treffen ten gevolge van
hare vermetelheid? Dan zou ^Qm-vumj = °,mn.im^ zyn.
r. 1 v. o. [ « o uv = «n»-j*i»m«7^ «jra K»-n«7^ waarmee
gedoeld wordt op de buitengewone verschijnselen, waarvan
boven sprake was.
Pag. 212, r. 1, ^ « « ^ Pag. 11, r. 7. Met een voorgeyoegde «, kwam het nog niet voor.
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•!• IKJI <rji . o asi iruiwri sivi? aji ao KI n .n/J w -ölet UJI an n i om oui ? WOrClt
co
('L
co
V .,
^

De-

doeld een voorwerp, bijv. een stok, doorbreken en de uiteinden
tegen elkander brengen. Hun gezichtsvermogen onderging dus
eene buitengewone bewerking, waardoor zij plotseling iets geheel anders zagen dan nog zoo even om hen heen bestond,
•c^en

inlander

zei

iui°i:aijni&i<n'ni\

iiciniisn^mii-jiapinnsmiisiiiHyjw

r. 4. M^ajr,*.»* Op de vorige bladzijde r. 4 werd verhaald
U a t ZIJ

aj) UJI suri UJI* W

r. 10 v. o. Ti^M^M^T^M^aj?» Pag. 54, r. 1 v. o.; pag.
168, r. 11; pag. 13, r. 9 Uit deze voorbeelden blijkt dat
* 3 ^ « « M ^ in hetzelfde verband gebruikt wordt als T - . ^ ^ ^
Tji « ivi <n UJI ç w

r. 9. v. o. cmag,tny^\, Wdb. omschrijft het als „klanknabootsend
woord of uitroep bij het samenbotsen van zware voorwerpen,
bijv
bij omarming!" — „„n^.^»«»™.«»,tnjs 2 v. a. m-,Q
O

r. 8 v. o. M . ® ! - ? , ^ . ^ »
•tag.

ùVôy

T. 4: V. O.

T. J .

Pag.

v

cut m/i ^c m ~n *i\ tuian/i\

•" v . u .

aji ^ OAJI *OI $JI

-Lag. ^ 1 4 ,

luituiuii^
*,

„glans tot één gemaakt met glans";

n

n

10.

nn un cm imajuiui an :intn ,iotw ^AOJI q aju n ±.>i i (iji ç itu * - t a g .

r. 2. De laatste term
2

13, r.

•

°

-jiinjinfiogiha^&isTicnKnj/itt

1'. 1 . luriijunriuii Jititri iitrnvn im -jhtin,iti>sinij>\\

ZiOndei'llng

antwoord van Nalagarèng! ßh,„°un^\ z. v. a. ^ « u ^ « . ^ ™ * ntùm
^ H7I2 ri un Jn 2 n itKïi î sun/i t Z. V. â-

tri ui i rjaJi i im J7n tui (Ka'hiji*

OOK

Z. V.

a. „niet staan en niet zitten." 2wv>,,»J?.>" »™«7,-r,\s z. v. a. „iets
zoo bijv. een glas op de kant van een tafel zetten dat het er
licht afvallen en breken kan." Het antwoord van N. kan dus
ongeveer
„Dat mag
wel zoo aldus
wezenweergegeven
!" ^ ^ ^ ^ »worden:
S ™ , ™„Zoo,
^ zoo!"
is deof inlandsche
§

"K-n,

«kier

omschrijving.
r. 6. M â ^ £ n \ Petroek is ook vrij familiaar in zijn groeten!
Dat hij haar éhéh, noemt is al heel aardig! „Door uw zegen,
insgelijks, tante!" Insgelijks! namelijk evenals gij.
i'- 8. m na <m <£, enz. „Pamadi! Daar is eenig belang, noodzakelijkheid, aan uw komst in het godenverblijf verbonden
(uw komst is van eenig aanbelang)! Gelukkig zijt gij daar
straks niet ontdekt (gezien) geworden door de wadoebarat
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die uit de aarde opstijgen. Als gij gezien waart, zoudt gij
wel hier niet voor mij nebben kunnen verschijnen; zekerlijk
zoudt gij tot niets verdelgd (onherstelbaar omgekomen) zijn;
en dan verslonden zijn geworden door de wadoebarat; nu
zijt gij behouden (zonder ongeval) voor mij gekomen!" Ik
hoop <m«s?n hier goed weergegeven te hebben, . C T ^ ^ ^ isz.
v. a. ,fi*Tm,nvMw Meermalen is er sprake van
raeiuQ.™««
o.
a
aijï^jn ns» UJI izn-rwi arts -&mm ajn nnj tttivi

Pag. 214, r. 9 v. o. i j M j M m j m « - p ° > enz. „Vóór dat uw
dienaar spreekt, zal het wel niet zijn dat het u niet reeds bekend
zou zijn (d. w. z. is het u natuurlijk reeds bekend), al Avat
uw dienaar in zijn hart overlegt (overweegt)! U zal wel
niets verborgen zijn", dat u het niet zou weten! Met dit antwoord wil Pamadi blijkbaar te kennen geven, dat zij wel
wist wat er met hem gebeurd is voor hij bij haar was gekomen, waardoor al het toevallige, — waarop zij in haar
spreken wel doelde voor de schijn, — wegvalt! Daarop slaat
ook haar antwoord.
r. 5, v. o. t ï u . B | ™ „ f „Ja, mijn iongen! dat zegt gij naar
waarheid! Gij zoudt wel niet van .â™™-^ willen spreken
(gij zoudt mij wel geen widadari willen noemen), als er
tusschen hen (mij) en den mensch geen onderscheid ware!
Dat wil zeggen: als ik niet (het gesprokene) wist vóór het
uitgesproken (gezegd) werd, zou ik zoo goed als geheel gelijk
aan den mensch zijn! G i j , — en nu geeft zij eene proeve van
hare vóórwetenschap, — gij verkeert in verlegenheid omtrent
den weg hoe (de manier waarop) gij uw kakang Praboe
Kakrasana aan de vervulling zijner belofte zult herinneren
(er om manen)!" Van die belofte van Kakrasana aan Ardjoena, dat Sembadra zijne vrouw zou worden, hoorden wij
nog niets.
Pag. 215, r. 1. Dit is maar een antwoord om te spreken
zonder iets te zeggen !
r. 3. oli-yivnoR^cnmcm^iiJi enz. „Gij moet den (daarvoor
bepaalden) tijd niet verhaasten; gij zult volstrekt niet teleurgesteld worden in uw verlangen (dit uw voornemen zal u
zeker gelukken). Het is de bepaalde wil der Dewa linoewih,
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dat gij later met Bratadjaja een paar zult worden. Doch
wacht (heb geduld) tot de ontmoetingen afgeloopen zijn (die
nog eerst moeten plaats hebben)".
l'- 8. Ql&^Sj,-,
Mn IKJI &, »o) m

y

Of M&amV

Z. V. a. Q,«C.

of <™£himt&,én Jk

_,i „ i i m i M i i i à ! OTI ,rui HM mi MI un !rn w

"K —><

I

Oir

i'- 6 v. o. 'mw-^^^tngintm&Sn^
Men zou geneigd kunnen
zijn, hier te willen lezen « ^ „ » ^ » â i i
„laat af van
iemands gemoed wrevelig te maken!''' Wat moet »«£.»«,.^
r n
hier beteekenen?
i'- o v. o. »anqgapft «s»tnimrj f.itOJI\ „wordt hij door mij opgegeten en opgesmukt"
"ag. 216, r. 2. « » « U Ä U M J ^ ™ , „zonder er zich iets
aan te laten gelegen liggen, zonder er op te achten." Ook hier
Weer, evenals r. 9, «n«,,*N vóór een subj. pass. in plaats van
"f tun t -n räin i n n
V

7

*• ••

a a. a o. o

o O O

•• i • i i

nsnmim^raiuju oMmiK^jLjiaBounjv

i

„ZIJ m e l d h e m

maar al in de hoogte; Pamadi hield zich maar stil."
dg.

ZJ.O, l'.

J

V. 0.

iJl'nji^^arijjfiuiiinnimz^tmiHiwiirjK'n^

»hoe is het toch mogelijk, dat hij zich volstrekt niet wïide
laten gezeggen!"
r. < v. o. «K«3niGni™<mi™âoôs »o «§»«£•& «n « «,» > „Daar is niet
dnaers op dan een lësoeng op liggende latten of stokken
te plaatsen, en er dan maar al in te slaan", als sein, om
e
en teeken te geven. Dat men een gandjël onder de lësoeng
le
gt gebeurt dikwijls «-?, ? ,«. ^g>, M ^ s als er in geslagen wordt

als sein.
<»"«
r. 7 en 6 v. o. ^ « I O
desa's" Zie Wdb. i. v.
l
- •* v. o. imj^Msaa^,
ee
»e plaats van waar een

°"i
d. w. z. „al de omliggende
„ £ , „ en , « , « ,
„op een sein afkomen, gaan naar
sein komt".

B A B U

l a g . 217, r. 1. atun^tm^in^s
„Gesteld wij volgen hem,
Jk! dat zou immers zijn het gevaar trotseeren!" Dit laatste
Wordt meer gegist dan als zekere, vaststaande vertaling gegeven. Er volgt op: „dan komt er niets van zijn (namel.
i'djoena's) vragen (aan Batari Doerga om inlichting aangaande
z
!Jn straks genoemde £ W ) ; en zal hij (Ardjoena) tot spijze
v
opr Hare Majesteit (B. Doerga) dienen. Laat ons liever naar
ki
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huis gaan; één van ons worde opgevreten door de Njaï!"
r. 4.-.^*s.f*»r7g»»u** „de wéwé met klisharen". Zóó noemt
Petroek B. Doerga naar het beeld dat van haar gegeven wordt,
r. 5. ^ ^ f . ™ , , » - , ™ . , , , , . ™ ^ „zijn (Ardjoena's)
broeder daar (te Ngamarta) Raden Walkoedara", welken naam
Petroek verknoeid uitspreekt. De apanage van Walkoedara
= Bratasena heette Pawënang. Petroek fantaseert ( ^ M M, -> )
hier nu verder tot r. 4 van onder, wat er met hen zou ge.
beuren, als zij zonder Pamadi bij Bratasena kwamen, doch
verzwijgt wat er dan met hem zelf zou plaats hebben; hetgeen
Sémar aanleiding geeft, r. 2 v. o., hem ook daarvan eene
beschrijving te vragen, waaraan hij onmiddelijk pag. 218
r. 2 voldoet. Bratasena wordt hier genoemd, omdat hij altijd
als de beschermer en bewaker zijner vier broeders, maar
inzonderheid Ardjoena, optreedt.
r. î . ï j u u â a « » » Het zijn weer de oogen r m ^ S , ^ =
Çké,s die het ontgelden moeten; nu nog erger, wijl hij huilt.
r.
r.

12
11

V.
v.

O.
o.

-r-ikl.injl*

W d b . Op

!

unnrtemjfi

y ,ut pi tHTjjw W d b . o p

^Mw

r. 9 v. o. rag«™»«!» Nalagarèng sukkelt altijd met wat;
nu is het «sj«j*uf» Lk. Palasara pag. 18, r. 1 is het « ^ « y *
r. 4 v. o. itbn« m i «i7 ^m-TjKrt HA UJI n na >. M«J m\\ W eer een voor
van het ondoelmatige om cle causat.-vorm van woorden die op
uitgaan, met ^
in plaats van „ , te schrijven, want
mJl,
de grondvorm is « a n ^ zie Wdb. op imyn*n<njï
r. 2 v. o. „Wacht eens even ! Wat je daar fantaseert, is
al heel juist! Maar zeg eens, als jij dan komt, wat zal
jou dan wel gedaan worden1'?
P a g . 2 1 8 , I". 2 . Krimném^

Z. V. a.

njLsa$x~3ïSnapten

jnùn<un-rï\

^ r a , ™ untiuaJf
schijnt z. v. a. //plotseling,^alsof
men door hevigen schrik bevangen wordt, gaan zitten".
Reg. 2 tot 8 vertelt Petroek hoe hij zich voor Bratasena
gedragen, en daardoor geheel vrij van straf zou komen. Men
denke achter ^ « . ^ o ^ ^ m ^ g » ^ een » want met dat ^ g ^ «
enz. wordt het antwoord bedoeld van Bratasena op
v<*,,
op Petroek's mededeeling.
Pag. 219, r. 2. U 9 , M { U 1 i m , „bericht, inlichting omtrent
iets of iemand vragen".
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f.

\l

V . O.

x?n cm ~sn crncyn ~ni m cm j w x:n cmji\

Z 1 6 W C l D . cLcnrm cm ~nri

<m<m?> nabootsing van het moeielijk doorslikken en naar
binnen werken van te groote stukken. Sëmar geeft zijne
verbazing te kennen, dat B. Doerga Ardjoena met kleeren en
al kon doorslikken en verslinden.
Ibid. 5^£j_i» ZiëWdb. op Sa^uit. De vinding wordt aardig
om al die taling's der volgende woorden. «M]»|«i|U)»n°.i)M
« / Ï K J , irjim^fl^r},.^*
„Als kadëlé tottèmpé is gemaakt is het
kooksel QtZittmjf noemt men de hier bedoelde tot toespijs bereidde toespijs) ervan lekker"! Dat had Sëmar niet vermoed,
dat iemand een mensch met kleeding en al kon lekker
vinden! Kadëlé toch bijv. moet eerst tot tèmpé gemaakt
Worden, en daarvan dan weer i5?, •?, « « ^ Als curiositeit zij
tier opgegeven waaruit Q,%im^ van vn{l*iru\ of liever ^«sn^^
bestaat, want ook de bereiding van m ««« <&J^> geschiedt op verschillende manieren en met eenigen omslag. mnsnéâ\ «S-gW/*
'M aj> i&ïtfN

( idsn n :uni n^fi ,i \ ayn.ij>\

inrt/hi\

w « un t UJI « \ » O W & I T »

e n iKnw

iniijw

Een ware lekkernij dus ! Maar Nalagarèng en Petroek vinden zoodanig verslinden nu juist zoo bevreemdend niet, en
herinneren reg. 5 v. o. aan een slang die wel een ge- heele
kikker kan doorslikken!
Pag. 220, r. 4. Sëmar begint achter het geheim te komen
door de woorden van „die pi awan" en de loi^rm»»™»^ die
niet beschreven wordt.
r. 11. u ^ t ^ M , Door dit zijn spreken kon B. Doerga
blijken,

Of Z i j n

Stem

un"iiun^i^iirnii^^inimiiJricim^^&i&iÄeiip\

Zijn eigen moeder was eigenlijk ^ â » « En B. Doerga
geeft reg. 10 v. o. een bevestigend antwoord.
-T

I*.

J_ V . 0 .

trriin tiitg tn éiitij) tuilenaji<vi<Kriiriji'i\\
'
"Leo
0 -><

JaV.

/-JoMl.

11 p a g .

N° 125.
Pag. 221, r. 6. Ä ^ « » Wie bedoelt zij hiermee? Schijnt
Wel Batara Goeroe.
Pag. 223, r. 1. a , , , ™ , , ^ , „dat treft, dat heeft toevallig".
r. 10 v. o. ««*,„,«„,» Pag. 73, r. 12, waar nog verzuimd
werd aan te teekenen, dat niet « u r „ maar w,»,»™^ de
'

co

grondvorm i s , in het Wdb. dus goed verklaard.

co •-•"

De patih
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zegt: „Ei zoo! daarom gelijkt zij niet op hare zusters! Wel,
verbazend! dat iemand een kind kan hebben, dat zooveel
verschilt van zijn zusters!" ^tf^
schijnt te beteekenen: „zijns
gelijken, van dezelfde oorsprong!"
Pag. 224, r. 12. „ 3, g A < v v» * Zal wel dezelfde spreekwijze zijn, die Jav. Zam. II, pag. 214, No. 367, «,«&;$§£*
luidt. Zij wil zeggen: „als er zich bezwaren of modelij kheden voordoen, dan enz."
r. 8 v. o. »l*«:i&^A.«»|^«f«>-»«^«*» „alleenlijk zal
ik het eerst mijne dochter voorstellen, of zij enz". Zie
Gramm, pass. proposit.
? „ , enz. Pag. 2, r.
Pag. 225, r. 3 v. o. &Sta>irrt^nf<üni
2 v. o.
Pag. 226, r. 9 v. o. ^ r m ^ ^ Ö . « " - " ^ ^ »
„teQ s l o t t e
ontstelde hij hevig."
Pag. 227, r. 13 v. o. ^ ^ ^ . . / / ^ ^ . i s « * / « « ^ , ) * e n z - ^a&'
80, r. 1 1 ; pag. 7, r. 2.
r. 3 v. o. „ 5 » , , » . « ) « Zal wel gelijk ^ « a » ^ zijn.
Pag. 228, r. 2. ^ M » ^ ; n r « ^ »
„en er genoegen
(zin) in heeft die het zal moeten doen, waarmee hij doelt op
Endang Djëmbawati de dochter van den tapa ; evenals beneden
r. 4 v. o.
ùc&t^-^»oSith,iM^m,^fS,^
„Laat mij daar
eerst met uwe bibi over raadplegen, evenals uwe dienares
Djëmbawati of zij misschien genegen is als patah te dienen.
Wat mij betreft — ik ben er geheel toe bereid!
r. 8 v. o. , « . & W 1 & « . ^ B . « enz. „Wat mij betreft ik
geef er gaarne met genoegen mijne toestemming toe; welk een
geluk dat uwe dochter haar dienst verlangd wordt en zij
zich kan oefenen in de manieren en sprake der ambtenaren
op de hoofdplaats!"
Pag. 220, r. 8. »-«tfpJuA,« Dit is de opheldering waarom boven meermalen ó/aM^iun^ werd geschreven.
r. 11 v. o. 4*.,tM«<&c™#« Z i e W d b - °P •*«**• W
Het geheele verzoek teekent de kinderlijkheid en onnoozelheid
van Djëmbawati.
t.

ö

V.

O.

tun 4fr aj) a-ji

Ï *~n \ mr* HA " ^ ( u n * ''ttJl>

L L l£j1

' '

' isri iK1!tj}
2

<EH

<n

/HI

>

•jauww-.* enz. „wees maar niet bezorgd, meisje! laat staan
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dat er aan dat ringen soort gebrek zou zijn ! Al vroeg je
ook orn aliali mata koetjing, het werk van Kaki Kedoeng (zeker
ter plaatse een bekend persoon), die zijn er zeker op de
hoofdplaats!
Pag. 230, r. I L « « ™ , evenals pag. 221, r. 7; maar
boven pag. 230, r. 5 is het M « y ,
Pag. 231, r. 1. ^ c n a H m i M i n „Daar had ik geen
gedachten op; de wijze van doen van Dj. lijkt niet veel
°p die van eene vrouw (d. w. z. zij doet niet zooals
vrouwen in dergelijke 'gevallen gewoon zijn te doen); men
zou eer gezegd (verwacht) hebben dat zij niet bereid (gezind,
genegen) zou zijn ons te volgen. Voor M( r, M , zie pag. 136,
r
- 7. Waarop de patih antwoordt: „zij is waarschijnlijk zoo
Vm
g (spoedig beslist) in haar doen, wijl zij zich bewust
z
al zijn een afstammelinge van een tapa te zijn, zoodat zij
gewoon is enz"
i'- ß.Sfci^w „rennen, hard loopen" van „Q ,&,_;> w
i. l u .

luajjij«.^»

^•unun-h.,

en

JMen zegt

my « m « «» HM fn « &n

2° ook z. v. a. Ü o ^ . n j y , van den arm, of van

boomtakken.
r I O v n

o. o

o

Ci

o. / o

"I mi ij ,.a ,£l t„j enz. „Ik verwonder mij ook; in aanmerking
genomen dat zij van het gebergte afkomstig is, schijnt zij wel niet
te verschillen van de kinderen der boepati's ter hoofdplaats,
hoeveel te meer later als zij de hofmanieren zich zal hebben
eigen gemaakt!"
rag.

Zo k y

I*.

O V.

O. c-iii-i^iaf-nxrmrmiuntHijTin.iriitri

enz.

»O, zeker zeker! daarom koos ik (haar) uit; (zij) zal wel
friet achter staan bij iemand ter hoofdplaats; (zij) schijnt wel
geschikt eene zuster van uwe meesteres Sümbadra te worden. Maar kom! laat ons haar achterop gaan, Oedawa,
anders raken wij al te ver bij haar ten achter!" 2,™,™^
Pag. 98, r. 2; pag. 101, r. 3; pag. 130, r. 8. Met dat
«o&minvja-* doelt de dalang alreeds op het toekomstige
huwelijk van Narajana ( = Kresna) met Djembawati.
Pag. 232, r. 5 v. o. m u ^ â ) ^ « ^ Pag. 83, r. 8;
Pag. 233, r. 10 v. o.
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r. 10 v. o. «i*»™» ? ^\

Zie pag. 103, r, 10.

Pag. 234, r. 7 v. o. e»^™»«^ enz. Pag 103, r. 11 v. o.
r. 7 v. o. j/n.K»iB«jo3ju°io.M«
Pag- 1"^> r- ^ v '
o. heeft M K „ s ™ r a „ a B o W »
„Gij moet geen conventioneele, of misschien beter stadhuis-woorden gebruiken ; woorden
waarvan gij misschien niet eens de beteekenis goed weet.
Een inlander omschreef het aldus
^,rmQ,an^inxm^rmTjni
!~t

a

a m litn tm -m

nsn ui un

Pag.

a

224,
en

Cy
an ~m cm

T.

^ä^JUÄ™
£

O

:t,i aji m un

5.

K

o
UJI «

o

.

nm -LJ IHIOJUI W

K i r n a « o . â a >

nmaxi^m.uiimun^

Zie pag. 48 r. 1; pag. 76, r. 8;—pag. 48,

I

r. 1 de aanteekening moet £„«A«JIJ> » £ " ) '
tó»'«»«»»«»^«
1'.

8

V.

ijtn^

0.

zijn.

onnwwi

„de punten van zijn knevels trilden."
anaaznasnij'

—

,njturc ? w

r. 7 v. o. ^ w ^ t p - n ö S , ™
Volgens Wdb. op â ^
zou hier moeten vertaald worden „hoe groot is de grootte
en hoogte er van? Van welke grootte (omwang) en hoogte
is hij?" Doch in verband met andere, en ook daar aangehaalde, voorbeelden, zou liever aldus vertaald moeten worden: „Die man, die mijn gezanten durfde te dooden, van
welken omvang en hoogte, van welke buitengewone statuur, is die wel?'' In de uitgave der Jav. Gramm, van 1855
wordt (pag. 344) § 331, 332 het woord „ S - n , besproken,
maar
in de uitgave van 1882 wordt het § 199 niet eens
s
genoemd, doch ^ alléén in § 145 besproken. Toch had dit
woord de bespreking misschien wel verdiend, ook in verband
met het woord ^ « ^ of ^«| ? > waarvan § 189 (pag. 149) gezegd wordt dat „ M « J ? een kawi woord is z. v. a. fi-r, = „hoeveel", zoodat Zi*^
= „ e e n e heele hoeveelheid, het vol getal
van de vingers van beide handen" beteekent. Als de vorst hiei'
zegt ^ H f i w wil hij daarmee juist niet zeggen: „zeg mij
eens hoeveel (voet bijv.) die man hoog is !"
Pag. 234, l'. 3 V. O. lnJ^^»ê^lUt^^mélM&r^xnnt^W'lJ^ml^*nl!lJ|j'n>
M.jç.mfeg^
„zijn middel heeft op zijn hoogst slechts de»
omvang van één arm van uwe Majesteit!"

Pag. 200 r. M
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r.

b

V.

O.

ifuntTi

UJI M { tm mi un ^imi Sn rn ut n crm t.

6; pag. 163; r. 9 v. o. en voor de en vóór
Gram. § 118.
.tag.

ijOÖj 1'. 0 .

^ ûi»tuition^»

__

P a g . 0 1 , f.

u ^™> Jav.
'W

mibiKuituitruifl

Ibid. „Q^M?» Wdb. op ^«, { * en JANSZ'S Supplement waar
«»'7^^ wordt verklaard als verkorting van ^ - m â ^ +
«7M?\ _ „immers, is het niet? zeg!"
f.

i.

lajin HAJI Km aju ; W» t o M UJI « i ^ S') i8i y, » •?)-n «

;;^Gg

eenS ,

Dl-

joeng! wat heb jij er op gevonden?" of „Wat denk jij er van?"
r»g.

r. 1 1 .

AàVy

l',

i . mrmiun

ojiQwoTy/w

JO ILJ tri tri} .1^,1 aji tsvun J*»

Pag.

5 8 , r.

7.

Pag. 1D4JT.".

Wdb- op 0 , ™ ^ *

De boeta's beboorende tot de ^ ^ M ^ ^ p ^ worden voorgesteld van verschillende grootte te zijn; er zijn er die
buitengewoon groot zijn zooals bijv. ook ,™™Ö^O,£,N zelf; en
die heel, heel klein zijn pag 173 r. 4 tot 1 v. o. zooals hier
wSramj» Echte karboutermannetjes, maar wat boosaardig!
r. 11 v. o. aSn^,»fVii»n\ verklaart de dalang door «*>
MÖMM^» Komt in Wdb. niet voor, maar Kaw. Jav. Wdb.
VerKlaai't

«iniumonmn

F- J-U v. o.

ClOOr ajcrijajaw

«iiaiiwinMi'nflmugiiijinnifl»

Haar

pantalon

werd door haar afgelegd, uitgetrokken, letterlijk „liet zij afglijden, afzakken". Deze vorm komt in Wdb. niet voor.
Ibid. tai&mhxninSiHritaituyiiriM*

„Het middel stijf, strak, aan

of ingehaald of ingebonden tot den omvang van een S ^ ^ ,
een omvang gemeten door duim en middelvinger als deze
met de toppen tegen elkander gebracht worden".
r. 9 v. o. örax van ßra« Fluks zag naar den hemel,
gat een stoot tegen de aarde (om zich in de hoogte te begeven
met eene) snelheid als van den bliksem.
J r a g . Zo i y T. Ï U V. 0 .

rui rn { ma iui tun <m *n n m o ^non \

vn ao tui tui ^A

£nim^t.Hntui°iMun\ „De beker ging rond en men noodigde
elkander beurtelings uit (om te drinken), men gaf zich geheel
en al aan het genoegen en de vreugde met elkander over".
r. 7 v. o. ,mïn\\ „teleurstelling".
Pag.

238,

r.

3.

cui-n<m\

•undian,* Pag. 241, r.
"mta-nn luw«sn\>

=

tuiiitnij

( =

uriiuis ) - j - « , I A

=

10 v. o. Volgens een inlander
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r. 7. Pag. 227, r. 13 v. o.
r. 5 v. o. De bekende (Ngoko) wijze van spreken van
Bratasena. Zoo ook pag. 127, r. 9. Het schijnt ook bij geen
der vorsten of wie anders ook eenige bevreemding te wekken.
.Pag.

24\J

r.

J

V. O.

ajiiFjiutnKYtajtcriuittxrniuiiiuitenctjttin^riiiUKi™

M» Vergelijk hiermee de verklaring pag 195, dat hij
S a.

^

.Ci

(tJl Ç (ISU (tO ~J1 ŒJt .T5r/ /IF-il (tft) HOtf~7(tjt ^ w

r. 7 v. o.
M â i n » Juss. vorm van ^,2,»
r. 4 v. o.
,™[0K>
d. i. Eoekmarata. Het speet
den vorst, dat Pamadi niet mee was gekomen, daar hij hem
wMe.unQ.ru^Mai.SnMMMvniHijs = „tot bloem, versiering van
het feest". Door zijne allen en alles overtreffende schoonheid
en voorname persoonlijkheid!
Pag'.

2 4 : 0 , l'. 2

V. O. /ui)tmq(tjiitmto<\

t< n VA tut (tnttrtt (LJ dn tni z

amrtW9

«-j? am -^ ? am 171 % >uh <ui -ri \ tiJXLi.mam enz. „Ja, uom voist. zoo
later nog wel veel van uw verlangen zijn (waaraan dan
voldaan kan worden), moge u voor ditmaal enz".
Pag. 241, r. 9 v. o. « T ^ W Zie pag. 238, r. 3.
r. 4 v. o. o « » . » Juss. van mg,<t,
r. 1 v. o. M,B,-j>>nêi'n'r)ti?t«j>Jp\ Juss. vorm, evenals pag. 242,
r.

i l

lag.

n j} (ui _y» w

24o,

r, O

(tmiTtnjrndsnvtitn^

nsttvt(ini\

=

«tzmiriiCLttl

Daarmee de S , A . ™ ^ n i i | « r aanwijzende wordt tevens gedoeld op de nu volgende ontvoering van Erawati door de
ëmban Pratignjawati.
r. 9 v. o. (M™ m wi-iiti^ Eigenlijk, zooals straks zal blijken,
de ëmban Pratignjawati, die de gedaante van Praboe Salja
had aangenomen.
Pag. 244, r. 7. £»*»#,* De menschen van dezen tijd, de
tegenwoordig levenden, in tegenstelling met de ^ Ù I M M I
r. 11 v. o. o u a A i r a j n w f â i m „de juweclen tjoepoe van
acht tooverkrachten". Een ^,»> = „een beker" (Wdb. op
M t « ) of „een kopje met deksel"?
1*. 1U V. O. tunn.i(unriA(tri'n(Vitirn(tn\

/JOHQQY

ajntucx

ZOOalS

OOlt

voldoende is.
Pas*

24.'S

v 9

o c/

o. CY„

x- 5 v.o. e»mgjtStti

Wdb. op

C««ÄN\

Pag. 246, r. 4 «,»..
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o

, „met woorden en gebaren al maar zijn toeen
stemming of instemming betuigen".
r. 4 v. o. MBtrjuirjbit&ri«a* „het gebrek van oude menschen".
r. 1 v. o. WIUUMU» Ook alleen zóó gebruikelijk, en in
dezelfde beteekenis als boven.
Pag 246, r . 6 . r i l l , „ „Zou mijn vader v un i -r, an ^ -n M | , gesproken hebben" daar straks, toen hij mij bevel gaf naar binnen te
gaan? Zou hij mij niet vertrouwen of geheime bedoelingen
hebben? Hij zegt het r. 8 v. o. met even zoo vele woorden
«« <v> « <u> 7] m tun xy i m m rf un i -n S, Zi .is» UM ijl m>, 3 Q> S rj tiq »

Pag. 247, r. 2. u n u w r a ï j enz. „Wat zanikje? Zoo is't —
als je mij behoorlijk behandelt, zal ik je den verschuldigden
eerbied bewijzen; maar als je kwaad wilt
dan zal ik je
ingewanden uit je lijf halen! Dan is er niet anders op, dan
dat ik van je darmen een halsketen maak"!
r. 7 v. o. râeei^oiMiiM» Hier zegt de schrijver met
even zoovele woorden voor de eerste maal dat het de vorst
zelf niet was, maar „die op hem geleek, die in gedaante
hem gelijk was."
r. 5 V n P °

c

O

a

Jav. Zam. II, pag 192, No?230

a
1

*"

^ ~*

1* 4- v n °
S a
ci
• ^ ». u . u i j M u o m i d n m i j . a M i t M ! M - n M i i n i i î a i r n . i - i M , « j n m

M*S,*nps In de Lk. Abijasa is dit verknoeid „^ r ; r ?. M v «, ,jn „,»»
pag 17, r. 9 en zie de vertaling daarvan aldaar pag. 101, r. 13 v. o.
Met hetgeen daaromtrent gezegd werd in Bij dr. T. L. en
Vk., ¥ Vlgr., VIII, 236, en ibid. X, 119. In de spreektaal wordt het zelfs wel tot een eenvoudig 3,M6mx
en
beteekent altijd naar inlandsehe wijze van verklaring
^^^«"'^«ijgMf* Salja wil hier zeggen: Als gij Roekmarata! mijn (zoo even door mij opgenoemd) goed doen aan U
niet met goed maar met kwaad vergeldt — welnu dan zal „in den
hemel — door de goden mij goed gedaan of vergolden worden."
Van de goden zal ik dan nog grooter m^-nMj
ontvangen dan gij verplicht waart mij te geven „ Gij moet het maar
over uw hart kunnen verkrijgen mij den dood te bezorgen!"
Pag. 247, r. 1 v. o. » ^ m S a j * ^ enz. „Ik zie wel dat
jij de vorst van Mandraka bent; maar enz."
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Pag. 248, r. 2. ? « . « » p w Een vorst is te beschouwen
als „het oog der goden"!
r. 12 v. o. ajnxjtiut^i»^^ =

aagpj«nfi> »De pijl trot zijn

borst; hij (de gewaande Salja) vloog omhoog door de
kracht waarmee de pijl kwam aanvliegen; (door de) taaiheid,
samenhangende kracht van de huid werd hij meegevoerd
door het wapen (de pijl); toen hij viel had hij weer de
„gedaante van eene vrouwelijke boeta".
r. 8 v. o. M K r ^ r » A o W „Kom R ! blijf nu niet
achter getroffen door een verlies (blijf nu niet met je verlies daar achter)! Dewi Erawati heb ik reeds bij mij! Als
jij haar lief hebt en belang in haar stelt (haar lot je aantrekt), volg mij dan na naar mijn enz".
r. 4 v. o . £ , ^ < ™ t g ™ ™ J ^ â * O p

de vorige bladz. r. 4

heette het dat R. *&,,j>^S,Sn™™<g™^ dat wel de « » ^ ^
^
zal zijn; ook de boeta S«i„,-£«£» D e d a a r o P vol~
gende samenspraak heeft blijkbaar ook daar plaats; óók daar
dat de ëmban ß ß ^ g ^ J S U j - . f c - m Toen E. dat zag, sloeg
hij zich op de borst; en ßen <m»^rgiu» ™ J« KS>»Waar ging hrj
toen heen? Want pag. 251, r. 3 staat, dat hij « j a S u Â « , „ J r » I T en binnen bij Praboe Salja kwam.
Pag. 249, r. 7 v. o. *,.&« Wdb. op „«,* „Ik ben nu
voor de eerste maal met u te samen aangezeten; drinkt al
naar u gelust" of „naar hetgeen er in uw hart is" op elkanders welvaren, en inzonderheid het aanstaande huwelijk.
r. 1 v. o. , 0 , ^ , » ^ „Ik heb al wat veel gedronken, wegens (door) het genoegen dat ik smaak (dat wij zoo) aangenaam met elkander aanzitten!" Wat beteekent «n^t/mw.
»2^ hier?
Pag. 250, r. 6 » o , « ^ , « ^ Pag. 244, r. 5; pag. 245, r. 3
v. o., maar pag 246, r. 6 v. o. «n.m^iffl'iy> z- v- a. „overvloedig, veel", afgewisseld met T,<a«™<çj? van hun drinken.
Pag. 250, r. 9 ^&&*£g*i,-«»«»»$»f
M^MM^™»^™^'
«ü« „Licht, spoedig dronken door drinken ben je niet als ee»
zeer weinig (eigenlijk kleine hoeveelheden als muggen enz)
etende tjëtjaq."

459
r. 11. «„uM^o-mw d. i. Koeroepati van Ngastina. Bratasena
gebruikt hier weer zijn Ngoko. Deze drinkpartij herinnert
aan eene andere in de Lk. Obongobong bale digalagala.
r. 3 v. o. M,«,W Wdb.

op K « * , ™ ^

Pag. 251, r. 1. , 5 , « . ^ , ™,?w De man drinkt maar liever
ketjap „een grogje daarvan gemaakt met mosterd!"
!*• i V. O. un tuitrui n vm t ui tui <ui ui \\

lag.

1 1 5 1". 3 V. O. „ e e n

strijd op leven en dood aangaan of voeren."
iag

202,

X. 2. <u^jttmisntrn,i-Aui-v-tipnTt tn

cmtrjpinntnivitcirutntrnl

W* j>N°g is niet ten einde, nog is het einde niet gekomen
van hetgeen de goden verlangen dat je nog moet wedervaren"
letterlijk „hun plaats hebben van maken lotgevallen of ervaringen" waarbij men lette op woordspeling met g ™ . ^ , ^ , en
'iJiirjuniuij>1\

i'- 10. .unaFnitJuui^iù^jw Dit is een uitroep. „Daar is mij
een ongeluk overkomen!"
r. 1 v. o. ,,u§o» Juss. vorm.
xag. 2oo, r. 1_ KiiuirqwtiiJiA'tuicrmui«4»«,»« „Zoeken naar de
verdwijning van E."
r

- o. n,isijT)n7«üin»jm7i|inoirntuviSi TU „Geef hem kennis
van de verdwijning van E". Dit is eene zelfde constructie als
Jav. Gramm., pag. 187, § 241, besproken wordt en waar
o. a. ook een zin als deze voorkomt . t / « ^ , ^ ^ «,,„,,,,>.„.
•V^MMiiCTinCT/uj^iK-Ti^w „Bericht, rapport ontvangen v a n
de overwinning der krijgsknechten." Hoewel in het Javaansch zoodanige zin volkomen duidelijk is, zal men toch
ook vaak vóór zoodanig complement een woord als tm^nf
*j)<"ï?\ <un [tLA un -n s e n z . h o o r e n ;

duSKnirn^ Of

tunumun-nS^mntnint,

En een dergelijke vóórvoeging is ook geheel onberispelijk.
Ook de onmiddelijk volgende zin geeft daarvan een proeve
met causât, vorm evenals zoo even met transit, vorm
^ » j m j * H « n K n j n < | u n vn ui mi i_j T<r,oan• n »

D e c a u s a t i e f heeft h i e r

betrekking op ^mn^m
E.? en ^ « ^ ^ c , , zou even goed
aa
n (crri£j,cmun-m<qunx verbonden zijn geworden door ^?,-^ of
<&x „ik laat of geef die zaak geheel aan hem over."
Geheel anders is de samenstelling van een zin als de zes
geiS iagei' VOlgenCle ei <m i/n un.1»MI Si tui n uni- n tui an unmç tun*r Sntriji
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fci-^jm«,)'» „Moge ik ontvangen de zegen en voorbede van
uwe majesteit" of eenvoudig „uw zegen en voorbede, de
voorspoed", d. w. z. „die zullen strekken tot de voorspoed van
mijne reis". In het Javaansch zou eene nadere bepaling of
verklaring bijv. aldus uitgedrukt worden Shùnê^inta<n\ of ^
ntiiiMü'rt^K^ enz. ^ ^ ^ N is hier geen object van <^<?„
(«nn») ion**™-*
dan zou de zin eenigzins anders geconstrueerd
zijn geworden.
Pag. 253, r. 1 v. o. ô & £ U y enz. Pag. 137, r. 12;pag.
225. r. 4 v. o.
Pag 254, r. 9 v.o. «« «i » »J M « «i & «M ira »m M a tn ^ » „alsoi
zij uitgestort werden was het te voorschijn komen der schatten te M".
Pag. 255, r. 8. « n ^ « ^ « , ! ^ » « ^ Pag. 185, r. 1 v. o.;pag.
271, r. 3 v. o.
F. 5 V. O. *7j/n«iiujj\\ =

ici^giiMp

r. 2 v. o. u ^ t o r u ^ a ü n ^
P a g . 256, r. 5. «•n{«*ajca«ua-Tn
mniutjrfin\

„een dienst zoeken."
ÄM^mii|'»'i«-"ra')iMiJ

miTHTHiMieKiMMimuminouno j i j - n »

JVaKraSana

heeft zelf die 4 vrouwen nog niet gezien, en vraagt daarom
aan Pragota „of zij niet alle vier tegelijk tot patah kunnen dienen;
daar zij zusters zijn; die twee (anderen) zullen op zijn hoogst
even schoon zijn (als Wardiningsih), maar al is dit zoo zal
er misschien toch wel eenige overeenkomst (gelijkenis) zijn".
Pag. 183, r. 4; pag. 186, r. 4; pag. 188, r. 10.
r. 8 ^ , ^ £ « 7 1 ^ ™ » ^ Dit is juist (waar) van u gedacht;
maar zij verschillen (.,$,,*=»* = „geheel uit elkander loopen met
elkander niet overeenkomen of overeenstemmen, in voorkomen
en gedaante) onderling zeer veel Haar moeder en zusters
gelijken niet op haar (in schoonhied noch voorkomen); op
zijn best zijn zij als een vorst met mij vergeleken. Daarom
is het mij moeielijk (lastig) te vatten (met mijn verstand te
bevroeden hoe dat kan zijn) gesteld toch zij zijn alleen maar
moeder en zuster in naam (zoodat zij te zamen niet ééne
familie slechts uitmaken dan zou zich dat onderscheid laten
verklaren ; maar dan) zouden zij onderling wel niet zoo
overeenkomen in gehechtheid aan elkander!" Of ik begrijp
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Jet woord - n ^ Ä ^ . ^ , niet goed, ôf ik moet bekennen
deze beweJng van Pragota voor zijne rekening te moeten
laten, « ^ f i ^ , is z. v. a. „„„£>
U
MQ,
P

O err

»C"^/'
*-

O

^" V
^ -^*'*

ag. ^57, r. 8. ^ w ^ ^ , ^ , ™ ^ , , ^ , ^
O

O

TTT 1

*»•«-«„«„
1 I

v

f co

7 »y» «•"«•' ™ « »o) -n «, ? Ù , I U ^ M o ™ j -» „ W el, w e l ! w a t u i t s t e k e n d ,

tot zelfs in haar spreken! Zij is als een steen die volkomen
(bij de andere steenen in een muur) past, en heeft niets in
haar spreken van bergbewoners".
Pag. 258, r. 7 . A „ ï , { a 0 ( ^ c , M ° M o ft ;;Wel verplicht ! Insgelijks!"
r. w v. o. « l u ^ B u w r a M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , »Wel
verplicht! en de bërkat (hetgeen men gewoonlijk van een feest
de gasten mee naar huis laat nemen) zij als gewoonlijk
voor de gasten."
i- b v. o. m i r , | 2 i m u ^ M I „ j , ;; d e hofetiquette, hofgewoonten."
Pao-

9P.Q ,. i

o.

n

«•ö- &or>, i. i. u , r ; r 0 i „ a , z . y. a. ^ ? T , ? S H „Aangezien wij allen bergmenschen zijn, zijn zij zeer onopgevoed.
Van wege mijne liefde jegens (mijne) kinderen, willig ik
maar alles in wat zij verlangen, daarom zijn zij zoo onwetend
en dom; geen van haar is in staat het werk van eene
vrouw te doen; de jongste speelt altijd maar pasartje of
oruid; haar twee oudere zusters doen niet anders dan (voor
haar pleizier) water (uit eene rivier of sloot om die droog
te leggen) scheppen en aal te vangen; zij z'jn niet gewoon
zich met weven bezig te houden" (als wel het eerste wat
eene vrouw of een meisje behoort te kennen).
ag.

Zod, r . J . *?nLurja,UMMiur]i7in<K)^ï,{m-,vh<isn\\ e n z . „ O c h

als zij daar inderdaad zin in heeft (werk van wil maken),
'-1 het haar- hier wel niet aan voorbeelden ontbreken."
ag. zbv, r. 3. ra i| « »» ™„ £ £ « c, ^ n „, n « « De vorst
dacht bij zich zelf, haar te doen strekken tot wedergade van
zijne jongere zuster Sembadra bij gelegenheid van den
wuidsoptocht, d. w. z. haar met Dewi Sembadra tot één
Paar te maken.
r
- 12. £ , ß „ u m e ? m ,
);Hoe zijn al haar namen?"
**.« verklaart de dalang hier wel terecht door M « « « ,
doch is niet op te vatten in den bepaalden zin v a n ;;t ien",
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maar als „een begrip van volledigheid of voltalligheid."
r. 9 v, o. »&M3»%*&<*P> »ZiJ w a s h e t voortdurend onderwerp der liederen" die hare voortreffelijkheid bezongen.
r. 7 v. o. «nfèt-riia^f—tf&o"
» D e widadari's deden onder voor haar in den strijd wie de schoonste of fijnste
manieren mocht hebben."
r. 5 v. o. im<prfM&«£.»«jM^c»M|»
„Voor, ten dienste
van de (feestelijke) vergaderingen" bij gelegenheid van het
huwelijk van den vorst. Letterlijk staat er „zullende dienen
tot „ „ « . , £ 1 « «.7— geeft in het algemeen het toekomstige
van eene handeling te kennen. Dat die danseressen niet
zelve de uL,^*^
uitmaakten maar „dienden voor" de
u * , « » « ^ ligt in de javaansche constructie van den zin
opgesloten; doch ons voorzetsel had even goed ook in het
javaansch kunnen uitgedrukt zijn geworden; bijv. &£***&>*
of , o , ^ « , J R « « ^ c i ^ » Maar aldus geschreven zou &6*>*
in denzin van ^ m. opgevat kunnen worden (zooals trouwens
in Oost-Java zoo menigmaal geschiedt, evenals men in het
Soerabaja'sche ook een ™ , ™ r - kent!), waarom bijv. beter
aldus zou zijn ^ „ ^ « w S w ^ o « ^ ot iets dergelijks dat
k ^ ™ , beter bepaalde dan UMC}«»«^ alléén.
r. 5 v. o. &«,*,% „op die wijze, zóó" bezig zijnde „zag
zij dat enz."
Pag. 2(31, r. 9 . ^ ^ ^ « « , » d. L Sembadra. „Wathet
zoeken naar patah's van Pragota betreft, hij heeft er eene
gevonden maar enz."
r. 1 1 .

f m»«ra«»'&&«i««f*<nrn«f<roMj'mtN

*&">$£" ">-*<$

^ . „ « r t . ^ , . » , « ^ „Het schijnt wel (het heeft er al
het voorkomen of den schijn van), dat later (in het vervolg) zij niet zal liegen (d. w. z. in de verwachting of het
in haar gestelde vertrouwen niet zal bedriegen of te leur
stellen; i. e. w. het heeft er al den schijn van dat wij met
haar niet bedrogen zullen uitkomen) mits (zij) maar eerst
haar thuis gevoele (zich op haar gemak gevoelt), zal zij
„wel niet er naar hunkeren om weer weg (of naar huis)
te gaan."
Pag. 261, r. 5 ^ ^ W r . â r n . v » Pag. 196, r. 10; Pagj
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270, wordt nog meer van Nalagarèng en Petroek verteld. Is Nalagarèng hier & ^ van Petroek wordt gezegd
dat hij ^murys
waarvan ik de juiste beteekenis niet weet.
xag.

ZK>£ y

T.

\Sj

uuu^Kni/ncrm-naMiamnSiKTiw

„Ja

lang-

zaam aan (zal dat wel gelukken); als kakang N. komt,
zal zij waarschijnlijk wel meer fijne beschaafde manieren
zich hebben eigen gemaakt". ™ & £ U ^ pag. 231, r. 8
v. o.
r. 10 v. o. £<,'nvn£m^ of 2 regels lager „ » ^ - m , » » ^
Juss. van het Subj. Pass. û ^ ^ ^
maar boven r. 7 staat
*"«£•>•> « * pass. imperat. van « ^
(een vorm die in het
Wdb. niet, en misschien terecht, voorkomt,) en 4 regels lager
komt c&M^ûtnjs
pass. imperat. van
MC&M^
r. 5 v. o. „%» Gewoonlijk komt dit in deze formule niet
voor ; maar is zeker hier gebruikt om op het volgende & ^, meerderen nadruk te doen vallen. Jav. Gramm. § 153, 3«
pag. 120.
Pag. 263, r. 8. « a ^ m , » ^

Dit heet Wdb. op ^ ^

ß,

r. 10 v. o. im^f» //Tijdelijk toeveitrouwd."
r a g . / 6 4 , r. 5. - O M » ™ ^ ^ ^ » ! ^ . » ^ « ^ ^ » „Maak je daar
maar niet bezorgd over. Als 't het geval mocht zijn
dat er iets verkeerds in je doen is, zal ik reeds het plan
hebben mijn vergitfenis voor je gereed te hebben", in 't kort
„vóór dat je iets verkeerds zult gedaan hebben zal ik je dat
reeds bij mij zelf vergeven hebben."
r. 6 v. o. «.-n«,&M-9)-r,w „zij was" vermoeid.
r. 1 v. o. Sm^nnn&i^jM^n^
„als gevijld ivoor." Maar
ivoor door vijlen o ^ , 8 , ^ te maken schijnt moeielijk! Of is
<»nSü^,Ä^v een naam als bijv. « £ , £ & ; * Voor ,£,&&„
zou men Ä^fex verwachten.
Pag. 265, r. 1. ^ M t T j e j u j ,
„Het zweet brak aan alle
kanten overal uit, gutste." Zie Bij dr. T. L. en Vk.
Ibid. o-r, m l z. v. a. nm&tmiï,* Ardjoena verloor toen weer
het voorkomen van eene vrouw, dat hij bij Batari Doerga
ontvangen had. «>£^»^ „keerde weer terug, werd weer
hersteld in."
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r. 11. iSiiïiKi^nvnwjw Zie bij JANSZ'S supplement op «£I(E»{»
iu-9i«>w)\\ Wat beteekent dit woord?
•1*. 1 0 V« O. §fn tut o-.!) TI w Z. V. a . #nï «jn / o (K^**

i a g . ^JDO, T. O amoAju/n rut asn ajvi ajiiut ab Li mur u { w

„HOe

teleur

gesteld zal k a k a n g zich wel gevoelen als enz."
JL a g

^ 0 1,

1*.

i.

<iw\-> tut nj) MI tun \ aai irn ((L/I O I W

lag.

l o ^ s , T.

10

v. o.; maar ook pag. 268, r. 8 „Dit is nu helder!" namelijk
het reeds gezegde. Alsof hij zeggen wil: „Dit is nu duidelijk en afgedaan. N u . . . . " en dan komt wat anders.
r. 10. M./nT&Mrt.m^ Pag 268, r. 10 v. o. Pag. 182,
r. 5 v. o. staat hiervoor «« S «^ * Pag 253, r. 5 staat m « y «
Het wordt Jav. Gramm. § 232, pag 182, in dien zin
niet besproken. Het Wdb. verklaart het op »™«->m door „te
gader met, te zamen met."
r. 6 v. o. ^-n,«,,aano«n\ P a g . 6 6 , r. 3 .

r. 4 v. o. Dat die ^ «rw. « ^ niet meer verlangd werd
als hij E. kon terecht brengen, werd door Praboe Saljapag.
253 niet uitdrukkelijk gezegd.
Pag. 268, r. 1. Praboe Kakrasana neemt het geval met
zijne bruid nog al vrij kalm op!
Q
/
. o
r . o . irjiv>n'-nt riaAji art ~jianarn(KJi artamxmarj!uin,u\
ajt on ooi n tent M/l rn ut rut aaiji /urt /ra (rut i^tani^.
„^eg
r

ajiariçuri'în am Ti vi artit
dat ik Op Uil] neem

haar te zullen gaan zoeken; van vast beloven (haar te zullen vinden) kan nog geen spake zijn (is nog niets met
zekerheid te zeggen); ik (wil later) niet ontkennen (wat ik
vroeger op mij genomen had; namelijk als ik nu zeker
beloofde haar terecht te zullen brengen en later bleek dat
ik dat niet gedaan had); ik ga slechts zoeken (zonder meer)!"
r. O.BITIMMÄKI?»

P^g

267,

r.

7.

r. 11. nfr^nixTn/t-ji^ix „ I k w e n s c l i j e geluk, voorspoed toe!"
Pag. 269, r. 3. ^ « » « . M ^ . » ^ » „Een ongeluk, kakang!"
Een uitroep.
r. 5. öum.n^p „Toen ik reeds sliep, was er niet meer
een Wardiningsih, maar bleek het een man te zijn die bij
mij was!"
r
- 9- o?mÄmuj, = o,|K,r.K,Byn z. v. a. hevig ontsteld aan
komen zetten."
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f-

o V. O. MiKgtatat,

asu<vg<rii'i\

T. O V. 0 . c~rj tentiSiinatiiU in MI ~JII »«) <n rtin un t-n ^ mi iviQnxDi t minant
,

ilu?,,",l;^Kj«jTnunijfflj«j.Än.u»
„Wel duivels! dat
was er natuurlijk op aangelegd om kwaad te doen; zij
lijkt niets op eene vrouw, zij sliep met haar knieën om de
mijnen gedraaid, gelukkig ontwaakte ik onmiddelijk!" Q,^,^,
•^»«^x ontmoetten wij pag. 94, r. 1 v. o. reeds. Een ^,,%
•n^P is een hout met hoeken aan de uiteinden dat men boven
op het zadel van een paard legt om aan weerszijden van het
paard daaraan bijv. de koopwaren te kunnen ophangen. Q,
wârujn
zegt men van slapenden als „de knieën van den
een om dien des anderen geslingerd zijn." ß ^ ™ » ^ , ook
„zóó met elkander liggen slapen."
r. 3 v. o. m ^ M i m ' n » „Het u tijdelijk toevertrouwde."
Pag. 270, r. 1 m ó n ^ j »
„Tijdelijk in eene andere
dan zijne natuurlijke gedaante zich kunnen vertoonen". ^ M
»a^ci«^» d. i. „zoodanig mensch die zich als tijger kan
vertoonen". ^ « ^ « , ^ 0 ^ » d. i. „zulk een man die zich
als vrouw kan vertoonen."
r. 2.

^MirjtM^KrjtJUMiji enz. „Hij moge (moest) gekrist

WOlClen . tjn tui mi Jnw

iufl\

=

raà»iw^;«

e n cm #/i nst\

£ » £ c irnaw

= «^ei^i ? Srr?nw Dit deed hij niet voor zijn pleizier; maar
door verwonding en vergroeiing heeft hij een korte dikke
misvormde voet, zóó vergroeid dat hij op de teenen wel
moet loopen. Van daar ook dat « , » « « , 0 1 ™ ™ . ^ » Hier zal
tó* wel = «„, zijn. „,&, werd omschreven door «»«7^.?«/,«^»
r. 9. mM^i^o^ik
»i^»,Mjx ook als uitroep van verbazing ;
z. v. a. „Eh!" u i ™ » ™ , werd aldus omschreven « " 0 « « ^ «
^>{*vn<tfl ^n^nvi

f&l^jlMi un an ^ji (uujojn i-t antut MIIÀJI n un it>w> \ inj*ji mi api W un (KJJ

crn fsirui ~m (tsn mi nmrn op t urn*\\

r. 10. ^ ^ i , i , De neus van Petroek is werkelijk groot.
^T>Mß\ schijnt z. v. a. SIMOUS te moeten beteekenen als
scheldwoord !
a

Petroek doet zich voor als vrouw,
j r. 11. 1^T?n»i«MKTirrm,nJ«\\
cu^'a
CJ J<
>
aus die een iÀcrmosn^s moet dragen; maar zie! Petroek draagt
e
en nmnïnrujn e e n v a n njnjl'¥JI gemaakte slinger die tevens
a
ls IK,^,^
bij mannen dienst doet. Dat vindt Djëmoenak
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vreemd! En dat hij een naald vroeg om zijn broek te herstellen, doet haar denken dat onder bergmenschen allen, mannen
zoowel als vrouwen, een katoq droegen, o , ^ « ^ schijnt ook
Z. V. a . Q<n«n«Jnfci«sn«ji«pi1

r. 8 v. o. «Kgovat^g^^r = " e e n d : e v e n S r o e P-"
Pag. 271, r.-2, «««.Ä» Pag. 20 r. 1 v. o.
r. 2 ^«n&e.Ä» Zou het hier wel „naar alle gedachten"
zijn, zooals Wdb. verklaart? 't Komt bijna altijd in een
^f.
Cm
voor ; en kan wel vertaald worden door „'t zal me pleizier
doen."
r. 3 . 4 * » . ? m q 3 ! « „Elkanders « ^ vasthouden", de
een van den ander om wegloopen of ontvluchten te voorkomen.
r. 5. * V ^ «?*-->* D a a r D e d o e l t Kakrasana natuurlijk zich
zelf mee.
r. 10. .»«nu,* Pag 214, r. 5 v. o.
Pag. 272 r.7. ^ ^ « ^
Fig. wijze van spreken voor
„zich bezwaard gevoelen in zijn geweten door een misdaad", hetgeen de patih beantwoordt door ^ - n ^ M n ^ - ^ ^ « !
Mj* De buik wordt hier genoemd, wijl men daar wel „een
gevoel heeft alsof er wat zit", iets als of er een
mnS*^
onder zit.
r. 9 v. o. Qmny* Pag. 269, r. 5.
r. 6 V. 0. ënâiunt*

Z- V. a. ganten nyi

im = aji nmi

<mg>yi = <y&nyi* — £>°Y!A — " g r S f / P ~~ ™"î™ = « » « » ^ « 4 *
-n«Si<n <ul mu toil

=

- n «jwajin^ ®» ^ ) « • « T ^ *

r. 1 V. O. M),Kit5nn»ffl2'n»fii»Ji» l a g . oö, T. 1.
Pag.

2 7 3 , r. 2 .

ra»no«)ioruM^Mijj^rai«im^f
Mi

> .JU^MHUJ

aan a

" J
g *nde ik wist het waarM ß M ^ ™ w " 4 w
lijk ^niet? En dat ik onkundig kon zijn is begrijpelijk
(is niets meer dan natuurlijk)! Daarentegen uwe Majesteit
iemand evenzeer van vorstelijke afkomst (dat die nog) zoo
iets verborgen kon zijn! Hoeveel te meer dan ik, dat ik
er niet zou inloöpen, die geen verwant van uwen jongeren
otmii
- *ï
broeder ben!" • " ^ w 1 2 , v- a - ™>*™ï£$£tPfdJI* aai
trs
O
•mruiti

r* 6 v. o. 1 M , , M U J »
Dit moet men als op zich zelf
staande denken, en dan verbonden aan het volgende. „Spreken wij nu van enz."
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r a g . 273, r. 5 v. o. .^nnjijrr'riuu-ÄraatjBn

„Werd vrij

gelaten in al zijn handelingen."
r. 4 v. o. ajtimjiani.tjnr°iiisnj\\ „Aanzienlijken en geringen."
r. 3 v. o. ^ ^
Hetzelfde als ™[i?m Zie Wdb. of hier
„tuinhuis, paviljoen?" Volgens een inlander u ™ „ ß „ ( ,
r. 3 v. o. -riM^rT».» Oud-pass. van -nu™»
r. 1 v. o. wmoMiniiMMMMiD)« „Met een paviljoen dat
dreef op het water." >?„mi,%;,«m vreemd geconstrueerd, zeker
om de harmonie met A ^ o « » ^ » In de gewone taal zou men
dit zeker anders uitdrukken.
Ibid. iShiuinmiq!C3i,t7itnvju>iH2jj\\ Dit is eene aanwijzing voor
den dalang om de wajang, die Narajana moet verbeelden
niet aan de këlir te brengen.
I T d g . ^ ( 4 : , V.O.

wri

<rj nj> xri ui IBI ^Jlia ^A HA tuidAunaji t£ii\ n I M fa n ia in /t

enz. „De hofdames hadden reeds uit zijn manier van doen
begrepen dat Raden N. het oog had op Dj. of haar begeerde"
Pag 275, r. 8 v. o. ijç,nje,, { ,
Volgens inlandsche wijze
van verklaren ™ ^ ^ »„ „f?, &, ,5^ Jf-n ^ „, ^ ^ M _j, „, Qt M ,NN
r. 5 v. o. vnnsnvyw Verklaard door «,^_,«,\ r. 2 v. o. „iets
goed of nauwkeurig weten."
r. 2 v. o. n , « , ^ £ , ^ m
Pag. 34, r. 5 „Ik heb
er voor over, ik wil er kromme vingers voor krijgen!" als
het niet waar is! „Mijn broeder heeft veel gebreken."
r. 1 v. o. ^ç)^wn?» De „Schets" pag. 202, heeft ^^„^„^
Volgens inlandsche omschrijving « m ^ ^ ^ o ^ - / « « » ^ « « » , M
&«m»mJï?«»œ)0«o.,OT<m\\
-trag J l D ,

1*. 1

Ook pag. 277, r. 4 heeft ^ç>««»%

rj »01 trut nsty\

Z. V.

a . mmiirui asnji\ Ot m UJI n njt i w

r. 2. »ju,!*
Klinkt hier vreemd! Men zou een ander
woordje hier verwachten bijv. ^«,^-n
r. 4.
m, lu™™™ & toy*
Wordt Wdb. verklaard door
„schaterend" van gelach. Hoe kan men dit duidelijk
maken met het oog op de daar opgegeven bet eekenissen van
het werkwoord? „De vorst zijn lachen was a^of gesêntaqd
Werd". .iSnM,™^ wordt verklaard door iwi^î*»«^
Het zal
wel z. v. a. „schreeuwend uitbarsten van lachen" beteekenen.
Er zit iets plotselings alsof men erg schrikt, in. Daardoor
wordt dan ook duidelijk dat ö g o ^ , ™ ^ , ™ , , , ,
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r. 7 . ä^^M°n^wt.i%w/liJn^aJ>Mh>l>riij>lim<rn,irm-.

^ MI m M'/L»

„Kom, gij moest nu maar eens ophouden met onafr , r ,
gebroken kwaad van iemand te spreken! Daar is geen
einde aan !"
r. 12 v. o. ,wii|»*fm*S» Wdb. op « •>«» Niet alleen
wild of visschen maar ook „menschen schuw maken."
Pag 277, r. 4. ? M W » ^ ^ « ^ »
„Toen" jij pag. 275, r. 1
v. o. van mij zei dat mijn ajfnrjiuitMnn^'ii&i^jjw „was.
r. 10. *r,-°» «,%£,* Dat meisje door zoodanig gesprek met
haar nieuwe omgeving te willen verzoenen mag wel vrij
zonderling genoemd worden! Er blijkt al weer uit dat men
zich den lateren Krësna ook al niet anders dan de anderen
voorstelt! Terecht zegt dan ook Kakrasana ut«j«n-n«/n3iun
pr)* „ Kon je haar niet met wat anders tevreden stellen?"
(eigenlijk: „is er gebrek aan hetgeen als troostmiddel kan
dienen?") Zij moet immers alleen maar dienen om (het getal
patah's) voltallig te maken?
Pag.

277

r. 8 v. o.

»^»IMWI^M^

Wdb.

op

8 « ^

„voor zich zelf houden zich toeëigenen."
r. 4 v. o. ^ A , ™ . ^ , ^ « 0 , ^ ! »
Zou het niet nog
iets meer willen zeggen dat hetgeen het Wdb. op « ^ i ^ s
van ^ « ^ « . « | , verklaart: „nog al schikkelijk vrij wel er uit
zien" van eene vrouw? De vorst antwoordt er dan ook op
Pag 278, r.2.&Q,*x<K,â,«n*iù,,i, Zoo ook r. 5, maar r. 2
v. o.&vn&ûnfflQ*
Zoo ook pag. 279, r. 11, v. o.; pag.
280, r. 5 en 7.
Pag 279, r. 5. ^ . « . « ^ I B J »

Kakrasana won het in ^ ? M 1

^o^-nv maar was minder in ^««.«^«sntrcnj = „spierkracht."
r. 7. tmrw&tiitçitHyi* Narajana was gelijk aan ü i j m ^ i j p i
M,»» Is dat suiker ^n^%-miQi m^tm«|> anders ook ««^«ycni
^
genoemd ?
Ibid. »j«c»«n» Wdb. op t«i««
Ibid. « . . « « U M „De punten der slippen van elkanders
< CO

-"l CA-

„

,

.

,

,

dodot's aan elkander knoopen" om zoo het wegloopen te
beletten.
r. 8. •&&*-£»« „De kris omdraaien" namelijk het gevest van
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de kris van achteren naar voren brengen om haar te kunnen
trekken.
r. D V. O. «jMOMctinwi:

mmimunKaMmmuiTiinuiMMjn»

„Je zegt maar te durven, je moest toch je lippen niet zoo als
een trechter, (zoo met minachting of verachting) trekken!"
r. 1 v. o. mj«j»ö.jwwn^iu>2£W enz. „Ik wil bepaald dien
manhaftigen dapperen mensch eens zien
(leeren kennen)! Wel dat is iets buitengewoons of ongewoons! Ik
wil hem uitnoodigen een kris met elkaar te wisselen, een
krisgevecht aan te gaan! Of is hij soms óók onkwetsbaar
voor Imssteken i iu^fj>^tm»m^\ z. v. a. iy.cn!«»«?~JIM?%
Pag. 280, r. 8 v. o. u ^ A i « » voor mumyrjHni^
evenals
één regel lager M £ L ^ voor ^m^Sk^
Waarom hij hem
echter „ , o , r noemt, daar hij toch zijn oudere broeder moet
heeten, blijkt niet. M H J . ^ T H namelijk de broeder van Djanaka
d. i. Bratasena (Bima). Het feit waarop Kakrasana hier
doelt en dat Bratasena ut&is^am^
wordt verhaald in Lk.
Jvangsa.

Dat « j m ^ A i e s s m

m de **&»<wtnj> te s ^ ™ > « ™ i o m

vernamen wij in de Lk. Karta wijoga.
1. O V. 0. lunxn^tnii^vt o m a r m m a a s i J>t «nrei tut -J«I,M un-9i

£»«*(&,* Vergel. Jav. Zam. II, pag 222, No. 415, waar
het luidt 8«,b&<roe ? , l5 ncpijn en voor Q n > ^ ibid. pag.
131, No. 349. Daar wordt dus gezegd „gij moest maar
liever een middel uitvinden om hem tevreden te stellen,
(of hem lekker te maken;) toegepast op vogels: blijven
zitten op een tak!" Dus niet gaan vechten met Djanaka!
Daarbij was hij hem nog de vervulling van een gegeven
toezegging schuldig aj«-*r,k*tmty> Hier vernemen wij voor
het eerst, dat de vader van Sémbadra haar reeds aan Djanaka
toegezegd had.
r a g . Zb\), l'. I.V. O. iShrm^a^rrmtniiunt mitjiasnpi&ialiv enz. „Hij

zij Djanaka of een witgevlekte setan — de aanleiding dat hij
broeder van ons werd was goed; dat hij dan nu ook goed
Wijve handelen!" Maar vreemd wat er dan volgt : „wel, daar
openbaart hij nu, of rakelt hij eene afgedane zaak op!" Jav.
Zam. II, pag. 152, No. 28. Op wie slaat dit ? Op Djanaka?
° f op Kakrasana? Wie rakelt hier eene afgedane zaak op?
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Men zou zoo zeegen dat er in het geheel geene afgedane
zaak opgerakeld werd! Tenzij ik de spreekwijze hier niet
goed op wat!
Pag. 281, r. l ^ ß « , « . - ^ « ! * ^ » T e Q s l o t t e o m e r e e n
eind aan te maken, hoe wilt gij nu?"
r.

7 V. 0.

q&iâ*i~«*ae|>

•n&Mifflj'n^mi^âa»™!* Zij
( U U « . « ; « )• M a a r l a a t ml J

is toch (immers) je verloofde
eerst trouwen!" En daarmee is die geheele historie met
Sembadra afgeloopen! Maar Djanaka begrijpt Kakrasana
toch nog niet geheel! Wat wil hij met die laatste woorden
zeggen? Hij zou immers met Erawati trouwen? Zou hij
eene andere poetri op het oog hebben? „Maar", zoo vraagt
Djanaka daarom, „maar de poetri van Mandraka dan hoe
wil u daarmee?" „Ja, juist, met die!" antwoordt de vorst
Pamadi! maar op het oogenblik, nu, is zij weg, verdwenen,
verloren; zij is ontvoerd door eenen boeta! Als ik haar kan
zoeken (tot vinden) heb ik geene patah's meer noodig!
En zonder verder iets te zeggen, staat Djanaka op en gaat
heen' En Kakrasana vindt daar aanleiding in om Narajana
nog eens de waarheid te zeggen! Die Djanaka blijkt toch
maar nwii-mai«»«|K»H|0»

Pa°\ 282 r. 6. Waarop Naraj ana antwoordt ,&<&<«&
J o
o
n ; ' O ia! als iemand eenmaal gewild is,
worden al zijn handelingen betamelijk en gepast geacht; ot:
is alles wat hij doet en laat betamelijk en gepast! Alhoewel
wat mij betreft nog niets te verzekeren valt (namelijk dat ik
onwillig zou zijn om te gaan "zoeken.) Als gij mij dat gelast, zal ik nu op het eigen oogenblik vertrekken. Welk
verschil is er dan tusschen mij en Djanaka?"
^
l
r 10 v. o. , C T i « . ^ ™ w . " " j « r " - ' ' W
„Eilieve,
laat" mij haar dan (ik zal haar dan) gaan zoeken!'
Het gebruik van deze desiderative en pass. propoBit vormen
in dezen zin zou een goed voorbeeld voor pag. I f * - 1 «
der Jav. Gram. zijn. De vertaling is niet gemakkelijk.
Pag 282, r. 8 v. o. « us f~ U A i 6-ß ^( « ' c»c ^P" « "
^fai*!«M •
iuri npcLVKHiion mtasnt&ipi0^!^
„Zeg eens waarheen wil je gaan

471
Waarop N. antwoordt „Ja dat is 't! Ik zal vertrekken!
Maar ik zal (laat mij) eerst Djëmbawati gaan zoeken. Zij
mocht eens te ver raken! 't Is al een heele poos
geleden dat zij wegliep!" Hetgeen Kakrasana aanleiding
geeft tot den uitval „Nou vertrouw nu maar op zoo'n
hoerejager!"
Pag. 283, r. 9 . , . ,_„ &M&,â <u> m -*Mny * Aangezien Kakrasana zoi w^miafi, zouden Djanaka en zijne panakawan's hem
«JMIUJ« Dit , . â , bedoelt alzoo Pamadi en zijne panakawan's,
tot wien hij zegt „Laat ons «yyi^ namelijk Kakrasana".
r 1 0 , »„ ° _
O
o.
o o. •
Cl Q
o
a
A. ±v. (&i w virifOïî itn ito ^3-ni (ui (L/l un ^Aijn uil M >m viii a<i~r) ttoï tui IHI tni *m aji

<j«sniÄnj»fy» „Als wij ergens het geluid van een vogel
hooren, die «» S ,jft „„•?,,„> (is dit een teeken dat) daar het
paleis (van den boeta-vorst) is." Dit H Ö ^ M - ? 1 W 1 dient
natuurlijk tevens om de gending van dien naam aan te
kondigen.
- T a g . ZÖ4:, I*. O. njii ajlTi imgnituif

mirl ut\ run rui .157) 'n uil t ' n asri 'k

1 ag.

283, r. 5 v.o. „Ben j e geslaagd of niet? zeg!" Meer letterlijk
»zeg, zou het niet (neen) zijn?" Een zin, wel waard Jav. Gram
pag. 176 opgenomen te worden.
r. 7 v. o. aj»&s Hetzelfde woord waarvoor een later
geärabiseerd geslacht zoo vaak ^«p«^ ging gebruiken. Een
bewijs te meer dat de ngelmoe-theorie niet door de Arabieren
op Java ingevoerd is, of sedert hun komst op Java ontstaan
is; de Arabieren hebben haar hier gevonden en voor den Islam geëxploiteerd. Doch zooveel invloed konden zij niet
verkrijgen dat alleen de arabische woorden ngelmoe en rapat
overbleven; in de formule bleef de oude, geijkte term *,i*mnm^n
*K\ nOOlt
r.

O

tzji isnrl irn n i\\
< '•'•' Ol
V. O. tun rui am q run (&i\ V001' aniajicni ? lun j o r£flw XI61 uil]It aitlJQ

een slordige uitspraak!
Pag. 285, r. 12. Een mooi inkomen! En dat later
verdubbeld! Dus de opbrengst van 1000 bahoe -f- 400
reaal 's maands = ruim f 800.
ï-

O. a^i un mi rinnniji nrn ? .ITTI i-m <&i nsn*™„iQnai rui imnhjif*

„Haar

Velden

en maandelij ksch inkomen zou de vorst verdubbelen, maar
voor het oogenblik, nu terstond, kon hij dat nog niet doen
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„ja, j o e n g r v ™ ^ , ^ „voorloopig, vooreerst uitsteller,
I* ieder geval minder
r 5 v.o. A ^ ^ y - Ä « ^ ^
nauwkeurig; die vorst dacht volstrekt niet aan hem.
Pa- 286, r. 6 a m r
Het Wdb. zegt „iemand op den
weg afwachten." Geheel nauwkeurig zal dit wei met wezen;
maar wat het dan wel is kon ik niet duidelijk te weten
komen.
, „•
r. 12. Weer een Maleische zin! „Apa kerdja loe dateng
akoe poenja nëgri?"
r. 7 v. o. en verder. Een gelijksoortig verhaal als pag.
109 —110.
r. 2 v. a ™ « » * , « . , ^ . ™ * » , « , « « „Laat mij met alleen
een man, een strijdvaardig man blijken!"
Pa-. 288, r. 6 v. o. ««!&•& aß*»» Ook ««n«*™ ß«WN
pag.' 290, r. 7 3 v. o. Even a l s ^ ï ^ « , ^ een kawische
betiteling van een god hier van Batara Goeroe.
Pag. 289, r. 5 QM&V^
voor « ^ r « — » » ^ « " *
=

(B) INIIM 17 «1 »

_-

r. 6. « a « » « « o f « - c » Jav. Zam. II, pag. 119, No. 236
r. 8 v. o. â , « . r en « , « 0
Wel eenigszins vreemd
in den mond van Batara Goeroe, die anders een eigenaardig
gemoedelijk Ngoko-Madja spreekt. Dit £),v™v voor S»£,v
en «„«»> voor „ Ä r heeft iets van boeta-taal.
r. 5 v. o. Dit antwoord van Narada is moeielijk te verstaan door de afgebroken zinnen, eene nabootsing van iemand,
die gekscherende allerlei korte aardigheden zegt.
„De reden
voor die „ ™ - te raden Adi Goeroe! is zeer moeielijk.
Het (zijn) alléén zitten (zonder eenig gezelschap en zonder
te spreken. Op wat of wie slaat dit?) blijkt, is te aen.
Welke is de oorzaak van deze ™™r,-n? O, o! Immers de
rivier Gatjo! O, o, de rivier Gending Përaga! Wie veroorzaakt haar? O.ii. ü alleen! A.. ah! Geen wonder dat
die ™ ™ ™ zoo erg is! Gewoonlijk was het een slang me
twee hoofden die zulk eene ^ ™
vroeger (het Maleische
dahoeloe) kon veroorzaken. Kijk er reis daar op aarde,
daar is een hond met twee hoofden! O! honden die paren,
neen! dit wil dat niet zeggen! Och, wat is toch de oorzaak

473

die deze mrnan-nv te we&g brengt? A., ah! wacht eens even
Dat zal het zijn, geloof ik! Want het zijn alleen maar
vrouwen! Daar er zooveel tapa's zijn, brengen zij eiken
morgen patjoel's! O, wee! mis! het wordt door menschen
gedaan!"
Pag. 290, r. 5. Voor dezen regel uitroepen weet ik geene
vertaling te geven.
1. u .

aji an ajiiKï} asntui HT, am n ,H7ZT7 trt on ~fri rui on ^j. KU <VI\\

„lieDT

grj e r

pleizier in te zien dat ik verdriet (kommer) heb?" En
dan volgt
„Verzocht in allen ernst te spreken, steekt
gij voortdurend den gek met me! (wilt) gij (er heen) gaan
met de dewa's?"
r. Ü . M a j ö u H , ! „Tot eene tweede natuur geworden!11
r. 10. ^ « . „ J J U S , enz. „Als ik bijv. tandeloos ben, laat
ik het opvullen; komen de grijze haren voor den dag,
dan worden zij met inkt gekleurd; om gewild te zijn en
weer te kunnen trouwen!"
r. 10 v. o. KKijwau» enz. „Dat is betamelijk, N. !
onder voorwaarde (mits) dat iemand op jaren ophoudt dwaasheden te doen. Met je welnemen, kakang! antwoord mij
nu in allen ernst!"
r. 7 v. o.rfajui,m-,.m\\ „Uw zoon (zijn tijd van de vervulling zijner door de goden bepaalde bestemming is) gekomen; Kakrasana zal trouwen met Salja's dochter! Voor
de plechtige optocht van den bruidegom ter ontmoeting
met de bruid wordt door Salja van Kakrasana verlangd
de vervulling eener M.«,,«, ra „^ enz."
Pag. 291, r. 1 ^mntw^Knxn^ „Nu is het mij duidelijk."
r. 7. .m^^m^M,.™«»«!» „Nuttig om er dikwijls mee
te ploegen"; zoodat die naam^niMnjMjKn hem moest dienen
tot eene herinnering. Hoe en waarom blijkt niet.
r.

1

v.

o . UJI »a aji -n 071 mi n to o» aji ira °i m an w

dat hij de U ^ K O ^ U U « ) ,
eene Äuw?» daartoe heeft
met hun dewa gevolg, d. i.
strekken. Batara Brama
lag.

Aju,

1'. 1 .

Batara

(joeroe

zegt

paarsgewijze, namelijk ieder met
verkozen, „zij moeten begeleiden
met de dewa's die hun tot gevolg
zal den bruidegom kleeden."

- r a g . 0\jJij

1'. o

<K.oiç»<ji<in<io,»*Ji«jj«$T9\\
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Pag. 292, r. 10 a?«™^™«,^-.«^» Pag. 273, r. 1 v.o.
T.

y

V. O. mit mtn i;« uji :iiij oji JO) u i M oi rnten iisnjiw

„ M e t V16F D 0 6 -

pati's-djawi en vier boepati's-lëbët."
1* & V. O. flsji uiim vi ah xnaa j \ \ aj}%aAitimiii'ni?tinn-i!cn ^m* it™ u'i crn ovt

«a»oj» „(Hunne) schaduwen teekenden zich op de aarde (of grond,
namelijk van de palataran) af; (hun) lichtglans werd (was)
zichtbaar vlammende als de vuurgloed van (uit) een molen",
bijv. v. e. suikerfabriek. Aldus volgens de verklaring van
eenen dalang.
r. 1 v. o. a^tuiiptmimA^ Namelijk Narada en Batara'Brama.
Pag. 293 r. 11. ^ ^ J a ö « , , ^ ™ » Pag. 303, r. 2, °.™
im3i<m\\ Naam van het verblijf van Batara Brama.
r. 8 v. o. s^»K»\\ Pag. 303, r. 6 v. o. „Ziel, leven". Mede.
deel. v. h. N. Zend. Gen., XXIX, 32.
r. 4 v. o. »Aa^-Df^tj^» Batara Goeroe.
Pag. 294, r. 11 v. O . Ä M J . J » „goedgekeurd door, gewettigd."
r . 6 v . o . w|MiÄu™mK^« „de Heer der Heeren, Opperheer"
Pag. 295, r. 1 vlgg. Vergelijk dergelijke beschrijving
pag. 23.
r. 5. m ^ i o - n » Benaming van een iAiJiKi>ajj\ = *»»£« of u,
«yj^dus niet alleen van een tannine zooals in Wdb.
r. 7. uimi|«!.jnniMUTiK« „Met krontjong's die het fatsoen van o j w n « , = z. v. a. „slangenkoning" hadden."
ibid. «IOIM^JW verklaard door n-»»™»o™w — ajiM,uit&iajij*
Pag. 164 r. 3.
r. 9. tuirju)iisn^rmrï,^ZtE,^\\ „Ringen met geslepen steenen
in den vorm van het dak van een &<£, aan beide handen."
T. 1 U <tji ij*K,, m A5,) ^ usa an isïj ril nm w - t a g . 1 5 0 , 1*. 2 V. 0 .

Pag. 296, r. 1 M M K « K « i J 1 , « g M ^ , „Hij is inderdaad
groot en hoog, en groot van vermogen." Volgens een inlander, doch is onzeker.
r. 2. o y b « „Schoon en deftig" volgens JANSZ'S Supplement,
volgens een inlander
omwmjouuj»
lUl(l.

njiiimniji

landsche wijze
\jisn ' '"

Kn

lag.

imjn n ira?, uiifiut im~i uiKnisnisaif*

VolgenS

ln-

van ômsehfijviag u>t?óm,«»*J>JI*JIM«PI*
t asrt mui tn

xm

a

^ <&' <xn oji -n thon w

297 ;

r. 4

M(invwfijiM&i.v>Q>*.i<M<&tMâ\\ ' » A l

de feest-
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genooten waren besluiteloos (wisten niet wat zij wilden) en
droevig stil."
r. o. ^ M i M i Ä u i m , ^ . ™ , " ,
hij een gelofte deed."

//was innerlijk verblijd alsof

Pag. 298, r. 2 v. o. * ^ 7 M * Een zelfde ring als waarvan sprake is in de „Schets", maar in deze lakon nu voor
het eerst.
Pag. 299, r. 1.
,Als een omvallende muur."
Jav. Zam. II, pag. 8(5, No. 45.
r. 2. ^ 7 £»i* JANSZ'S Supplement op Q,rjw,\
Pag. 300, r. 2. njftaQ,^
z. v. a. T I « ^ « ^ , 7ïiAiinW.A»
n
?
Ibid. -r,fv,fi,i
T

Q

o

Zie het aangeteekende op pag. 7, r. 2.
o a

Pag. 302, r. 2. „ & & , „De laatste, de achterste" staat
tegen o v e r M ó ^ Pag. 2 9 1 , r. 1 o. Alléén de K a ? â » M
%8hM,u,é;v*y en Narada met Batara Brama gaan het paleis
binnen; al de overigen van den optocht met de -O.
•<yrc
"»«ftm^
blijven zwevende in de lucht.
r. 8. ro,™i5nratj^r>S™?\\ , »Met spoed werden zij beleefd
uitgenoodigd te gaan zitten."
r a g . 304, r. 1. xaS^irn^i^cm^j,,^^^-,^
Hierdoor krijgt die
MjMjthoMfv haar eigenlijke waarde, a ^ « , , . , , ^ « ? ; « « . « ^
^«iMj^aâ«,» „Ziet allen (waarmee hij de gasten van Salja
bedoelt) of er iets aan ( d e ^ ^ ^ ) ontbreekt.
r. 8. , S , M ^ ? Ä Pag. 294, r. 11 Y. o.
Pag. 305, r. 2. „wpi™^, rfn\ „Uw heer en man".
r. i v. o. aji&iuiMmi<nj>wMiv>&<uimji*>

„Benevens de familie

van bruidegom en bruid."
Pag. 306, r. 1. ^M^OTNS „Wegens" z. v. a. ^ S i w
r. 5. Q^Qrnj!^ Zie het verhaalde pag. 297, r. 7. Hun wijze
van doen had dus de achterdocht van Salja en de Pandawa's
opgewekt.
r. 9 en 10. Zulk eene vermaning had Bratasena wel noodig!
Maar r. 12 en 13 past Bratasena het op de Korawa's toe!
Pag. 307, r. 1. ^^AS,^,^
Wdb. op
«m&S,,^
r. 5. Vreemde voorstelling! De Korawa's hadden zich
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in hun logies teruggetrokken sedert het verdwijnen van
È r a w a t i ( ö c . 3 ^ ) . Gedurende al dien tijd had zoomin
Salja iets te doen gehad met die vorstelijke gasten, als de
Slimme Koeroepati iets gemerkt van hetgeen er gebeurd was!
Men dient zich dat logies dus wel afgezonderd te denken.
En de gluiperige Sangkoeni was wel van alles op de hoogte,
maar had er zijn heer niets van meegedeeld.
r. 10. g,M&n*J>,<w««*l<zr>'ê<s»r- -r,^mA<m,^l„°»%

» Ki J k >

W

J

ik heb niete gehoord van de huwelijks-voltrekking, zelfs
geen schepsel heeft zich aan mij vertoond of laten zien, mij,
den koning van Ngastina!" Voor ß ^ > zie pag. 200, r.
1 en pag. 234, r. 3 v. o.
r. 9 v. o. ™ & ^ ^ ^ ^ ™ « ™ ^ £ ™ H ^ Q ( % , M ' V '?"".
n
o o. . . „ „ . . Daf moet u niet doen!
(Namelijk ^-fé^T™
zooals Koeroepati zoo even zeide
van willens te zijrT) Waarin heett de vorst van Mandraka verkeerd gehandeld? Met iemand te trouwen of niet, is
niet het werk van menschen; dat geschiedt overeenkomstig
den wil der goden!" „Bovendien" zoo gaat hij voort „daar
zijn nog meer poetri's van Mandraka, zelfs nog schooner
dan Erawati van deze moest u maar eene verzoeken?"
Pag 308, r. 2. &*.*.-*«*,* Technische benaming voor de
oorlogs-djëdjër van het laatste bedrijf der lakon.
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Er korœn op Java en Madoera met uitzondering van de
Vorstenlamen 244 desa's voor, die in een bijzonderen rechtstoestand virkeeren en bepaalde privilegiën bezitten l). Zij
zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van het opbrengen van
belastingen m het prestoeren van heerendiensten aan het Gouvernement. Van een groot aantal worden de hoofden benoemd
door den Graverneur-Generaal, bij welke benoeming de erfopvolging w)rdt in acht genomen.
Officieel itaan zij bekend onder den naam van përdikandesa's.
Daar Jit evenwel de naam is van eene bepaalde soort, die
scherp a n de anderen is afgescheiden, zullen wij ze liever noemen vrje desa's.
Men kent ze onder de benamingen van pêrdikan —, midjen — pakoentjen— en këpoetian desa's.
>) InByh'ad 4027 worden er 256 genoemd. Een nader onderzoek door
ae Rege&g in-esteld heeft echter doen zien dat er 241 vrije desa's zijn. Zij
zijn overie verschillende residenties verspreid, als volgt: Bagelen 69, Madioen
51, Banjcmas 41, Madoera 33, Pekalongen 20, Japara 9, Kediri 6, Soerahaja 5,
Rembang2, Semarang 2, Cherihon 1, Tegal, 1 en Kedoe 1.
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De perdihan desa's ! ) zijn desa's, welker gronden door vroegere Javaansche vorsten geschonken zijn geworden aan bepaald
aangewezen personen met hunne nakomelingen, gewoonlijk met
de voorwaarde om eene godsdienstschool te onderhouden of voor
de bewaking van bepaalde graven zorg te dragen. De bevolking dier desa's werd dan ten behoeve van den begiftigde vrijgesteld van het opbrengen van belastingen en het presteeren
van heerendiensten aan den vorst.
Bij de midjen desa's 2) had geen schenking ran grond
*) Naar aanleiding van het woord maharddhika, voorkomende in dï door hem in
het congres-noinmer van de Bijdr. T. 1. en Vk., 1833, afd. Lett;rk., bl. 5>
besproken Strophen van het oud Javaansche Râmâyaaa, merkt Prof. KniNh't volgende op over merdka en pardikan. »Maharddhika beteekent her duidelijk
»geestelijke, monnik", eene beteekenis, die voortleeft in het Jav. pardia??, waarin
de p eene m vervang" n heeft, omdat het woord als een passief of sulstantief n erd
opgevat; te vergelijken zijn pancaka, brandstapel uit Skr. mancaka stellage, o. a.
voor vuur; pand pi uit m<,ndapa. In 't Skr. beteekenen maharddhi,m.Ji rddh ka,
mahurddhimat, drie synoni me woorden, als adjectieven nu eens »frootmachtig";
dan weer »zeer wijs, zeer geleerd", bijv. Râja-tarangginî 5,38, waar men het
ook als substantief zou kunnen opvatten en vertalen »meester (in wetenschap)".
Zeer bepaaldelijk als substantief, in den zin van »meester, wijzi" z. v. a. maharshi, komt maharddhimat voor in een citaat Journ. Roy. As, Society, 1870,
bl. 441. Zeer gewoon is maharddhika als epitheton van Buddhisische monniken
of arhats ; men hecht er dan de beteekenis aan van »toovermachig". Het is dus
zeer verklaarbaar, dat in 't oud-Javaansch mahirddhika als subtantief gebezigd
is in den zin van »een geestelijke"; immers het woord komt <p hetzelfde neer
als pandita, en ieder weet, dat de inlanders hiermede ons Dominé .veêrgeven. Miharddhika is eenvoudig een Sieur, een Meester, een Dominus, eni Dom, en niet
alleen een Meester in de gewijde of ongewijde wetenschap, ma:i' ook een heer,
een Mijnheer; want alleen uit deze laatste opvatting, dunkt iiij, laat het zich
verklaren, dat de Javanen, enz. mardika, d. i. maharddhika, Mal. mardahika,
toepassen op de »vrije mannen". In het Tagala heeft mahadlika ivoor mahaldik i)
den zin van »vrijgelatene", doch ook dit laat zich verklaren; de Maidijker is bij
de ïimoreezen enz. »iemand die zijn eigen meester, is"; de Tagala's passen den
term toe op »iemand die zijn eigen meester g e w o r d e n is".
2

) Van midjen een goede afleiding te geven, als men zich op nieuwJavaansch
standpunt plaatst, is eenigszins bezwaarlijk, want alsdan zou men ?iirije?i verwachten, zie KOOKDA, Jav. Wdb., i. v. idji. Het blijkt t venwei, lat in htt
niruw-Javaansch een ouder widji nog voortleeft in sawidji = sidji (d;t van idji
is afgeleid) en in mid/i (zie ibid., i. v. pidjï), zooals de vormen 'awidji en
dak-widji doen zien, doch waarbij beden pidji als de passieve of stamorm wordt
aangemerkt. Parallel met idjen »ieder voor zich zelf", (dat van idji i afgeleid,)
mag men een widjen, afgeleid van widji, veronderstellen en van dit aatste zou
een vorm midjen in overeenstemming met rigidjen (dat van idji gvormd is)
eene met ngidjen gelijkstaande beteekenis, nl. »iets alleen doen" hebbei. Midjen-
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plaats. Aan een bepaald persoon of eene bepaalde familie
werden de vruchten en inkomsten eener desa afgestaan. De
begiftigden (meestal prinsen en gunstelingen) mochten dan uit
die desa volk trekken voor hunne huisdiensten of hun gevolg
en de opgebrachte belastingen ten eigen voordeele aanwenden.
Dit gunstbewijs hield meestal op bij den dood van den begiftigde; de desa keerde dan weder tot den vorst terug, tenzij
de kinderen van den begiftigde nog tot geene betrekkingen
geroepen waren of nog geen ander middel van bestaan hadden.
De pahoenljen desa's 1) zijn desa's, die vrijgesteld werden van
het opbrengen van belastingen en het presteeren van heerendiensten onder de verplichting zorg te dragen voor het onderhoud van zekere godsdienstige instelling (moskee, pesantren,) of voor het onderhoud en de bewaking der graven
van heiligen, vorsten en grooten. Ook werden wel gronden ten
behoeve dier godsdienstige instellingen en graven afgezonderd en eenige personen aangewezen om die gronden te
bewerken, en uit den opbrengst daarvan de instelling of de
graven te onderhouden. Bij wijze van betaling kregen zij dan
vrijdom van heerendiensten en belastingen. Het eenvoudig
opleggen van dienst lag hier ten grondslag. Schenking van
grond aan een bepaald persoon, zooals bij de përdikan desa's,
vond hierbij niet plaats.
Këpoetian desa's 2) worden de vrije desa's genoemd, waardesa's zijn dan ook naar hunne benaming desa's, die op zich-zelf staan, of wel
door één persoon genoten worden.
') Takoentjen, af te leiden van /coentji »sleutel", wordt in het Javaansche
Wdb. van ROOKDA evenmin genoemd als midjen, dat in de vorige noot werd
besproken. Het beteekent »sleutelbewaarder", eigenlijk »plaats, waar de sleutel
is". Hiervoor wordt in het Javaansch van Solo meer de term djoeroe ïoetitji
gebruikt. Als beteekenende »sleutelbewaarder" is pakoentjen, dat naar den vorm
geen Soendaneescb kan zijn, ook in de Soendalanden bekend, zooals men zien kan
uit CooiSMi's Soendaneesch-Hollandsch Woordenboek, i. v. koentji.
-) Kepoetihan is een substantief, afgeleid van de uitdrukking wong poetihan
en beteekent : »plaats, waar geestelijken [wongpoetihan) zich bevinden", vgl. kanoman van ratoe anom. Wong poetihan noemen zich de santri's, in tegenstelling
van abangan, een »ongodsdienstig mensch", zoo leert het Jav. Wdb. van ROORDA
i. v. dbang; Dr. VAN DEK TU UK maakt er op opmerkzaam, dat ook op Sumatra's
Westkust de geestelijken een soortgelijken naam hebben, nl. orang poetih, zie
Mal. Wdb. van VAN DE WALL i. v. JlJ»j poëten.
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aan eene godsdienstige instelling (bv. een pesantren) verbonden is. Het kunnen zoo wel përdikan als pëkoentjen desa's
zijn.
De meeste schrijvers (o. a. Prof. VETH, zie Java, blz. 382,
l 5te deel) beschouwen de vrije desa's als eene mohammedaansche instelling, ressorteerende onder de „waqf'. Vele eigenschappen , die een waqf kenmerken, vindt men dan ook hierbij terug, maar men stuit op één hoofdbezwaar, n. L, dat de
gronden der vrije desa's niet tot waqf gemaakt zijn door de
bezitters, maar door den vorst als souverein. Dit toch is geheel in strijd met den Islam, die den vorst niet erkent als
uitsluitend eigenaar van den grond, waarover hij naar willekeur beschikken kan, maar hem wel degelijk de zakelijke
en erfelijke gebruiksrechten, die de opgezetenen daarop uitoefenen, doet eerbiedigen. Mr. L. W. C. VAN DEK BERG stuitte
in zijne „Mohammedaansche geestelijkheid op Java" ook op dit
bezwaar en sprak in eene noot het vermoeden uit, dat men
hier te doen heeft met een overblijfsel van het Hindoeisme,
daar reeds de vorsten van Madjapahit, Padjadjaran, enz. gewoon
waren gemeenten met hare gronden ten behoeve van tempels,
graven of kloosters te bestemmen 1).
Ik deelde dat vermoeden met Mr. L. W. C. VAN DEN BEUG,
doch was in het binnenland niet in het bezit der noodige bronnen om eenige zekerheid te krijgen. In Mei te Batavia zijnde, veranderde dit. De bibliotheek van het Bat. Genootschap
stond voor mij open en de bibliothecaris, Dr. BRANDES, had
de welwillendheid mij de bronnen aan te wijzen, waaruit
ik dat vermoeden tot zekerheid zou kunnen brengen.
Blijkens inscripties, in Voor-Indië gevonden, waren de oude
Hindoesche vorsten gewoon het recht om belasting te heffen
over een gedeelte van hun grondgebied, weg te schenken.
BÜRNELL deelt ons in zijne „Elements of South Indian Palaeography" omtrent zulke vorstelijke schenkingen mede, dat zij
volgens de Nîtimayûkha (16de eeuw) zelfs opgenomen waren
')
M r . L. W . C. VAN DEN B E K G , Beginselen van het mohammedaansch
recht (2de druk), hl. 109 vlgg.
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onder de voorgeschreven verplichtingen van den vorst tegenover
de Brahmanen. Bij elke schijngestalte van de maan en hij
maaneclipsen moest de vorst dergelijke schenkingen doen.
Omtrent „the royal grants" zegt BUUNELL verder:
„They always contain several clauses,, which are well
described in the Indian law-books, and are legally necessary to their validity; these are: a. the doner's genealogy;
b. the description of the nature of the grant, the people
or person on whom it is conferred, the objects for which it
is made, and its conditions and date; c. imprecations on
violators of the grant; d. attestations of witnesses where the
grant is not autograph, but rarely.
„The most important part is the description of the grant
made and its conditions, as this part often contains information as to tenures and local administration, and shows
how persistently the tenures varied in the different portions of India. This difference of tenure is often alone sufficient to show from what part of South India a document of
this kind comes, and also to detect forgeries; for, since the
Muhammadan conquest of the South, many of the old terms
have fallen into disuse, or even foreign words have taken
their place.. Thus the old Tamil Kâniyâtsi is now called
mîrâsi (i e. mîrâs, an Arabic-Persian word = heritage), and
the real name is little known, but this is only since
about 1600 A. D. except, perhaps, in the Madura district. For
this reason alone, it would be safe to condemn many grants
existing in the Madras, Arcot and Cuddapah provinces
which purport to have been executed in the 12th or 13th
century, even were the style of writing not conclusive against
them.
„As regards royal grants it is obvious, that, at most, they
could convey no more than the kings who made them were entitled to. In India, kings appear to have often acted
illegally, but it is remarkable that they do not appear to
have encroached on the rights of the people; the chief
instances of wrong doing by the earlier kings seem to have consisted in illegal resumption of grants, and the existing
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grants always refer to this sin in such a way that it must have
been very common, like resumption of endowments in
Europe.
„Now the king's dues were one sixth ot all produce according to Sanscrit law. This, then, was originally the utmost
limit of a grant, and as village communities always
existed from the earliest times and in all parts of India,
the village was commonly taken as the administrative unit,
and a grant of the royal dues from a village to one or more persons became the commonest form of grant, if personal privileges or dignities of any kind were granted, which
was very rarely done, it was. always as attached to rights
over territory; the two were inseparable. Such privileges
or dignities consisted in the faculty of using to a greater
or less extent the ensigns of royalty — umbrellas, palankins or particular kinds of musical instruments. A nobility
resembling that of the feudal times of Europe and with
military service to render, seems to have sprung up in
India after the Muhammadan invasion, and is not to be
traced in the earliest South-Indian grants. As might be expected from the nature of Indian ideas regarding Brahmans,
nearly all the grants in existence are to Brahman families or,
often, to a Brahman settlement. In such case each head
of a family got one or more shares (bhâga), but his right could
not be conveyed by gift or sale without the royal sanction
in the grant, and this is only to be found in the more recent
documents. Each Brahman community (agrahâra) thus became an universitas indivisibilis, and formed an idle landlordclass, which must have powerfully contributed to the
brahmanizin^ of the primitive Dravidian population of agriculturists. The grants of the Vira-cola (11th century) seem
to have been expressly made with this object in view. We find,
e. g., a large number of Tamil Brahmans (as the names
show) settled in the Telugu country, and provision is made
not only for the support of Brahmanical temples but also
for the support of Sanskrit science and littérature. In one
grant of this kind the teachers of the Eig-, Yajur- and Sâma-
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vedas each have a single share, the Mîmâmsâ teacher has
two, the Vedantist one, and the Grammarian also one. Professors of the Purânas, medicine, astrology and the like get
each a share.
„At Tanjore and in the Tamil country royal grants of allowances in kind (rice, butter, bassia oil etc) to temples there are not
uncommon. These would constitute charges on the treasury.
„Limited grants are not uncommon, such e. g. as a half
of the royal dues in a village. Were rights are granted over
a village, the boundaries are carefully specified, and this
is done in the later documents with the greatest minuteness.
These details are as prescribed by the lawbooks, and will
often be of great value in archaeological enquiries, for, incidentally, many interesting objects are mentioned of which
there are now no traces.
„The details of the grant and the boundaries are most
commonly given in a vernacular language even where the
rest of the grant is in Sanscrit."
Uit het vorenstaande blijkt, dat de schenkingen der oude
Hmdoesche vorsten meestal plaats vonden ten behoeve van
Brahmanen, Brahmaansche kloosters, tempels en academies
eu dat zij dikwijls ten doel hadden het brahmaniseeren der
oorspronkelijke Dravidische bevolking, evenals in den lateren tijd het mërdika maken van desa's op Java geschiedde
ten behoeve van personen, moskeeën en pesantrens, veelal
ter uitbreiding van den Islam.
_ Ook op Java was het, blijkens inscripties in de Hindoeperiode, de gewoonte der vorsten om, evenals in Voor-Indie,
»grants" te verleenen. Bij wijze van gunst werd meestal aan
een verdienstelijk man het recht gegeven om in zeker gebied
als heer en meester op te treden. Zulk een gebied heette
dharmasïma swatantra of lëpas, d. i. letterlijk, vrij rechtsgebied, vrije rechtsmark en bij verkorting ook wel eenvoudig
Pharma, liet recht, de ban. Van wege den heerschenden vorst
berden den vrij heer bepaalde voorrechten verzekerd voor 't
"eden en de toekomst, voorrechten van allerlei aard, die men
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zou kunnen samenvatten onder den naam van heerlijke rechten, mitsgaders bevoegdheid om de uiterlijke kenteekenen van
gezag, in kleeding, enz. ten toon te spreiden 1).
Er bestaat echter een groot verschil tusschen deze schenkigen in Voor-Indië en die op Java, De eersten bepaalden
zich tot het recht om ten eigen behoeve belastingen te heffen
en strekten zich nooit tot den grond uit Daarover had de
vorst volgens de oude Hindoesche wetten (wetten van Manu)
geene beschikking. Hij werd niet beschouwd als eigenaar van
den grond. Op Java schijnt dit echter anders geweest te zijn.
Volgens oude inscripties, dââr gevonden, ging het schenken van
vrijheerlijke rechten door den vorst gewoonlijk gepaard met
schenking van land. Dit geeft aanleiding tot de onderstelling
dat de Javaansche vorsten uit den Hindoetijd zich beschouwden
als eigenaren van den grond, eene onderstelling, die vrij wel
zekerheid wordt, als men den tegenwoordigen toestand van het
grondbezit op het eiland Bali nagaat.
Volgens P. L. VAN BLOEMEN WAANDEKS (Aanteekeningen
omtrent de zeden en gebruiken der Balineezen, zijn in het
gouvernementsgedeelte van het eiland Bali de woeste gronden eigendom van den Vorst, de bebouwde gronden en weilanden individueel eigendom. Voor geheel Bali, zegt de schrijver, is dit echter niet van toepassing : „In Tabanan, Gyanjar,
Bangli en meer andere staatjes bestaat weinig individueel
grondbezit, en behooren behalve de bosch- en andere gronden,
ook de sawahvelden aan den Vorst. Alleen onder zekere
voorwaarden kan men daar de sawahs in leengebruik erlangen, in geen geval echter verkoopen. Sawahvelden, die
particulier eigendom zijn, zijn of door den Vorst aan de
tegenwoordige eigenaren verkocht of aan dezelvon ten geschenke gegeven."
Ook in een oud Javaansch wetboek door J. C. O. JONKER
vertaald (Een oud Jav. wetboek, vergeleken met Indische
x
) Mededeeling omtrent eene oud-Javaansche oorkonde van çaka 782 van Prof.
H. KEKN in de Verslagen en meded. der Kon. Akademie van wetenschappen ,
afd. Letkk., 2de reeks, X.
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rechtsbronnen, Leiden, E. J. BRILL 1885), vinden wij vermeld
onder art. 100: „Indien iemand zijn land verpandt, vervalt
dit pand nooit, want het land is eigendom van den vorst,
het blijve slechts bij den pandnemer".
Professor VAN DER LITH betwijfelt wel in zijne bespreking
van genoemd werk (Gids, Maart 1886), of bedoeld art. 100 het
recht geeft te beweren , dat de souverein op Java oudtijds eigenaar van den grond was, maar als men dat art. 100 in verband
brengt met hetgeen BLOEMEN WAANDERS over Bali zegt en met
hetgeen blijkt uit oude inscripties van Java omtrent het wegschenken door den vorst van land, dan bestaat er voor twijfelen niet zooveel grond meer.
Dat de oud-Javaansche vorsten zich beschouwden als eigenaren van den grond, is dus vrij wel met zekerheid aan
te nemen en dat zij zich, in weerwil van de invoering van
den Islam, als zoodanig bleven beschouwen, blijkt nog heden
ten dage uit de piagoms der përdikan desa's (zie o. a. bijl. 3),
Waarbij bebouwde grond aan den een of anderen persoon voor
altijd werd geschonken.
Ook de vorsten van Solo en Djokdja beschouwen zich nog
als zoodanig (VAN DEN BERG, Moham. Geestelijkheid, blz. 39).
De Javaansche vorsten zullen bij de invoering van den Islam
van eene beperking hunner macht niets hebben willen weten.
Zij omhelsden wel den Mohammedaanschen godsdienst en
voerden den Islam in hun rijk in, doch offerden geen enkel
hunner souvereiniteitsrechten op. Stemden de beginselen van
het Mohammedaansche recht overeen met de praerogatieven,
hun van ouds toekomende, dan werden zij stipt opgevolgd;
waren die beginselen daarmede in strijd, dan werden ze eenvoudig door hen veranderd en gewijzigd.
Het recht, dat de Islam den geloovige toekent, om eene
zaak, waarover hij de vrije beschikking heelt, tot „waqf" te
maken, was door de bekeerde vorsten gemakkelijk toe te
passen. Zij behoefden slechts door te gaan met hunne oude
gewoonte om gronden weg te schenken aan personen, wier
diensten zij wilden beloonen, en aan die schenking een
Moslemsche tint te geven door er eenige voorwaarden aan te
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verbinden/ die eigen zijn aan een „waqf". Als Mohammedanen verrichtten zij dan tegelijkertijd een verdienstelijk
werk tegenover Allah.
Daar zij zich beschouwden als eigenaren van den grond,
konden zij dezen, als zijnde eene onroerende, niet verbruikbare,
zaak, waarover zij de vrije beschikking hadden, tot „ w a q f
maken. Door aan hunne schenkingen een goed of liefdadig
doel te verbinden, zooals : het oprichten van eene school voor
godsdienst onderwijs, het bewaken van graven, enz., verkregen'
die de eigenschappeR vaK een „waqi".
Op allerlei wijzen werd nu dat recht door de Javaansche
vorsten geëxploiteerd. Voor het delgen van schulden, voor
het beloonen van diensten voor het geven van cadeaux, enz.
werden gronden afgestaan en tot „waqf" gemaakt.
Zoo werd o. a. de desa Paneroesan wetan (residentie
Banjoemas) door den vorst geschonken aan Njahi SAMSOEDIN
uit gunst, omdat zij de keizerin van Solo van eene gevaarlijke ziekte had genezen. De desa Brengkok (res. Banjoemas)
werd aan Hadji MOESA gegeven als blijk van hulde aan
diens geleerdheid, omdat hij de koran van buiten kende.
De desa Sëwoelan (res. Madioen) werd door den Sultan MANGKOE BOEWONO I als bclooning geschonken aan zijn leermeester
MOEHAMAD SANTRI. De desa Karang gebang (res. Madioen) werd
door PAKOE BOEWONO IV als bruidschat gegeven aan zijne
nicht, die met KASAN BESARI, hoofd der vrije desa Tegalsari,
in .het" huwelijk trad. De desa Bajemtaman (res. Madioen)
werd door MANGKOE BOEWONO II geschonken aan Kjahi MOHAMED PAKEH, toen diens zuster, eerst sélir bij den sultan, tot
sultane werd verheven.
De meeste der tegenwoordige përdikans dateeren, voorzoover men heeft kunnen nagaan, uit den Mohammedaanschen
tijd. Het kan^eckter zijn, dat van die desa's er reeds përdikan
waren in^de^Hindoeperiode, en dat de schenkingen later onder
den Islam vernieuwd en meer in overeenstemming gebracht
zijn met de Mohammedaansche begrippen, evenals zulks in
Britsch-Indie geschied is (zie blz. 481). Dat vernieuwen van
schenkingen had reeds plaats tijdens de Hindoeperiode, o. a.
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met eene desa Bungur, vermeld in eene oud-Javaansclie
oorkonde van Çaka 782, vertaald door prof. H. KERN (zie
blz. 483). In 782 was door den vorst aan mijnheere te Bodhimimba het recht verleend om in het gebied dier desa als
heer en meester op te treden. Deze mijnheere te Bodhimimba,
leermeester van den vorst, was door zijne vroomheid en zijne
gebeden oorzaak, dat het den vorst zoo wel ging, daarom
behaagde het Z. M. den Koning om als gunst aan mijnheere te Bodhimimba het onherroepelijk voorrecht te verkenen een vrij rechtsgebied af te bakenen te Bungur-noord
en te Asana.
In het jaar Qaka 1295 werd deze schenking vernieuwd
en het dorp Bungur op nieuw tot een vrij rechtsgebied gemaakt en zulks ten behoeve van vrouwe Parih, als gunst,
omdat zij de pleegdochter van Z. M. den Koning opgepast
had.
Neemt men verder is aanmerking, dat in kaboejoetans in de
Soendalanden zeer oude bandschriften (één zelfs uit Çaka
1256 — A. D. 1334) zijn gevonden, die meerendeels over Hindoesche dan wel Buddhistische dogmatiek handelen, dan heeft
men, dunkt mij, vrij wel het recht om de „vrije desa's" te
beschouwen als eene Hindoesche instelling, die eenigszins in
overeenstemming is gebracht met de beginselen van den Islam.
Om een denkbeeld te geven van de verhouding, die in de
moslemsche periode bestond tusschen den vorst (waqf-gever) en
den begiftigde (waqf-hebber), van het toezicht, dat door den
vorst op de waqfgoederen werd uitgeoefend en van de werkkring der përdikanhoofden, laat ik hier eenige instructies en lastbrieven volgen, die door den hoofdpéngoeloe van Soerakarta i )
aan verschillende hoofden zijn uitgereikt geworden tijdens de
regeering van PAKOEBOEWANA II.
*) De benoeming der hoofden geschiedde in deu regel namens den vorst dooiden hoofdpéngoeloe, die hen tevens van eene instructie voorzag.
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I
Dit

bevelschrift

van mij, kjai mas pëngoeloe TAPSIR
van Soerakarla, doe ik, op last van den
Keizer, toekomen aan U, broeder Jahja.
De reden, dat ik dit bevelschrift aan broeder Jahja
uitreik, is, dat ik hem aanstel tot bewaker, verzorger en
machthebber over alle bewoners van Tëgalsari; ik gelast u
verder, broeder Jahja, alle bevelen van uwe voorzaten ten
uitvoer te leggen ; vooral moet ge in acht nemen de bevelen, die
door kjai AGOENG aan de bewoners van Tëgalsari gegeven zijn.
Gij moet voortaan volgen en uwe handelingen moeten zijn
overeenkomstig de verordeningen van wijlen uw grootvader
en vader; verder moeten al uwe bevelen aan de bevolking
en al uwe gedragingen, uw handel en wandel in niets afwijken van de gebruiken en instellingen uwer voorouders.
Ge moogt zelfs nergens anders wonen dan in het huis van
wijlen uw vader. De vorm van het huis uws vaders, het
dak en de bewanding moeten blijven overeenkomstig de bestaande gebruiken en instellingen uwer voorzaten.
Voorts moet ge de erven, die ge gebruikt hebt, behalve
dat, hetwelk behoort aan njai AGOENG, teruggeven aan de
eigenaren of aan hunne erfgenamen.
Yerder wat uw verzoek betreft om de huwelijken te
voltrekken van de bevolking van Bantengan, zoo sta ik zulks
niet toe. De werkzaamheden der bevolking moeten geschieden overeenkomstig de oude gebruiken, zooals men het te
Tëgalsari gewoon is, de huwelijkszaken zijn dezelfde als
die te Tëgalsari.
Voorts moogt ge geen grens stellen aan de uitbreiding der
erven, behalve aan die, welke daar zijn in het belang van
den godsdienst of ten dienste van de negri.
Verder luidt mijn bevel aan u, broeder Jahja, bijaldien er
moeielijkheden ontstaan voor uw broeder KASAN BESARI of
uw broeder MOEKIBAT of voor een ander familielid, en zij
u vragen om heerendienstplichtigen, zoo kunt ge deze
geven, indien ge denkt, dat het niet bezwarend zal zijn voor
de bevolking en het niet indruischt tegen de gebruiken en
ANOM ADIK INGRAT
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gewoonten uwer voorouders. Is het bezwarend voor de bevolking, of is het niet bezwarend, maar verandert het de
voorvaderlijke gebruiken, zooals b. v. het eiken nacht bewaken der huizen, dan moogt ge het aan niemand, wie het
ook vraagt, toestaan.
Zoo luidt mijn bevel aan u; sta het niet toe; wil men
u er toe forceeren, geef dan dadelijk kenn is aan de overheid.
Voorts moet ge met ijver de kitabs lezen, opdat uwe kennis vermeerderd worde. Ge moet er naar streven uwe handelingen gelijk te doen zijn aan die uws vaders en grootvaders.
Ge moet do lessen opvolgen van uw broeder MOEKIBAT, die
goed op de hoogte is van den godsdienst. Wanneer geniet
naar die lessen wilt luisteren, zal deze lastbrief terug genomen
worden en behoeft ge verder niet te vragen, waaraan ge u hebt
schuldig gemaakt.
Pas vooral op, dat ge geene bevelen geeft, dieindruischen
tegen de adat van Tegalsari en die niet wettig zijn voor
de agama. Mochten zij in overeenstemming zijn met den
godsdienst, doch indruischen tegen de adat van ouds, zooals die is gevolgd door kjai AGOENG van Pânârâgâ, dan
zult ge toch door mij voorbeeldig zwaar gestraft worden.
Het maken van huizen met djatihouten oesoeks, sirappen
of planken omwanding of steenen muren is niet passend
volgens de godgeleerden en is bezwarend voor de bevolking.
Zulks sta ik dan ook volstrekt niet toe. Zoodra ge dit verbod
overtreedt, zult ge uw straf hier op aarde verkrijgen.
In uw huis, dat reeds klaar is, moogt ge niet gaan wonen.
Verder luidt mijn bevel: Alle bevelen, die ge wilt geven
aan de bevolking van Tegalsari, zoomede alles, wat ge verlangt, dat gedaan zal worden, zult ge doen uitvoeren door
middel van den arbeid der bevolking van Tegalsari (heerendienstplichtigen); mocht ge voorts iets willen laten doen
voor u zelven, dan moet ge niet vergeten MOEKIBAT te raadplegen; als deze het goed vindt, kunt ge het uitvoeren; als
hij het echter niet goed vindt, mag het niet gebeuren.
Verder luidt mijn bevel aan u: Ge moet eensgezind leven
met uwe familie en op eene zachte wijze over de bevolking
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van Tëgalsari regeeren; voorts moet ge al de gewoonten
van kjai AGOENG volgen en nooit zijne verbodsbepalingen
overtreden; zoo mogen de kleinkinderen van kjai AGOENG
geen paarden onderhouden, geen geweren of trommels hebben, en mag de bevolking geen handel drijven.
Deze bepalingen moet ge laten bestaan. Als ge de bepalingen van de afgestorvenen durft overtreden, zal u, zoomede
uwen familieleden en allen, die de verbodsbepalingen van
wijlen uw grootvader durven overtreden, onheil aangebracht
worden, hier op aarde en hiernamaals, en zult gij den zegen
van den te Tëgalsari begravene derven (namelijk van kjai
Agoeng).
Verder luidt mijn bevel aan u / dat ge den inhoud van de
lastbrieven, die ik heb doen toekomen aan MOEKIBAT en
KASAN BESARI, moet eerbiedigen en ongehinderd gevolg doen
hebben.
Wanneer gij die niet eerbiedigt, maar schendt, zult ge
zeker gestraft worden.
Voorts beveel ik u, broeder J A H J I al de verschillende erven, waar pondoks op voorkomen, zoo mede die, waar de pesantren opstaat, te verdeden onder hen, die er erfrecht ophebben.
Uwen familieleden moet ge gelasten de raadgevingen van
MOEKIBAT te volgen, zoo ook den kleinen man; dien moet
ge ook gelasten de vermaningen van uw broeder MOEKIBAT
te volgen.
Telkens, als ge met uw broeder MOEKIBAT of uw broeder
KASAN BESARI verlangt te raadplegen, moet ge elkander in
persoon bezoeken; er mag geen gemachtigde gezonden wordenOmtrent hetgeen opgebracht wordt door Tëgalsari luidt
mijn bevel, dat het, na aftrek van hetgeen bestemd is voor
de mësdjid en voor de personen, die aan de sëdëkah ratib
deelnemen, gelijkelijk verdeeld moet worden onder ü drieën
( J A H J I , MOEKIBAT, KASAN BÈSARI). Niettegenstaande dit aan
U drieën is toegestaan, moet ge echter uwe bloedverwanten,
die aan studeerende santri's huisvesting verleenen, daar ook
!Q kennen en hun geven van hetgeen er is.
Ge moet getrouw nakomen en strikt handelen naar den
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inhoud van dezen lastbrief, die de bevelen bevat des Keizers.
Als ge niet eerbiedigt en niet opvolgt den inhoud van
dezen lastbrief, die de bevelen des Keizers bevat, dan kan
het niet anders, of ik zal U te Soerakarta met 's Keizers
medeweten buitengewoon streng stratfen.
II
Lastbrief van kandjëng kjai mas pëngoeloe te Soerakarta
aan kjai KASAN BËSARI te Tëgalsari.
Deze lastbrief wordt aan kjai KASAN BESARI gegeven om
hem te machtigen huwelijken te sluiten van vrouwen, die
geen vader of mannelijke bloedverwanten hebben, ot van
vrouwen, wier wali geen toestemming wil geven of van
vrouwen, wier wali wel bestaat, doch onbekend is (geheim,
verborgen), zoomede van vrouwen, die een wali hebben, allen
ressorteerende onder de eigenlijke desa Tëgalsari.
Verder machtig ik kjai KASAN BËSARI om oneenigheden
te beslechten tusschen man en vrouw volgens de gewoonte
van de nëgri, zooals het beslechten van geschillen, betreffende
het onderhoud van den man jegens de vrouw, betreffende
het erfrecht, het geven van den scheldbrief, betreffende schulden, het bewaren van goederen, het in pand geven. De
uitspraken moeten rechtvaardig zijn.
Echter wordt U geen macht gegeven tot het opleggen van
de doodstraf of de straf van afkapping van een der ledematen.
Verder machtig ik U binnen het desagebied betrekkingen
aan personen toe te vertrouwen.
Ook moogt ge huwelijken ontbinden, als de man de vrouw
niet onderhoudt, of als hij met betrekking tot dat onderhoud niet
volgt de bepalingen, die van kracht zijn in de desa Tégalsari.
Ge moogt volstrekt niet een huwelijk sluiten, alvorens ge
niet nauwkeurig onderzocht hebt, of er een wali bestaat of
niet; of degene, die huwen wil, behoorlijk gescheiden is;
of er ontbinding van het huwelijk heeft plaats gehad dooiden dood of niet; of de betrokkenen bloedverwanten van
elkaar zijn of niet; of ze bloedverwanten zijn door aanhuwelijking of door afstamming ; of de iddahperiode al of niet voorbij is.
Wanneer gij, KASAN BËSARI, deze bevelen niet getrouw nakomt, zal de zaak ongeldig zijn en zult ge gestraft worden
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met eene geldboete van 12 realen.
Vervul dus nauwgezet de werkzaamheden van naib.
. Kandjëng kjai raas pëngoeloe
(w. g.) MoERTOLHOJU
Soerakarta 17 Moeloed, jaar Dal.
III
Akte

van aanstelling

van m i j , Soesoelioenan PAKOEBOE-

WANA S E N A P A T I INGALAGA, NGABÜOÈRAHMAN SAIDDIN P A N A T A -

GAMA,

die

ik

doe toekomen aan den zoon van bok P A M Ë -

NANG, g e n a a m d ki

De

reden,

toekomen

aan

SABAR IMAN.

dat ik deze
u,

ki

SABAR

mijne akte van aanstelling doe
IMAN, i s , dat wij u tot hoofd

maken van de desa Pamënang. Wij veranderen uw naam
,, m dien van ki PAMËNANG, wordende gij de priester, die
het graf moet bewaken van mijn zoon ki Adipati A n o m .
Wij schenken u onze desa P a m ë n a n g met al de tuinen en zooveel sawah's, als door zestien menschen bewerkt kunnen worden.
De bewerking en de levering dier velden moet gedragen \
worden door al de vrije desalieden.
Ge raoogt aan de oude gewoonten en gebruiken niets
veranderen.
^
Voorts moet ge in elke maand Moeloed u begeven naar
• h%L graf van mijn zoon ki Adipati Anom.
Dit is mijn uitdrukkelijk bevel aan u, BOK PAMËNANG.
Ik heb U aangesteld tot hoofd van de përdikan desa, opdat
ge de werkzaamheden der vrije desalieden zult regelen en
vaststellen en de desa zooveel mogelijk welvarend maken
en den kleinen man tevreden stellen. Gij raoogt vooral niet
den kleinen man benadeelen; als ge de desa doet achteruitgaan of den kleinen man benadeelt, zal u ongeluk overkomen.
Mijn uitdrukkelijk bevel is h e t , dat al mijne onderdameu
den inhoud van mijn lastbrief, dieu ik aan bok PAMËNANG
heb gezonden, zullen eerbiedigen.
Als zij dien niet eerbiedigen of er geen vertrouwen in
stellen, zullen zij voorbeeldig gestraft worden door de najaka's
op de aloen-aloen te Soerakarta.
Dit mijn bevel is uitgevaardigd op Vrijdag den 29sten
van de maand Këdjëp van het j a a r Dje !
Jaartal 1710.
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Hoe zelfs nu nog door de vorsten van Solo en Djokdja
invloed wordt uitgeoefend op de hoofden der perdikan desa's in de gouvernementslanden en dezen jaarlijks hunne vassaliteit toonen door het brengen van geschenken, en de eersten zich
niet ontzien heffingen uit te schrijven, die door bedoelde desa's
moeten worden opgebracht, vinden wij vermeld op blz. 506.
Toen de landen, waarin de vrije desa's gelegen zijn (hiermede worden speciaal bedoeld de mantjanëgara'sche landen, waar
de meeste përdikans voorkomen) onder het gezag van het
Nederlandsch-Indisch Gouvernement kwamen, bleven die
desa's hunne voorrechten behouden. De politiek van het
Gouvernement bracht mede de instellingen, die op den godsdienst berustten, te laten blijven, zooals zij waren en hen
die de voordeelen van die instellingen genoten, niet te berooven van de privilegiën, vroeger door de Javaansche vorsten geschonken.
Gewoonlijk werd in eene vergadering, waarvan de hoofden
der vrije desa's en de betrokkene regenten werden opgeroepen, door de commissarissen, belast met de overname der
onder het beheer van het gouvernement gekomene landen,
aan die hoofden en regenten medegedeeld:
ten eerste, dat het gouvernement het bestaan der vrije
desa's bevestigde;
ten tweede, dat deze desa's vrij werden gesteld van heerendiensten en belastingen;
ten derde, dat de pakoentjen desa's moesten zorgen voor
het onderhoud der graven;
ten vierde, dat het de wensch van de regeering was, dat
de gebruiken van het Javaansche hof zouden worden gevolgd.
Het gouvernement nam hiermede dus het toezicht van den
vorst over de tot waqf gemaakte goederen mondeling over.
Bij resolutie dd. 24 Mei 1836, No. 12, werd nader bepaald:
„dat ten aanzien van de van oudsher in de overgenomen
Vorstenlanden bestaande instellingen omtrent de zoogenaamde
perdikan en midjen desa's, bestemd voor het onderhoud en
de bewaking van geheiligde lnlandsche begraafplaatsen of tot
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bijzondere ») einden aan voorname personen afgestaan, geene
veranderingen, hoe ook genaamd, zullen worden gemaakt
met aanschrijving op de geconcerneerde autoriteiten om dezelve ten stiptste te eerbiedigen en bij overlijden van hoofden
of bezitters, onmiddellijk eene voordracht te doen ter vervulling
van de ontstane vacature, te kiezen, in de eerste plaats,
mt de zoons of andere afstammelingen van den overledene
of bij ontstentenis van dezelven uit de naaste bloedverwanten of de aanzienlijkste geestelijken",
terwijl verder bij Staatsblad 1853 No. 77 werd vastgesteld:
„dat zijn vrijgesteld van alle belastingen, de bevolking
en hoofden van de zoogenaamde pSrdikandesa's, mitsgaders
die desavolkeren en hoofden, welke uitsluitend bestemd
zijn ter bewaking van de graven der voorouders van vorsten, regenten en andere inlandsche grooten of van tempels
en andere in de oogen der Inlandsche bevolking geheiligde
plaatsen".
Hiermede waren de vrije desa's tot „heiligdommen" gedecreteerd, waarmede de ambtenaren zich zoo weinig mogelijk
mochten bemoeien. De hoofden genoten van de zijde van
het gouvernement een soort van ontzag en eerbied en eene
vrijheid, zooals zij onder de Javaansche vorsten nooit gekend
hadden. Velen maakten er dan ook een goed gebruik van
en trachtten hunne macht en hunne privilegiën of die der
desa zooveel mogelijk te vergrooten.
Het -belastingvrije grondgebied werd langzamerhand uitgebreid, terwijl de dienstplicht vrij e bevolking in vele desa's,
die slechts voor een gedeelte dat privilegie genoten, allengskens grooter werd.
In 1874 kwam aan deze misbruiken voor een gedeelte een
einde. Een onderzoek werd ingesteld naar den oorsprong
der vrijstellingen van de verschillende pakoentjen- en përdikandesa's en naar de uitgestektheid grond, die oorspronkelijk
in die desa's was vrijgesteld geworden. De besluiten van
») Ook later bij de overname der verschillende landstrek n op het eiland
Madoera werden de rechten der vrije desa'a, die aldaar voorkomen door het gouvernement erkend.
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26 en 29 September 1874, No. 27 en 9 (B. B. 4028) met
bijbelioorende staten, waarin de uitkomsten van genoemd
onderzoek werden opgenomen, waren er liet gevolg van.
Van de verplichte gouvernementscultures waren de vrije
desa's steeds vrijgesteld en de regeering ging in hare mildheid
tegenover deze instellingen zelfs zoover, dat zij ter wille
daarvan voor een gedeelte haar kofheinonopolie vrij gaf.
Zoo werd bij resolutie van 12 September 1835 No. 1 bepaald, dat, bijaldien de bevolking van de perdikandesa's
in de residentie Kediri niet genegen mocht zijn haar koffieproduct tegen den daarvoor vastgestelden prijs in de gouvernementspakhuizen te leveren, het haar zal vrijstaan over die
koffie naar welgevallen te beschikken, mits voor de consumtie
in de residentie.
Voor de overige residenties bestaat deze bepaling niet en
is de vrijstelling van gouverneinents-koffieaanplant, dank
zij den prikkel der cultuurprocenten en het bestaan van
manasoeka koffie, voor vele pèrdikans een doode lettelgeworden.
Een .opmerkelijk feit is het, dat het Nederlandsen-Indisch
Gouvernement niet alleen het bestaan der door de Javaansehe
vorsten tot „waqf" gemaakte gronden erkende, maar zelf
ging handelen als Mohammedaansch souverein door gronden
als „waqf uit te geven. Zoo werd o. a. in 1856 de desa
Tadjoek (res. Madioen) tot pakoentjen desa verheven, onder
verplichting het graf te onderhouden van Raden Adipati
Mërtânêgârâ, regent van Pânârâgâ, die kort te voren overleden en aldaar begraven was.
Wij zullen nu residentiegewijze de thans op Java en
Madoera (met uitzondering van de Vorstenlanden) voorkomende
vrije desa 's behandelen ») en een overzicht geven van de
leveringen en diensten, waartoe hare bevolking tegenover de
desahoofden, de leden van het desa- en moskeebestuur verplicht is. In 1882 werd op last van de Regeering een
' ) De volgorde der residenties is genomen naar het aantal Vrije desa's, dat
in elk gewest voorkomt.
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onderzoek naar die leveringen en diensten ingesteld, en in
Juni 1885 aan schrijver dezes opgedragen de processenverbaal
van dat onderzoek te verwerken in een vooraf door hem
ontworpen en door de Regeering goedgekeurd register. De
gegevens voor het volgende overzicht zijn uit die processenverbaal getrokken.

BAGELEN
In de residentie Bagelen komen 69 vrije desa's voor
waarvan 33 geheel zijn vrijgesteld van het opbrengen van
belastingen en het presteeren van heerendiensten, en 36 geheel van het opbrengen van belastingen, doch slechts gedeeltelijk van het presteeren van heerendiensten. Deze heerendiensten bepalen zich tot het onderhouden van den grooten weg
en van enkele binnenwegen.
Het desahoofd beschouwt zich als eigenaar van de bouwgronden en erven. Hij geeft ze in bruikleen aan den kleinen
man, de erven om niet, de bouwgronden tegen betaling
eener jaarlijksche belasting. In sommige desa's hebben de
opgezetenen de erven in erfelijk individueel bezit, evenwel
met met het recht van verkoop. Sterft de bezitter zonder
mannelijke nakomelingen na te laten, dan komt het erf
aan het desahoofd, die er verder de vrije beschikking over heeft.
De leden van het desa- en moskeebestuur hebben, op
weinige uitzonderingen na in alle desa's, apanage-gronden,
van welke zij op enkele plaatsen belasting moeten betalen aan
iet desahoofd.
Behalve tot het verrichten van desadiensten (onderhoud van
wegen, bruggen, duikers en gardoes, het doen van patrouillediensten, het bezetten van wachthuizen en het presteeren
van pantjendiensten bij het desahoofd) is de bevolking verplicht de graven en moskeeën te bewaken. In eenige desa's
is een vast aantal personen voor die bewaking aangewezen
(djoeroe koenljïs en prabot mësigit), die daarvoor apanage-gronden genieten en vrijgesteld zijn van andere diensten.
Ook het onderhoud van graven en moskeeën is der be-
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volking opgedragen; gewoonlijk moet zij daarbij zelve de
materialen leveren, evenals voor het onderhoud van de huizen
en pager's (soms alleen de pëndopo) van het desahoofd,
waartoe de kleine man in de meeste desa's verplicht is.
Dit laatste onderhoud strekt zich zells veelal uit
tot de woningen van enkele of van alle leden van het
desabestuur.
In den regel bewerkt de bevolking de bouwgronden van
het desahoofd, soms ook die van het desabestuur. Die hulp
heeft steeds plaats tegen tegemoetkoming in eten, dikwijls tegen
genot van eenige betaling.
Djakat en fitrah worden in alle desa's betaald.
De djakat bedraagt 2 gèdèngs padi per sawahbezitter,
ook wel 10 % van de bruto-ojpbrengst der velden. De belasting komt geheel aan den kaoem en voor een deel aan het
desahoofd. In het eerste geval betalen de desahoofden en de
leden van het desabestuur ook djakat van hunne sawahs.
Het betalen der fitrah is geheel eigen verkiezing; weinigen
echter onttrekken er zich aan. Gewoonlijk koopt ieder bij het
einde der vasten van het desahoofd eene kleine hoeveelheid
rijst (1 pitrah rijst) en betaalt daarvoor naar vermoge« / 0.08—
f 0.30, waarna hij de rijst als pitrah het desahoofd aanbiedt. In de meeste desa's is de pitrah geheel voor den
bëkël, in anderen komt een derde of de helft aan den kaoem, of
ook wel de pitrah van de meerderjarige ingezetenen aan den
kaoem en die van kinderen en bedienden aan het desahoofd.
De huwelijks- en scheidingsgelden worden in sommige desa's
verdeeld'tusschen den bëkël en het desa- en moskeebestuur;
in andere zijn ze geheel voor het desahoofd, weder in andere
geheel voor het moskeebestuur.
' De bëkëls, in sommige desa's ook de leden van het desabestuur, hebben het genot van pantjens (djanggol). Het
aantal verschilt van 1—5.

M ADIOEN
In de residentie Madioen heeft men 51 vrije desa's, waar
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van 6 geheel zijn vrijgesteld van het opbrengen van belastingen en het presteeren van heerendiensten, 13 geheel van
belastingen en gedeeltelijk van heerendiensten, en 32 gedeeltelijk van heerendiensten, zonder vrijstelling van belastingen.
De toestand der laatstgenoemde 32 desa's is overigens geheel
gelijk aan die der gewone Gouvernementsdesa's. Opbrengsten en leveringen ten behoeve van desahoofden en leden
der desabesturen hebben daar niet plaats, evenmin opbrengsten en leveringen ten behoeve van graven en moskeeën.
Voor het onderhoud en de bewaking der graven is meestal
een djoeroe koentji aangewezen, die een aandeel in de
sawahs krijgt en vrijstelling van beeren- en cultuurdiensten
geniet. Het onderhoud en de bewaking der moskeeën geschiedt
in enkele desa's nog door bij zondere personen (3—7) die daarvoor vrijstelling van diensten genieten. In vijf desa's (Dembo
lor, Toelakan, Bengkol, Tandjoeng en Poeh) zijn sedert jaren
geen djoeroe koentji's meer en worden de graven niet
bewaakt.
In de overige vrije desa's der residentie Madioen is de
toestand als volgt:
Het grondbezit is er communaal met vaste aandeden;
deze aandeelen veranderen niet van grootte, doch verwisselen
in enkele desa's periodiek van bezitters. De bëkè'ls (kjai's),
de leden van het desabestuur, soms ook de familieleden
van het hoofd der desa hebben ambtsvelden, die op vaste
plaatsen voorkomen, en wier uitgestrektheid voor goed is
vastgesteld. In de desa Bandjarsaiï-koelon heeft het desahoofd geen ambtsvelden, doch krijgt voor dat gemis 1jl 0 gedeelte van den oogst der geheele desa als schadeloosstelling.
De bevolking is verplicht, behalve tot het verrichten van
gewone desadiensten, ook tot het bewaken van graven en
moskeeën. In sommige desa's is daarvoor een bepaald aantal
personen aangesteld (djoeroe koentji's), die vrijdom vaa diensten genieten. Ook het onderhoud van graven en moskeeën
is der bevolking opgedragen, zoomede dat van de woning
van het desahoofd. Zij levert zelve de materialen, doch geniet
hij het werken aan de woning van het desahoofd den kost.
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Verder bearbeidt de kleine man met eigen materialen en
eigen vee, alleen tegen genot van voeding, de sawahvelden
van het desahoofd, bij bewerkt, beplant, onderhoudt, bewaakt en oogst (tegen snijloon) die velden en schuurt het
geoogste op. Het desahoofd verstrekt alleen zaadpadi en
beboeft zich verder niet met zijne sawahs te bemoeien.
In de desa Paljalan-lor komt nog de navolgende eigenaardige
dienst voor. Gedurende de poeasa moeten dagelijks acht
personen uit de hoofddesa deelnemen aan het lezen der
gebeden en heilige boeken in de moskee. De overige desabewoners verstrekken hun gedurende dien tijd eten.
Djakat en pitrah worden in alle desa's opgebracht.
De djakat bedraagt 1— 21/, gedeng voor elke amit padi,
in sommige desa's i[ 10 van den oogst. Gewoonlijk is die
belasting ten voordeele van het desahoofd, soms ook wel gedeeltelijk ten voordeele van de leden van het desabestuur.
In de desa Bafémtanëm had de bëkel vroeger 27 baoe's
sawahveld. Die uitgestrektheid werd uitgebreid tot 40 baoe's,
bij welke uitbreiding hij geheel afstand deed van de djakat.
De piirah wordt opgebracht in geld of in natura. Gewoonlijk bedraagt zij 4 — 1 0 centen per hoofd.
Evenals de djakat is de pitrah ten voordeele van het desahoofd, soms voor een gedeelte ook ten voordeele van de
leden van het desabestuur.
Behalve genoemde belastingen betalen de bewoners der
meeste desa's nog de arip-arip, eene belasting, bedragende
5 centen per hoofd, die in de maand Moeloed wordt betaald
en voor aankoop van matten, olie, enz. voor de mësigits
dient. Ook wordt met dien naam wel bestempeld eene
belasting, die driemaal 's jaars in de maanden Moeloed,
Siam en Bësar door elk gehucht aan de hoofddesa wordt
opgebracht ten behoeve van de in de moskeeën aan te richten
maaltijden. Zij bestaat uit 1 dangan rijst, 1 kapoen en 5
klappers.
Het desahoofd en de leden van het desabesturen hebben
het genot van.pantjen's. Het aantal verschilt van 2 — 14.
Tweemalen 's weeks moeten alle dienstplichtigen opkomen
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om diensten te presteeren ten behoeve van de desa. Na afloop
van die werkzaamheden of bij gebreke van dezen, heeft het desahoofd het recht de dienstplichtigen voor zich te werk te stellen.
In de meeste desa's koopt en onderhoudt de bevolking
2 tot 4 paarden voor het desahoofd. Hiermede worden bepaalde personen (loendans) belast, die daarvoor één of meer
sawah-aandeelen krijgen en vrijgesteld zijn van diensten.
De huwelijks- en scheiding sgelden (f 5 en f 2) worden
gewoonlijk verdeeld tusschen het desa- en moskeebestuur.
De hoofden der vrije desa's Bajemtanëm, Giripoerm, Patjalan-kidoel en Patjalan-lor, in de afdeeling Magetan gelegen, en der desa Taman, afdeeling Madioen, gaan jaarlijks
in de maanden Poeasa en Moeloed hunne opwachting maken in den kraton te Jogjakarta.
De noodige desalieden (6 tot 14) moeten het hoofd dan
vergezellen voor het dragen van zijn goed en in de maand Moeloed voor het dragen van de aan den sultan verschuldigde
boeloebëkti, bestaande uit kapoenen, trasi, honig, gezouten
visch, gezouten garnalen, uien en kain loerik. Om de boeloebëkti te bekostigen wordt aan den kjai eene belasting op
gebracht van /0.25 — fl per persoon. Deze belasting draagt
den naam van patjoempKng In de desa Taman bekostigt
de kjai zelf de boeloebëkti. De desabewoners voorzien de
dragers echter van reisgeld en brengen daartoe 5 centen
per persoon op.
De hoofden der desa's Koentjen, Bandjarsari-koelon,
Bandjarsari-welan en Scwoelan, gelegen in de afdeeling Madioen,
brengen, sedert de afscheiding van de Vorstenlanden, de
boeloebëkti aan den regent van Madioen. Zij bestaat, voor
elke desa uit 1 kapoen, 7 kati's rijst en 25 klappers en
wordt door de bevolking geleverd. Ook het hoofd der desa Koentjen, in het district Oetiran gelegen, brengt sedert de opheffing
van het regentschap Oetëran, de boeloebëkti, bestaande uit
2 kapoenen, 1j1 pikol rijst en 2 klappers, aan den regent van
Madioen. Hij bekostigt haar echter zelf.
Als eene curiositeit mag zeker wel het volgende gelden :
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De desa Giripoema, afdeeling Magëlan, moet om de acht jaren
eene belasting van 25 duiten per baoe sawah opbrengen ten
behoeve van het onderhoud der moskee te Jogja. Deze
verplichting is der desa opgelegd bij brief van den hoofdpëngoeloe van Jogjakarta.
In 1885 bij het brengen der boeloebekti aan den Sultan
werd het desahoofd mondeling gelast om bij eventueele
rampen van hooger hand, als: aardbevingen, bandjirs, enz,
na oproeping, met zijn volk te hulp te komen.
De desa Bajëmlanem, in dezelfde afdeeling gelegen, ontving
in 1885 een brief van den hoofdpëngoeloe van Jogjakarta,
waarin haar eene bijdrage van /21.41 gevraagd werd voor
de reparatie van den vijver in de mësigit aldaar. Die gelden
werden echter geweigerd, omdat de desa juist bezig was
haar eigen moskee in orde te brengen.

BANJOEMAS.

De residentie Banjoemas telt 41 vrije desa's, die op 3 na
geheel zijn vrijgesteld van het opbrengen van belastingen en
het presteeren van heerendiensten. De desa's Brengkok,
Paneroesan-wetan, en Panëroesan-koelon storten slechts de hel
der landrente, waarvoor zij nominaal zijn aangeslagen, in
's lands kas. In beide laatstgenoemde desa's betaalt de bevolking de andere helft der landrente aan de desahoofden,
die hunne sawahs niet landrentevrij hebben. In de desa
Breng kok moeten de leden van het desabestuur, evenals de
kleine man, boven het halve bedrag der landrente hunner
velden, ook nog opbrengen een evenredig deel in de helft
der landrente, waarin de apanagegronden van hun desahoofd
zijn aangeslagen.
De vrije desa's in de residentie Banjoemas zijn bijna allen
grootsch ingericht. De hoofden voeren den titel van dëmang
en hebben eene groote uitgestrektheid sawahs als apanagegronden (in enkele desa's van 86 baoes), evenzoo de leden
van het desabestuur en de geestelijkheid.
De bouwgronden worden bijna overal communaal bezeten;
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de aandeelen zijn vast en worden niet periodiek verwisseld.
De erven zijn in erfelijk individueel bezit. Verlaat evenwel
iemand de desa voor goed, dan verliest hij zijn erf en komt
dit ter beschikking van den dèmang. In enkele desa's beschouwt het desahoofd de gronden als zijn persoonlijk eigendom, waarvan hij een gedeelte aan de bevolking ter gebruike
heeft afgestaan. Bij vertrek ot overlijden van een der gebruikers keeren de gronden weer tot het desahoofd terujr
De dëmangs genieten pantjen's van 5 tot 34 daags en
bovendien nog heerendienstplichtigen om hunne sawah's te
bewerken, gewoonlijk tegen twee malen daags voeding.
Ook de zoons en schoonzoons van de dè'mangs, en in sommigen desa's ook de bestuursleden, krijgen heerendienstplichtigen voor de bewerking hunner sawah's.
In vele desa's kan de démang beschikken over dienstplichtigen voor het volbrengen van zendingen naar elders,
zoomede voor het snijden van gras bij bezoeken hunner familieleden of van ambtenaren. Bij feestelijke gelegenheden moet
de bevolking hout, alang, enz. aan hen leveren.
Graven en moskeeën worden bewaakt en onderhouden door
de bevolking, die tevens de daartoe benoodigde materialen
levert, evenals voor het onderhoud der woningen harer hoofden
en die van de kinderen dezer laatsten, waartoe zij mede
verplicht is.
Djakat en pilrah worden in alle desa's opgebracht. De
eerste bedraagt dikwijls 2'/ 3 pikol per baoe. Beide belastingen zijn gedeeltelijk voor den dorpspriester.
Van de huwelijks- en scheidingsgelden ontvangt de demang
in vele desa's een derde en de geestelijkheid het overige.
Bijna overal is het gewoonte, dat een ieder éénmaal 's jaars
op den 21sten, 23sten, 25sten, 27sten, of 29sten, van de maand
Ramadan bijdraagt tot een gezamenlijk feestmaal bij den dëmang.
De vrije desa's in de afdeeling Poerbolinggo verdienen eene
afzonderlijke vermelding. Zij zijn 21 in getal en onderhouden
de graven van den stichter en diens afstammelingen. Deze
stichter, de Hindoesche prins Djamboekarang, verliet zijn vader-
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land om een tochtverschijnsel na te jagen, dat hij daar had
waargenomen. Het bracht hem op den berg Tjahja in het
tegenwoordige distriet Tjahjana (Banjoemas) en verdween toen.
Tegelijkertijd nam de Arabische prins A tas-ahgin dat tochtverschijnsel waar in Arabie en kwam op dezeltde wijze op den G-.
Tjahja. Daar ontmoette hij Djamboekarang en bekeerde hem tot
den Islam. Een kleinzoon van Djamboekarang, Wah Perkosa
o-enaamd, deed voor den sultan van Demak, Raden Patah,
eene zeer kunstige herstelling aan de moskee, waardoor hem
het privilege te beurt viel van met zijne nakomelingen
nimmer aan eenige lasten onderworpen te zijn, onder voorwaarde echter, dat hij voort zou gaan met zijne kennis te
vermeerderen en dat het graf van zijn overgrootvader (Djamboekarang) met zorg zou worden onderhouden. De vrijstelling
gold slechts voor ééne plaats, Goenoeng Lawel, waar bedoeld
graf zich bevindt, doch door de aanmerkelijke toename der bevolking zagen de afstammelingen van Djamboekarang kans
zelfstandige desa's te vormen, waardoor er ten laatste 21
ontstonden, die alle met de inlijving van Banjoemas tot de
onder rechtstreeksch bestuur gebrachte gewesten, door het
Gouvernement van N. I. als përdikan desa's werden erkend
liet graf van Djamboekarang wordt eiken Maandag en eikenDonderdag door honderden bedevaartgangers bezocht. De
djoeroe koentji ontvangt de giften en geeft den pelgrims eten.
Van die giften bestrijdt hij de uitgaven en deelt het resteerende
met den dëmang. Die giften bedragen soms f 120 — f 150
's maands; in de vastenmaand dikwijls f 200 en meer.

MADOERA
In de residentie Madoera treft men 33 vrije desa's aan
waarvan 12 geheel zijn vrijgesteld van het opbrengen van
belastingen en het presteeren van heerendiensten, 2 geheel
van belastingen en gedeeltelijk van heerendiensten, en 3 alleen
van belastingen en 16 gedeeltelijk van belastingen, gedeeltelijk van heerendiensten.
De grond is er in erfelijk individueel bezit, voor een deel
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van het përdikan hoofd, voor een deel ran de opgezetenen.
In enkele desa's is hij geheel van het përdikan 'loofd, die
hem voor een gedeelte in vruchtgebruik heeft afgestaan aan
de bevolking.
De opgezetenen betalen aan hun hoofd de tekasan, eene
belasting die in geld en in natura opgebracht wordt. Zij
bedraagt namelijk >/,, soms ]/4, soms J / 5 , van den oogst
van padi en van vruchtboomen ; ] / 4 van djagoeng, 20
duiten per vruchtdragenden klapperboom en 20 à 30 duiten
per tapbaren siwalanboom. Bovendien wordt in sommige
desa's nog eene vaste belasting in geld geheven, de palaividja genaamd. Veelal heeft het përdikanhoofd ook het
patjolan-reeht, d. i. het recht om van elke drie door de
bevolking geplante gelijksoortige vruchtboomen er één voor
zich te nemen; van de beide andere boomen heeft hij dan
de tekasan.
De tëkasan, opgebracht in de desa Tlesah, wordt jaarlijks
aan den pengoeloe van Grësik overgemaakt. Zij vormt
eene bijdrage tot de middelen ter bestrijding der uitgaven
voor sëdëkah's en slamëtans, gegeven ter eere van de nagedachtenis van Soenan Giri, en der uitgaven voor bewaking en onderhoud van diens graf, waarmede de përdikanlieden te Tlesah belast zijn. Voor dergelijke sëdëkahs, ter
eere van voormalige vorsten en grooten, wordt ook de
tëkasan aangewend in de overige desa's der afdeeling Pamekasan.
De përdikanlieden bewaken en onderhouden de graven en
moskeeën. Voor inkoop van materialen brengen zij in sommige desa's eene belasting op (wang soembangan) van/0,50
per huisgezin. In Boegih geeft de regent van Pamekasan,
zoon van wijlen den laatsten panembahan, wiens graf in
die desa ligt, voor onderhoud daarvan ƒ 8 's maands
uit het fonds der huwelij ksgelden. Voor onderhoud van
het graf van Tjokroningral, alias Goeng Sepoeh, gelegen in
de desa Kolpajocng-laoet, wordt jaarlijks f 50 gezonden door
den Soesoehoenan van Soerakarta.
Gewoonlijk helpen de opgeze'ene den kjai in het ver-
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richten van huiselijke diensten, in het herstellen zijner woning
en het bewerken zijner velden (tegen den kost). Zij zijn
daartoe echter niet verplicht, evenmin als tot eenigen anderen
dienst, uitgenomen de gewone desadiensten, de bewaking
der graven en het completeeren van het vereisehte aantal
geloovigen (40) voor den Vrijdagdienst in de moskee, bijaldien er minder dan dat aantal zijn opgekomen.
Deze beide laatste diensten geven in drie desas {Baloe ampar,
Ke lawang en Limboengbaral) vrijstelling van een soort van
hoofdgeld, door den kjai geheven, hetwelk van f 0.25 tot
2.33 3 per huisgezin bedraagt.
De djakat wordt in de afdeeling Pamekasan alleen betaald
door de meer gegoeden. Zij bedraagt van de 10000 stuks
djagoeng ljt0 gedeelte en van 10 amëtfs padi 1 amët, en
wordt besteed aan maaltijden voor armen en v.omen.
In de afdeelingen, Soemeriêp en Bangkalan bedraagt de djakat
10 9/o van de opbrengst mits deze 300 ot meer gantang's rijst
(ook wel 100 gedengs padi) of djagoeng bedrage. Bij
mindere productie is geen djakat verschuldigd. Goedgelovigen betalen nog van de 40 geiten of schapen 1 geit, van
de 30 runderen 1 rund en van de 10 kati's goud of zilver
1 kati. De djakat strekt tot onderhoud van den persoon,
aan wien die belasting wordt opgebracht.
In de afdeeling Sampang wordt djakat betaald naar eigen
goedvinden.
De pitrah bedraagt in de afdeeling Pamekasan 1 gantang rijst
per hoofd en wordt verdeeld onder armen, behoeftigen en
godvruchtigen. In de afdeelingen Soemenep en Bangkalan is
die belasting 5 kati's rijst of djagoeng en strekt tot onderhoud
van den persoon, aan wien zij wordt opgebracht, of
komt aan de kjai's, de kaoerns, de djoeroekoentji's en de
armen.
In de afdeeling Sampang betaalt men pitrah naar eigen goedvinden.
De huwelijksgelden (f 1— / ' 3) en de scheidingsgelden (ƒ 4)
worden verdeeld als volgt: de cliëtib's, die de gelden innen, !/ 8 , de moskee 2 ( 8 , voor het onderhoud der graven
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Va» de pëngoeloe i/ 8 , de adjunct-pëngoeloe's »/s» de
chetibs najaka >/8, de modin's en bUal's '/.} van dit laatste
achtste gedeelte wordt 10 tot 15 % afgetrokken, waarvan
de eene helft bestemd is voor de armen en de andere helft
voor aankoop in de maand Roewah van kledingstukken voor
de bilal's.
In de afdeeling Bangkalan bedragen de htiweïijksgelden ƒ 2.50
er de scheidingsgelden tot f 6.50. Zij komen in de moskeekas, of aan den pëngoeloe, die er zijne helpers van betaalten
en de moskee mee onderhoudt. In de afdeeling Sampang
zijn die gelden voor de kjai's.

PEKALONQAlSr
In de residentie Pekalongan komen 20 desa's voor, waarvan
slechts een bepaald aantal bewoners vrijgesteld is van het presteeren van heerendiensten (ook wel van desadiensten) en gedeeltelijk van het opbrengen van belastingen. De desa
Kaoeman telt een aantal personen, die als perdikanlieden bekend
staan, doch niet de minste vrijstelling genieten; daarentegen zijn
er 45 geestelijken, wier taak het is diensten te verrichten
in de moskee, zooaïs vegen, het leggen en oprollen der matten,
de zorg voor de lampen en het slaan op de bëdoeg; dié
vrijgesteld zijn van bednjfsbelasting en van belasting °op de
rijtuigen. Zij genieten bovendien bezoldiging van het Gouvernement.
In alle desa's zijn de orang mërdika belast met het onderhoud
en de bewaking van graven en moskeeën. In een aantal zijn zij
ook verplicht tot de levering der benoodigde materialen voor
herstelling, die anders gewoonlijk worden gekocht uit de moskeekas of verstrekt door de betrokken familieleden.
Djakat wordt slechts in één desa betaald, fitrah in alle
desa's. Deze belastingen worden gewoonlijk verdeeld onder
het desahoofd en de leden van het desabestuur. De huwel
Vks- en scheidingsgelden worden voor het meerendeel in de
ttoskeekas gestort.
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Behalve de gemelde 20 vrije desa's heeft men nog 2
desa's in het district Bandar-Sidajoe, die alleen ten opzichte van landrente eenige voorrechten genieten. Het zijn
Depok en Bleder-welan, respectievelijk met 600 baoe's, 933/4
D ß. R- en 212 baoe's, 156»/4 D R - R - sawakveld. Daarvan wordt steeds een vaste som aan landrente betaald,
n. 1. / 563 en / 193. Die gronden zijn afgestaan aan de
erven van den regent van Batang, Pangeran Aria SOERA
ADININGRAT (Besl. 2 Oct. 1866 N°. 11.) die ze op zijn kosten
heeft doen ontginnen. De bevolking dezer desa's, bestaande
uit athangelingen van voornoemden Pangeran, heeft zich eerst
na de ontginning aldaar gevestigd.

JAPARA.
In de residentie Japara heeft men 9 vrije desa's, die, op
drie na, geheel zijn vrijgesteld van het opbrengen van belastingen en het presteeren van heerendiensten.
De bevolking zorgt voor het onderhoud en de bewaking
der graven en levert in de meeste desa's de materialen voor
herstelling.
De desahoofden genieten 1—4 pantjen's en pënangoer's,
d. z. personen, die tegen betaling aan den petinggi van f 3
per hoofd en per jaar, van pantjen-diensten zijn vrijgesteld.
Ook de leden van het desabestuur genieten in enkele desa's
pënangoers.
Behalve voor het verrichten van pantjen-diensten moeten van
de bevolking der desa Kadjen, in Djoewana, bovendien dagelijks 4 man uitkomen ten behoeve van den regent om des
nachts de uren door slagen aan te geven en eiken Zondag 8
man om drinkwater te halen.
Djakat wordt niet betaald en pifrah naar eigen verkiezing;
de opbrengst komt aan de priesters, die aan de moskeeën
verbonden zijn.
De huwelijks- en scheidingsgelden strekken gewoonlijk ten
bate der moskeekas ter hoofdplaats.
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KEDIRI
In de residentie Kediri treft men 6 vrije desa's aan, die
geheel vrijgesteld zijn van het opbrengen van belastingen
en het presteeren van heerendiensten. Eén ervan is echter
aangeslagen geworden in de tabaksbelasting.
De bevolking onderhoudt en bewaakt de graven en moskeeën. Is voor het onderhoud geld noodig, dan worden de
kosten hoofdelijk omgeslagen. In drie desa's worden daarvoor gebruikt de huwelijks- en scheidingsgelden. De bevolking verricht ook de noodige herstellingen aan de woningvan het desahoofd (in 4 desa's); deze levert daarvoor de
materialen.
De djakat bedraagt gewoonlijk 4 agëm's en komt aan het
desahoofd, in sommige desa's voor de helft aan den modin.
De fitrah bedraagt 20 duiten per persoon, ook wel 1
kati rijst of 12 centen aan geld. Zij is in de meeste desa's
ten voordeele van het desahoofd; in enkele deelt deze de
pitrah met de leden van het desabestuur. De huwelijlesgelden
zijn ƒ 1 à / 2, de scheidingsgelden f 1.50 à f 5. In drie desa's
zijn zij ten voordeele van het desahoofd, die er de materialen
van koopt, benoodigd voor het onderhoud van graven en
moskeeën. Yoor het overige komen zij ten bate van de
moskeekas.

SOERABAJA
De residentie Soerabaja telt 5 vrije desa's, waaronder het
landgoed Dradjat. Zij zijn alle vrijgesteld van het presteeren van heerendiensten, en van het opbrengen van bedrijfsbelasting.
Met uitzondering van het land Dradjat is de bevolking
er belast met het onderhoud en de bewaking der graven.
Groote herstellingen worden bekostigd in sommige desa's
door den regent van Soerabaja, in andere uit de moskeekas. De desahooiden hebben het genot van 1 pantjen en
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krijgen van elk huisgezin een halven gulden 's j aars, welk
geld zij evenwel deelen met de leden van het desabestuur.
De djakat is niet vast bepaald; zij wordt gegeven aan
armen, behoeftige santri's en aan personen, die zonder eigen
toedoen in schulden geraakt zijn. De fitrah wordt in rijst
betaald en komt aan den modin of aan den pëngoeloe,
ook wel aan de armen en behoeftigen. De huwelijks- en
scheidingsgelden zijn ten voordeele van het moskeebestuur.
Het landgoed Dradjat werd tijdens het Engelsch tusschenbestuur afgestaan aan Pangeran BÀDEIKOESOEMA en zijne
nakomelingen en bij dien afstand de vrijstelling verleend.
Die afstand is later bevestigd geworden bij de Gouv. Besluiten
van 9 Dec. 1851, no. 8, en 4 Aug. 1861, no. 18.
De bouwgronden zijn door den landheer in gebruik afgestaan aan den petinggi en aan de gewone desalieden, die
voor sawah's 2 / 5 en voor tegals '/ 3 van den oogst in
natura moeten opbrengen (de petinggi, die 2 baoe's sawahveld
heeft, 1 j j.) De aanslag geschiedt door den landheer in overleg
met het desahoofd en den tjarik.
De erven worden erfelijk individueel bezeten; zij gaan
over op weduwen en kinderen. De erf bewoners, uitgezonderd
het desahoofd en de familieleden van den landheer (sëtana's
genaamd), betalen grondhuur (f 0.50— ƒ 5 's j aars) aan den
landheer.
Het desahoofd geniet 8 % van hetgeen door hem aan
grondhuur geïnd wordt. De mannelijke bevolking brengt
voor hem op / 20, voor den këbajan ƒ 10 en voor den tjarik
ook ƒ 10. De familieleden van den landheer bewerken diens
sawah's en bewaken de graven. De landheer heeft het genot van 10 pantjen's; het desahoofd van 2.

REMBANG
In de residentie Rembang heeft men 2 vrije desa's. Bonangwetan en Ngadi-poenva. De eerste is belast met het bewaken
van het graf van wijlen den Soesoehoenan van Bonang, de
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tweede met het bewaken van de graven der regentenfamilie
van Blora. Beide desa's zijn geheel vrijgesteld van het opbrengen van landrente. Vrijstelling van heerendiensten, bedrijfsbelasting en andere belastingen bestaat echter slechts voor
een bepaald aantal huisgezinnen, aan wie uitsluitend de bewaking van genoemde graven is opgedragen.
Djakal wordt alleen betaald te Ngadi-poenva en wel door
den petinggi en den djoeroekoentji. De eerste betaalt 2'/ 2
gèdèng van elke amët padi, de djoeroekoentji i/ 10 van de
opbrengst zijner sawah's. Zij bewaren de djakat zelve en geven die bij gelegenheid aan behoeftige personen.
De fitrah is geheel vrijwillig en wordt direct onder de
armen verdeeld.
De huwelijks- en scheidingsqelden bedragen / 3 en zijn ten
bate der geestelijken.

SEMARANG
In de residentie Semarang komen maar twee eigenlijke
vrije desa's voor, n. 1. Bergolan en Kaoeman-Kadilangoe. Zij
zijn beide geheel vrijgesteld van het opbrengen van belastingen
en het presteeren van heerendiensten.
De bevolking bewaakt en onderhoudt de graven en de
moskee, en levert de benoodigde materialen. De desahoofden
genieten er twee pantjen's ieder. Vroeger waren 9 desa's
(Pampang-Kadilangoe, Pal jol, Mandoengan, Dakwos, Doekoeh,
Djraganan, Kahiringan, Krandon en Kënep) verplicht tot leveringen en diensten aan de desa Kaoeman-Kadilangoe. Met
1 Januari 1884 hebben die leveringen en diensten opgehouden.
Alleen het recht van landrenteheffing in die desa's heeft
Kaoeman Kadilangoe behouden.

GHERIBON
^ De residentie Cheribon heeft 1 vrije desa, Aslana genaamd,
die, op 4 baoe's sawah na, geheel vrijgesteld is van het opbrengen van landrente. Slechts een bepaald aantal personen
(121 huisgezinnen) geniet er vrijdom van heerendiensten. Men
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onderscheidt de bevolking dan ook in heerendienstplichtigeü
(desa) en vrijen (kapoetian). De laatsten zijn belast met
de bewaking en het onderhoud der graven van de vroegere
sultans van Cheribon en van het graf van Sech IBMOELASA ,
den stichter van den Islam op Java. Deze vrije bevolking is verdeeld in 108 kraman's met een djënëng aan het
hoofd en 12 bëkëls tot onderhoofden. Aan de sultansgraven
is een tempel verbonden, die bediend wordt door 1 pëngoeloe,
3 këtib's, 5 modin's en 5 merbot's.
De tegenwoordige djënëng en pëngoeloe zijn aangesteld
geworden door de titulaire Sultans van Kasëpoehan en Kanoman,
met medeweten van den regent van Cheribon.

TEGAL
In de residentie Tëgal komt 1 vrije desa voor, Pesarean
genaamd, die echter slechts voor een gedeelte përdikan is.
14 Personen zijn belast met de bewaking en het onderhoud
van het graf van wijlen Soesoehoenan TÊGAL WAÏTGI, en leveren
de benoodigde materialen. Daarvoor genieten zij vrijdom
van heerendiensten en van landrente hunner woonerven en
van een tuin, die tot reservegrond dient voor het algemeen
kerkhof der desa. Ook desadiensten behoeven zij niet te
verrichten; alleen zijn zij verplicht een weg (met een daarin
gelegen bruggetje), die naar het heilige graf voert, te onderhouden.

K E DO E
De residentie Këdoe telt 1 vrije desa, Kaoeman-Koeboer geheeten, die geheel vrijgesteld is van het presteeren van heerendiensten en het opbrengen van belastingen. De vrijstelling
van landrente werd verkregen in 1831 van het N. I. gouvernement bij besluit dd. 15 Januari No. 14 ; die van andere
belastingen en van heerendiensten dateert van oudsher.
Het grondbezit in genoemde desa is communaal met vaste
aandeelen, die van vader op zoon overgaan; komt een aandeelhouder te overlijden, zonder kinderen na te laten, in
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staat en genegen hem als zoodanig te vervangen, dan komt
de grond aan het desahoofd, die er naar goedvinden over
beschikt. Evenzoo bij vertrek van een aandeelhouder naar
elders.
De bevolking bewaakt de graven der regenten van Magelang. Het desahoofd levert de benoodigde materialen.
Djakat wordt niet betaald, wel de socnat, eene heffing,
wier voldoening prijzenswaardig, doch niet përloe is. Alleen
meervermogenden brengen de soenat op en wel 1 potjong
per Ï/ 4 baoe sawah. De belasting komt geheel ten voordeele van de kaoem.
De pitrah bestaat uit twee bëroeks (drie handenvol) rijst
en komt grootendeels aan de kaoem. Over een deel beschikt
het hooid van het gezin zelf ten behoeve van familieleden
en van armen. De pitrah is voor allen gelijk. Eene gedeeltelijke voldoening, bv. van 1 bëroek, is van geen waarde.
De huwelijks- en scheidingsgelden komen grootendeels aan
den pengoeloe.

Ten slotte verwijs ik naar eene vroeger door mij geschreven monografie over eene der belangrijkste përdikandesa's ;
n. 1. de desa Tegalsari, gelegen in de residentie Madioen,
afdeeling Pânârâgâ. Die monografie komt voor in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, deel XXIV.
POERWAKARTA, Juli 1886.

HET MOHAMMEDAANSCHE

GODSDIENSTONDERWIJS
OP

JAVA M MADOERA
EN DE DAAEBIJ GEBEUIKTE ABABISCHE BOEKEN
DOOK

Mr. L. W. C. YÄH DEH BERG.
In mijn opstel over de Mohammedaansche geestelijkheid
en de geestelijke goederen op Java en Madoera, opgenomen
in dl. XXVII van dit Tijdschrift, heb ik ook het een en ander medegedeeld omtrent het Mohammedaansche godsdienstonderwijs en omtrent de boeken, bij dat onderwijs in
gebruik. Sedert heb ik echter meer uitvoerige gegevens
te dien aanzien kunnen verzamelen, en heb ik in 1885
zelfs gelegenheid gehad de plaatsen te bezoeken, welke
als de brandpunten van dat onderwijs kunnen worden
beschouwd. Ik vermeen aan de lezers van dit Tijdschrift
geen ondienst te bewijzen, met hen kennis te doen dragen
van hetgeen ik aldus ben te weten gekomen.
Volgens de officieele statistiek (zie o. a. het Koloniaal Verslag in 1885 aan de Staten-Generaal ingediend), wordt het
aantal godsdienstscholen op Java en Madoera begroot op
ongeveer 15000 met ongeveer 230000 leerlingen l). Van
deze scholen echter zijn zeker vier vijfden niet meer dan
') De opgegevene cijfers zijn 14929 en 222663, doch daaronder is de residentie Djokjakarta niet begrepen.
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inrichtingen, uitsluitend voor kinderen bestemd ; terwijl, van
de overblijvende 3000, de overgroote meerderheid slecht3
bestemd is voor het onderwijs in de eerste beginselen van
den Islam. Het getal scholen, waar onderwijs in het recht
en de theologie aan meergevorderden wordt gegeven, schat
ik op hoogstens een paar honderd.
De scholen van de eerstgenoemde categorie worden eigenlijk ten onrechte godsdienstscholen genoemd. Ofschoon namelijk de onderwijzers in den regel tevens dorpsgeestelijken zijn,
dragen deze scholen toch geen professionneel theologisch karakter. Het zijn scholen voor lager onderwijs, op Mohammedaanschen grondslag, en bestemd voor kinderen, die later de
meest verschillende beroepen kunnen kiezen. Omtrent het
onderwijs wil ik slechts mededeelen, dat de kinderen, na
eerst het Arabische letterschrift te hebben geleerd, als leesboek een of ander stuk van den Koran in handen krijgen,
en dat men zoodanig leesboek Kitab Toeroettan noemt. Den
geheelen Koran krijgt geen der kinderen in handen. De
Kitab Toeroettan bevat hoogstens één van de dertig deelen
(djoz) van den Koran; dikwijls echter minder. Verklaard
wordt het gelezene niet. De schrijfkunst wordt niet geregeld
onderwezen; vele kinderen leeren die intusschen spelenderhand aan, en de onderwijzer tracht hun meestal tevens een
en ander in te prenten omtrent hunne godsdienstplichten.
Op de scholen van de tweede categorie is het aantal der
leerlingen, die zich later aan den geestelijken stand zullen
wijden, wel is waar betrekkelijk grooter dan op de lagere scholen; maar dit neemt niet weg, dat men ook hier vele leerlingen aantreft, die een ander beroep kiezen. Het onderwijs
omvat, behalve de herhaling en voortzetting van hetgeen op de
lagere school geleerd werd, slechts het lezen en verklaren van eenige Arabische werkjes over dat gedeelte van het
recht, hetwelk de uiterlijke godsdienstplechtigheden behandelt, en over de eerste beginselen der geloofsleer. De voornaamsten van die werkjes zijn: de Kitab Sapinah, de Kitab
Sollam, de Kitab Sittin, de Kitab Bapadal en de Kitab
Risalah. De beide eerstgenoemden zijn bijna overal in gebruik,

520
het derde meer in Midden-Java, het vierde en vijfde speciaal op
de groote handelsplaatsen langs de Noordkust. Over den inhoud, de schrijvers, enz. zal ik straks handelen. De scholen,
welke ik hier op het oog heh, verschillen in karakter aanmerkelijk van die der voorgaande categorie, al ware het slechts
omdat de leerlingen er reeds de kinderschoenen zijn ontwassen. Intusschen hebben zij, evenals die der voorgaande
categorie, uitsluitend lokaal belang. De leerlingen zijn
bijna zonder uitzondering jongelieden, wier ouders op of
nabij de plaats wonen, waar de school gevestigd is. Vindt
men er een enkele maal een leerling van elders, zoo is dit
louter aan toevallige, en met het onderwijs geen verband
houdende omstandigheden toe te schrijven.
Anders is het in dit laatste opzicht gesteld met de scholen
der derde categorie, waar niets dan volwassenen komen. Ziet
men in de scholen der eerste categorie bijna overal, en in die van
de tweede categorie hier en daar ook mejsjes onder de leerlingen,
de leerlingen van de scholen der derde categorie zijn uitsluitend mannen, en wel die reeds eenig onderricht hebben genoten, en zich voor den geestelijken stand bestemmen. Deze
scholen zijn grootendeels zoogenaamde pësantrên's, d. w. z.
instellingen waar men tevens de noodige gebouwen vindt om
de leerlingen van elders te huisvesten. Bijna alleen op de
groote plaatsen, vooral die langs Java's Noordkust, treft
men leeraars aan, die in hun huis of in ééne der moskeeën
onderwijs geven, doch zich verder met de huisvesting hunner leerlingen niet bemoeien. De pësantrên's vertoonen wederom lang niet allen hetzelfde karakter. De belangrijksten
zijn gevestigd in streken, waar sedert lang het onderwijs in
den Islam bloeide, en in desa's door vroegere Javaansche Vorsten tot onderhoud van de instelling en de daaraan verbonden leeraren bestemd »). Als zoodanige streken komen vooral in aanmerking de regentschappen Madioen J ) ,

') Zie mijn in den aanvang dezes geciteerd opstel over de Mohamm. Geestelijkheid, enz. p. 39 m volgg. van den 2en druk.
') Speciaal het distrikt Oeteran.
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Ponorogo *), Soerabaja 2) en Bangkallan 3 ). Daarnaast
staan de pësantrèn's door den een of anderen Inlandschen
geleerde, geheel uit eigen initiatief, opgericht. Dergelijke
pësantrèn's vindt men in bijna alle regentschappen van
Java en Madoera, ofschoon wederom het meest langs het
Noorderstrand. Zij hebben in den regel een zeer afwisselend bestaan. Vestigt zich ergens een leeraar van naam,
dan heeft hij spoedig een toevloed van leerlingen; na zijn
dood, of als hij door ouderdom het onderwijs aan andere, minder bekwame handen moet toevertrouwen, verloopt de pesantren binnen weinige jaren. Zoo zijn b. v. de door mij, in
mijn opstel over de Mohammedaan sehe geestelijkheid genoemde pësantrèn's te Moendjoel 4 ) (Distr. Beber, Regentschap Cheribon), Wanantara (Distr. Mandarantjan, Regentsch.
Cheribon) en Lengkong (Distr. en Regentsch. Koeningan)
nu reeds weder geheel verlaten. Ook die in het distrikt
Djasinga (Afd. Buitenzorg) bestaat niet meer. Daarentegen
hoor ik in de laatste jaren veel spreken van een pesantren
te Bonikasih nabij Tjandjoer.
Wat de pësantrèn's betreft in de vier straks genoemde
regentschappen gelegen, zoo vertoonen zij allen de duidelijke
sporen van achteruitgang. Het gehalte van de onderwijzers
is over het geheel niet hoog. De meesten hebben hunne vorming uitsluitend op Java en Madoera genoten, en velen verstaan niet eens Maleisch, iets dat bij een inboorling van Java
zoowat hetzelfde beteekent, als voor een Hollander dat hij
geen Fransch verstaat. In het Arabisch kon mij slechts een
enkele te woord staan, die eenige jaren te Mekka had vertoefd. Arabische handschriften en Arabische boeken, in de Levant gedrukt, zag ik velen ; maar ik geloof, dat zij al zeer
weinig gebruikt werden. In sommige pësantrèn's scheen zelfs

') Speciaal de hooidplaats en de desa Tegalsari.
')
»
buiten de hoofdplaats, langs den rechteroever van de Kali Mas
tot in het regentschap Sidoardjo.
'') Speciaal het uiterste westelijke gedeelte.
") Vroeger ten onrechte door mij Poendjoel geschreven.
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in het geheel geen onderwijs meer te worden gegeven, ende
leeraars met hunne talrijke santri's schenen er zich bezig te
houden met het bestudeeren van de zwarte kunst en allerlei
andere Javaansche ngèlmoe's >). In het regentschap Bangkallan werd mij door het Bestuur medegedeeld, dat de eenige band,
welke de santri's in vele scholen bijeen en bij hun leermeester hield, uit de grofste onzedelijkheid bestond. De pësantrèn's, waarop dit laatste sloeg, waren allen in bijna ontoegankelijke oorden gelegen. De vroeger zoo beroemde pesantren van Sida Sërmâ (niet „Tjërmâ", gelijk soms geschreven
Wordt), nabij Soerabaja, was, toen ik hem bezocht, kort geleden
afgebrand, en het scheen zeer twijfelachtig, of men dien wel
weder zou opbouwen.
Niettegenstaande dit alles, blijven de streken, waarop ik
hier doel, voortdurend santri's uit geheel Java en Madoera
trekken, ofschoon het beste deel van hen, die zich daarheen,
op den ouden roem afgaande, voor hunne studiën hebben
begeven, zich spoedig naar elders wendt. Deze toestand is
naar mijne meening zeer te betreuren, al ware het slechts
omdat dergelijke nationale instellingen tot opleiding van geestelijken een machtigen dam zouden kunnen zijn tegen eventueele Pan-Islamietische woelingen. Men behoeft zich in den
achteruitgang dezer geestelijke scholen ook niet te verheugen, als
in een teeken, dat daardoor de Islam in zijn voortgang
wordt tegengehouden. Het getal der Javaansche santri's vermindert er volstrekt niet om ; maar alleen wordt het ernstigste deel der aanstaande geestelijken daardoor naar andere instellingen van onderwijs gedreven, die een veel minder nationaal karakter dragen. Juist in den tegenwoordigen
tijd komt het mij voor, dat dit geene aanbeveling verdient.
Intusschen zoude ik, door dit punt verder te willen uitwerken, buiten mijn onderwerp gaan.
Op een hooger standpunt dan de leeraars op de plaatsen,
waar het godsdienstonderwijs van ouds inheemsch is, staan
over het geheel zij, die hier of daar uit eigen initiatief een
')

Zie over deze ngèlmoe's Veth: Java, dl. I, p. 329—339, 385 en 437.
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pesantren oprichten, en vooral zij die op de groote handelsplaatsen langs de Noordkust van Java, zonder eene bepaalde
schoolinrichting te hebben, in hun huis of in eene der moskeeën
onderwijs geven. De laatstgenoemden hebben bijna allen gedurende vele jaren te Mekka vertoefd; doch Inlandsche leeraars
die te Caï'ro gestudeerd hadden '), ontmoette ik nergens meer.
Zij spreken over het geheel vlot Arabisch, en zijn lieden van
ontwikkeling. Terwijl ik bij vele leeraars aan de oude pësantrèn's eene zekere terughoudendheid en schuwheid opmerkte — en wel vooral bij hen die ter plaatse bekend
stonden als niet veel bijzonders uit te voeren — zoo schepten de leeraars, die ik hier op het oog heb, er zonder uitzondering genoegen in mij te toonen, dat zij werkelijk iets
wisten. Ik moest hun onderwijs bijwonen; hunne Arabische
boeken en handschriften zien ; zij vertelden mij wiens lessen
zij te Mekka gevolgd hadden, enz. Hunne leerlingen waren
meestal lieden van zekeren leeftijd; velen waren hadji, sommigen bekleedden zelfs reeds een ondergeschikt geestelijk
ambt. Eenigen dezer leeraars waren zelve Inlandsche geestelijken. Ook geeft hier en daar een Arabier aldus onderwijs,
maar lang niet zooveel als men gewoonlijk, en vroeger ook
ik wel meende 2 ).
De studie der santri's heeft, behalve het lezen of liev
het opdreunen van den Koran, vijf onderwerpen, namelijk: pëkih, nahoe, oesoel, tasaoep en tapsir. Alle deze
onderwerpen worden niet overal onderwezen; hier doceert
een leeraar pëkih, op eene andere plaats een tweede
nahoe; elders weder geeft men les in oesoel, tasaoep of
tapsir. Van daar dat zoo vele geestelijken en onderwijzers
voor hunne studie een vijf of zestal instellingen van onderwijs hebben bezocht, en soms nog meer. Ik ontmoette in
het Madioensche onderwijzers, die 18 en 20 jaar als santri
op verschillende plaatsen van Java en Madoera hadden geleefd.
') Veth: Java, dl. I, p. 360.
!
) De Moh. geestelijkheid, enz. p. 27, en mijn onlangs verschenen werk :
Le Hadhramout et les Colonies arahes dans 1'Archipel indien, p. 159 en volgg.
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Het onderwijs bestaat inliet voorlezen van een Arabisch boek,
zin voor zin, en in liet verklaren daarvan in de volkstaal.
Die verklaring bestaat meestal slechts in eene vertaling, doch
soms ook in eene toelichting uit andere werken geput. Een
enkel onderwijzer doceert in het Arabisch ; doch dit blijft
hooge uitzondering, en slechts voor een beperkt getal leerlingen. Het is de hoogste sport van onderwijs. Diktaat houden doet niemand; respondeeren geschiedt evenmin. Men
schijnt, doordat men den leermeester telkens zijn onderwijs
hoort herhalen, het op het gehoor af van buiten te leeren.
Examens worden niet gehouden, evenmin getuigschriften gegeven aan hen, die de school verlaten. Intusschen bleek mij
op vele plaatsen, dat het feit van de lessen van den een of
anderen bekenden onderwijzer te hebben gevolgd, eene aan.
beveling was voor het verkrijgen van een geestelijk ambtDe voornaamste boeken ') (kitab van het Arabische kitab), welke men voor pëkih (Arab, fiqh, d. i „het recht") gebruikt, zijn, behalve de zooeven genoemden, Sapinah,Sollam, Sittin, Bapadal en Eisalah, de volgenden: Minhadjoelgawim, Sleman Koerdi, Patakoelkarib, Badjoeri, Igna, Bodjèrimi, Mokarrar, Nawawi, Makalli, Patakoelwahab, Toehpah, Patakoelmoengin.
Voor nahoe (Arab. nahwoe, d. i. „de grammatica") zijn de
meest gebruikelijke boeken: Djoermiah, Motammimah, Imriti, Kaparawi, Djoerdjani 2 ), Innola, Alpiah, Asmoeni, Agil,
Tamrin, Kapiah, Hisam, Misbak en Aroel.
De boeken voor oesoel (Arab, oçoel, meerv. v. açl, d. i.
„wortel", „grondslag", namelijk van de scholastieke theologie
3
)) zijn: Samarkandi (Jav. Asmârâkandi), Badjat, Dorrat, Sinoesi, Tilmisani, Mopid, Patakoelmobin, Miptak, Djoeharatoeltohid, Kipajatoelawam.
J

) Ik druk hier op het woord »voornaamste", daar eene volledige opgave
onmogelijk is, al ware het slechts omdat eiken dag de een of andere leeraar
een nieuw hoek uit Mekka kan medel); engen, en hij zijn onderwijs gehruiken.
' ) Dit hoek wordt ook Amil genoemd.
J
) Niet te verwarren met de oçoel al-fiqh, waaronder men in het Arabisch
de philosophische en theologische grondslagen van het recht verstaat. Zie
het Tijdschrift: Het Recht in N. I., dl. XLII1 (1884) p. 154.
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Voor tasaoep (Arab, taçàwwof, d. i. „de mystieke theologie") gebruikt men de kitab's: Ikja, Bidajatoelhidajat,
Minhadjoelabidin, Sarkawi, Soebatoeliman, Adkia.
Voor tapsir (Arab. tafsir, d. i. ,,ket uitleggen van den
Koran") heeft men den Kitab Djalalèn.
De hier gegeven titels zijn die, waaronder de boeken in
kwestie het meest bij de santri's bekend staan; soms
worden zij echter ook anders genoemd, en speciaal is
dit het geval met die over de grammatica, welke niet zelden allen met den algemeenen titel van Kitab Nahoe of Kitab Sarap (Arab, çarf) worden aangeduid. Hoe die boeken
eigenlijk heeten, zal straks worden opgegeven.
Ofschoon natuurlijk hij, die een moeielijk boek over
pêkih verstaat, verder is dan een ander, die een gemakkelijk
boek over nahoe of oesoel kent, zoo rekent men toch, dat
de verschillende onderdeden der wetenschap op elkander
volgen, gelijk ik ze heb opgenoemd. Men begint met pëkih ;
heeft men daar eenig begrip van, dan leert men nahoe en
zoo vervolgens oesoel, tasaoep en tapsir, zonder daarom de
voorafgaande wetenschappen als afgesloten te beschouwen.
Ook moet ik opmerken, dat evenmin als in elke school of
door eiken leeraar alle de hier bedoelde wetenschappen onderwezen worden, evenmin b. v. een leeraar, die pëkih doceert, daarom alle de opgenoemde werken verklaart. Hier
vindt men b, v. pëkih gedoceert) uit den Kitab Patakoelmoengin; elders doceert men dit vak uit den Kitab Makalli,
of uit een anderen kitab.
Ik wil trachten, aan de hand der hier genoemde boeken,
een denkbeeld te geven van hetgeen de Inlandsche geestelijken, die op Java en Madoora opgeleid worden, alzoo leeren. Wel is waar zijn de meesten dezer boeken bij de beoefenaars van het Arabisch voldoende bekend ; doch onder de
lezers van dit Tijdschrift zullen betrekkelijk weinigen gevonden worden, die bedoelde taal verstaan. Ook zijn sommigen der
boeken door vertalingen toegankelijk gemaakt; doch, voor zooverre die vertalingen in deze gewesten niet onder ieders bereik zijn, zou eene eenvoudige verwijzing daarnaar weinig nut
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hebben. Ik acht het namelijk van belang den Indischen lezer
althans eenigermate op de hoogte te brengen van den inhoud
der op Java en Madoera meest verspreide Arabische werken.
Van hetgeen ik over enkele, in Europa tot dus verre weinig of
niet bekende werken zal mededeelen, zullen misschien ook
zij die aldaar het Arabisch beoefenen, met belangstelling
kennis nemen; terwijl ik eindelijk aldus in het voorbijgaan
eenige correcties kan aanbrengen in hetgeen vroeger door
mij en door anderen omtrent sommige werken is medegedeeld.
De meesten der werken, welke ik hieronder zal behandelen,
zijn, hetzij in de Levant, hetzij te Batavia, Singapore of Bombay gedrukt, en deze gedrukte boeken bleken mij langzamerhand de handschriften, te verdringen, vooral in de residentiën
langs het Noorderstrand.
Ik begin dan met de kitab's over pêkih, d. i. het Mohammedaansche recht, waaronder, gelijk men weet, ook de
voorschriften omtrent de uiterlijke godsdienstplichten begrepen zijn.
De Kitab Sapinah heet in het Arabisch Safinat an-Nadjâh, d. i. „het schip der behoudenis". Het is een werkje over
de vijf zoogenaamde pilaren (Arab, arkân, meerv. v. rokn) van
den Islam, namelijk: de geloofsbelijdenis, het gebed, de djakat
(Arab, zakâh), de vasten en de bedevaart. Aan de geloofsbelijdenis : „Er is geen god dan Allah en Mohammad is Zijn Gezant1',
wordt slechts een enkel woord gewijd, zoo ook aan de zes
zaken, waaraan men gelooven moet, namelijk: Allah, Zijne
Engelen, Zijne geopenbaarde boeken, Zijne Gezanten, den dag
des laatsten oordeels en de praedestinatie. Daarna vermeldt de
schrijver, wanneer een Muzulman meerderjarig is, hetgeen in
het Mohammedaansche recht niet alleen door het bereiken
van zekeren leeftijd plaats vindt, maar ook ex habitu corporis, zooals in het Komeinsche recht vóór Justinianus l). Dit
alles wordt in ruim ééne pagina afgehandeld; doch daarna
worden, als inleiding op het gebed, d. i. de tweede der zoogenaamde pilaren van den Islam, aan de reiniging 9 pagina's
')

Pr. last. Quièui modis tv.tela finitvr. IJ 22,
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gewijd, en aan het gebed zelve 25 >). Eindelijk worden op de
laatste pagina de drie overige pilaren met een enkel woord vermeld. De auteur van dit boekje beet Sâlim bin 'Abd Allah bin Somair, een geleerd Arabier uit Hadhramaut, die, na geruimen tijd
te Singapore gewoond te hebben, naar Batavia verhuisde, en
aldaar, na een verblijf van weinige jaren, in het jaar 1270 der
Hidjrah overleed. Hij ligt begraven op het Arabische kerkhot
m Kampong Karet nabij Tanah Abang. Hij was een groot
tegenstander van het mysticisme, gelijk het onder den Inlander bestaat, in den vorm van de speciale devoties : Naqsjibandîjah, Sjattârîjah, Qâdarîjah, enz., over welke devoties straks
meer. Ter herkenning door deskundigen geef ik hier de
aanvangswoorden van het werkje: ^J)
J^j)
dl)
^
2

) ^i) e / ^ ' j

lx»«âJÏ .J.J . J ^ uji**"**

*i}

De Kitab Sollam heet in het Arabisch Sollam at-Tawfïq,
d. i. „de ladder der genade." De auteur is Sajjid 'Abd Allah
bin al-Hosain bin Tâhir uit Hadhramaut, overleden in het jaar
1271 der H. De aanvangswoorden zijn, na het Bismillah:
ç!l x d ^ xtt) il) *!) 1 ^1 j ^ ^ l U ! ) <-_>. &JJ A*s!).
Het werkje is verdeeld in 37 paragraph en (façl), welke
achtereenvolgens handelen over: 1° de verplichting tot het
afleggen der geloofsbelijdenis en tot het aannemen van de
daaruit afgeleide geloofsartikelen, 2U den afval van den Islam,
3° de wettelijke gevolgen daarvan, 4° de verplichting om te doen
Wat Allah geboden heeft, 5° de verplichte vijf dagelijksche gebeden, 6° de verplichting van de overheid en van voogden over
minderjarigen om voor de nakoming van het gebed te zorgen , 7° de wassching als eerste voorwaarde voor de geldigheid van het gebed, 8° hetgeen waardoor eene gedane was') Hier, evenals elders, vermeld ik deze cijfers slechts om eenigszina
de verhouding aan te geven tusschen de behandeling der verschillende onderwerpen. Het totaal aantal pagina's verschilt natuurlijk naar het handschrift
of de uitgave, welke men gebruikt.
*) In den vervolge van dit opstel zal ik telkens de aanvangswoorden
der Arabische werken vermelden^ wanneer die werken niet voorkomen bij
Haji Khalfa (editie Fluegel), of in de onder mijn bereik zijnde beschrijvende
Catalogi van Arabische handschriften.
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sching hare kracht verliest, 9° het wasschen na het doen
zijner behoeften, 10° het had, 11° het water en het zand als
reinigingsmiddelen, 12° hetgeen verboden is wanneer men
in een staat van onreinheid verkeert, 13° het aanraken van
onreine zaken, 14" de richting naar Mekka en de klederdracht voor het gebed vereischt," 15° hetgeen het gebed
nietig maakt, 16° de gemoedsstemming bij het gebed, 17°
de verrichtingen waaruit het gebed bestaat, 18" het gemeenschappelijke gebed, 191 het volgen van den voorganger bij
het gebed, 20° het wasschen van—en het gebed voor een
overledene, 21° de djakat, 22° de vasten, 23° de bedevaart,
24° koop en andere overeenkomsten, 25° verboden overeenkomsten, 26° verplichtingen jegens zijne ouders en tusschen
echtgenooten, 27" de zedelijke daden, 28° de ongerechtigheden
van het hart, 29° de ongerechtigheden van den buik, 30° de
ongerechtigheden van de oogen, 31° de ongerechtigheden van
den tong, 32° de ongerechtigheden van de ooren, 33° de
ongerechtigheden van de handen, 34° de ongerechtigheden
van de geslachtsdeelen, 35° de ongerechtigheden van de
voeten, 36° de ongerechtigheden van het lichaam, 37° de verplichting tot berouw en bekeering. Daar het geheele werkje
slechts 18 pagina's druks beslaat, kan men nagaan hoe oppervlakkig elk dezer 37 onderwerpen is behandeld.
De Kitab Sittin heet in het Arabisch as-Sittïn Masalah, d. i.
„de 60 vraagpunten", of Masâïl as-Sittîn, d. i. „de vraagpunten
van de 60 geleerden," door Aboe l-'Abbâs Ahmad of Ahmad bin
al-'Abbâs » ) bin Mohammad az-Zâhid al-Micrî d. i. de Egyptenaar, overleden in het jaar 818 der H. '). Het werkje vermeldt eerst welke de hoofdpunten van het geloof, en welke de pilaren van den Islam zijn, behandelt dan vrij uit') Zijn naam wordt in de handschriften Tersehillend opgegeven. De Kitab
Sittin schijnt ook Moqaddamat az-Zûhid, d. i. „de inleiding van az-Zâhid", te
heeten, doch op J&va eu Madoera is dez3 titel, geloof ik, onbekend.
"') H. Kh. V p. 517 en VI p. 81; Loth: Catalogne of the Arabie Manuscripts in the Library of the Indian Office, pag. 122, en de Corrigenda op p. VIII,
en mijn Catalogus Coiicum Arabicorum in Bibliotheca Societatis Artium et
Scientiaruiti quae Bataviae floret asservatorum, p. 112 en 114.
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voerig de reiniging en het gebed, om eindelijk in een
tweetal pagina's de drie overige pilaren van den Islam, djakat, vasten en bedevaart, kortelij k te vermelden. Het geheele werkje is slechts 28 pagina's groot. Hier en daar,
doch in elk geval betrekkelijk weinig, ziet men ook een
commentaar op den Kitab Sittin gebruikt, in welke commentaar, gelijk trouwens in alle commentaren waarover ik
in dit opstel spreek, de tekst van het werk letterlijk is
opgenomen *). De commentaar heet Tadskirat al-'Abïd,
d. i. „de vermanning der slaven" (nam. van Allah), en is geschreven door Sjihâb ad-dîn Ahmad bin Mohammad bin
'Abd as-Salâm, overleden in het jaar 931 der H. 2 ).
De Kitab Bapadal is het Mochtaçar of „kort begrip" der
wetsvoorschriften betrekkelijk de reiniging, het gebed, de
djakat, de vasten en de bedevaart, door 'Abd Allah bin'Abd
ar-Eahmân Bâfadhl, een Arabier uit Hadhramaut, die vermoedelijk in het laatst der 9de eeuw der H. geleefd heeft 3 ).
De aanvangswoorden, na het Bismillah, zijn : ^ i J l <d! J.ASJI
ç!) f U ) &)j£, fUû Uulc (jij». Van de talrijke commentaren op het Mochtaçar is op Java en Madoera de meest
bekende de Kitab Minhadjoelgawim, ten rechte Minhâdj
al-Qawïm, d. i. „de gids van den standvastige", door
Sjihâb ad-dîn Ahmad bin Mohammad bin Hadjr al-Hai-

*) Een commentaar kan dus tevens als tekst van het werk dienst doen.
Van daar dat ik in den vervolge nu en dan een commentaar zal vermelden
als in gebruik; terwijl de tekst van het werk zelve niet in gebruik is. Den
tekst noemen de santri's: matni(Arab. matn\ in tegenoverstelling van den commentaar, welke sarrak of sarrah (Arab, sjaih) heet. Niet deskundigen kunnen
op het oog herkennen, of een Arabisch handschrift een commentaar bevat.
doordat daarin do woorden van den grondtekst met roode inkt zijn geschreven.
Ia de gedrukte boeken plaatst men den grondtekst tusschen haakjes.
*) Loth l. I.
3
j Hij schreef ook nog een ander Mochtaçar over het koopkontrakt; doch
dit is in den Archipel weinig of niet bekend. Men noemt dit laatste al-Moch.
taçar al-Latîf.d.i, „het kleine Mochtaçar", in tegenoverstelling van het eerste, dat
al-Mochtaçar al-Kabîr, d. i, „het groote Mochtaçar", dan wel eenvoudig Mochtaçar
Bâfadhl heet.
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tamî, een geleerde die in het jaar 973 der H. te Mekka
overleed *). De aanvangswoorden van dezen commentaar
zijn, na liet Bismillah: j L , )j, A -^ ,A*!U!) I_>, <d! i*s>!)
i_S J-

i±!-

• J

p\t xà-K-o ^*ÜCJ. <uÄJ. Kantteekeningen (Arab hawâsjî, meerv.
vanhâsjijah) op dien commentaar schreef Solaimân al-Kordî, overleden te Medina in het jaar 1194 der H. Zijn werk heet
in het Arabisch al-Hawâsjî al-Madanîjah, d. i. „de Medinensische
kantteekeningen", en bij de santri's Kitab Sleman Koerdi.
De Kitab Risalah, ten rechte ar-Risâlah, d. i. „de verhandeling1', is geschreven door Sajjid Ahmad bin Zain al-Habsjî, een
geleerde, gesproten uit een ook in Indië welbekend Hadhramautsch geslacht, die in de eerste helft der 12de eeuw van de H.
geleefd heeft. De aanvangswoorden, na het Bismillah, zijn
dezelfden als van den Minhâdj al-Qawïm ; terwijl het werkje handelt over de vijf pilaren van den Islam: geloofsbelijdenis, gebed, vasten *), djakat en bedevaart, en eindelijk over de zedeleer. Het geheele werkje is slechts 24
pagina's groot.
Wij komen thans aan de kitab's, die zich niet bepalen tot
de wettelijke verplichtingen betreffende den eeredienst ('ibadah), maar het geheele Mohammedaansche recht behandelen.
De inhoud dezer algemeene werken meen ik, ook bij den
lezer van dit Tijdschrift, als bekend te mogen onderstellen;
daar niet alleen van de twee, die als hoofdtypen te beschouwen zijn, vertalingen bestaan, maar die vertalin gen ook in deze
gewesten onder elks bereik zijn. Bovendien vindt men dezelfde onderwerpen als in deze geschriften behandeld in mijne
„Beginselen van het Mohammedaansche Recht", en in Keijzer's „Handboek voor het Mohammedaansche Recht". Ik
kan mij hier dus bepalen tot eene opgave der titels en der
auteurs.
De werken, welke ik op het oog heb, zijn in de eerste
plaats voortgevloeid uit het Mochtaçar, of „kort begrip der
rechtsgeleerheid", van Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Içfa' ) Loth: op. cit. p. 68.
*) Gewoonlijk gaat ia juridische werken de behandeling van de djakat vooraf aan die van de vasten; maar hier 13 de orde omgekeerd.

531
hânî, bijgenaamd de Qâdhî Aboe Sjodjâ', en in de eerste j area
van ^ de 6de eeuw der H. te Bassora overleden i ). Het Mochtaçar
is uitgegeven en vertaald door S. Keijzer »). Het boek zelve
wordt in deze gewesten weinig of niet gebruikt, maar des te
meer de commentaar daarop, geschreven door Sjams ad-dïn
Aboe 'Abd Allah Mohammad bin Qâsim al-Ghazzî, overleden in het jaar 918 der H. s). Beza commentaar is op Java
en Madoera het meest bekend onder den titel van Patakoelkarib, ten rechte Fath al-Qarïb, d. i. „de overwinning van den
Nabijzijnden", namelijk van Allah ; maar in andere Mohammedaansche landen schijnt de titel at-Taqrîb, d. i. „het boek dat doet
naderen" (nam. tot de kennis), of at-Taqarrob, d. i. „de nadering",
meer in gebruik. Kantteekeningen op den Fath al-Qarïb schreef
Ibrâhîm bin Mohammad al-Bâdjoerî of al-Baidjoerî, SjaichalIslâm of hoofd der geestelijkheid te Cairo, en in het j aar 1260
der H. overleden. De aanvangswoorden zijn, na het Bismillah :
Ç ; ' (*^Ä!) (Sablai UUa> ^.Ä!) ,xi! j,*»!). Een andere commentaar op
het Mochtaçar is de Kitab Igna, ten rechte al-Iqnâ1, d. i. „het voldoende boek", van Mohammad asj-Sjarbînî, overleden in het
Jaar 977 der H. 4 ) , waarop weder kantteekeningen zijn gemaakt door den Egyptischen geleerde Solaimân al-Bodjairimî
5
), die geleefd heeft in het laatst van de ll d e en in het begin
van de 12de eeuw der H. Deze kantteekeningen zijn verzameld
door zijn leerling 'Othman bin Solaimân as-Sowaifî onder
den titel van Tohfat al-Habîb, d. i. „geschenk voor mijn vriend.''
De aanvangswoorden van dit werk zijn, na het Bismillah:
<*lt UAA~ ^ l r rïJ>)3 ï-U). dUi) J.C *U ô^si\. Het wordt
door de santri's Kitab Bodjèrimi genoemd.
In de tweede plaats zijn de groote rechtsgeleerde werken, op
Java en Madoera in gebruik, voortgevloeid uit den Kitab Mokar") Zie mijn akademisch proefschrift: De Contractu „do ut des" jure
Woliammedano", p. 19.
') Précis de Jurisprudence musulmane selon le Rite châféite par Abou
"hodjâ, leiden 1859.
a
) H. Kh. V p. 441.
'•) De contractu „do ut des", p. 21.
') In den Archipel ook, maar naar het schijnt minder juist, al-Badjarmï
en
al-Badjaraimï genoemd.
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rar ; ten rechte al-Moharrar, d. i. „het zorgvuldig geschreven
boek", van Aboe 1-Qâsim 'Abd al-Karîm bin Mohammad arKâfi'î ' uit Qaswîn of Qasbîn in Perzië, overleden in het jaar 623
der H. *). Van dit werk heeft de Syrische jurist Aboe Zakarja
Jahjâ bin Sjaraf an-Nawawî, overleden in het jaar 676 der H.,
eene verkorte en verbeterde bewerking gegeven onder den titel
van Minhâdj at-Tâlibîn, d. i. „de gids der leergierigen." Dit
laatste is de Kitab Nawawî, welke bij de tegenw oordige Muzulmannen den Moharrar bijna geheel heeft in de schaduw gesteld.
Op last der Indische regeering is dit werk door mij uitgegeven ,
vertaald en met het Europeesche recht vergeleken »). Commentaren daarop zijn: P de Kitab Makalli, aldus genoemd
naar den auteur Djallal ad-dîn Mohammad bin Ahmad alMahallî, overleden in het jaar 864 der H. *), 2» de Kitab
Fatakoelwahab, ten rechte Fathal-Wahhâb, d.i. „de overwinning van den Gever", namelijk van Allah, door Aboe Jahja
Zakarjâ bin Mohammad al-Ançarî, overleden in het jaar 926
der H. 4 ),3° de Kitab Toehpah, ten rechte Tohfatal-Mohtâdj,
d. i. „geschenk voor hem diehetnoodig heeft", van den reeds
vroeger in dit opstel genoemden bin Hadjr al-Haitamî 5 ). Eene
zeer verkorte Javaansche bewerking van laatstgenoemden
commentaar is de bekende Kitab Toehpah, door Keïjzer uitgegegeven 6 ) , en grootendeels door J. de Blaauw vertaald 7 ).

») Minhâdj at-Tâlibîn, le Guide des zélés Croyants, Batavia 1883-1884
») ZiePertsch: Die Arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek
zu Gotha, dl. II p. 224.
M Zie Loth: op. cit. p. 69. De Fath al-Wahhâb is eigenlijk geen commentaar op dea Minhâdj at-Tâlibîn, maar op een daarvan door Nawawï zalven gemaakt uittreksel, Minhâdj at-Tollâb getiteld. Het is hieraan te wijten, dat ik
het fragment van den Fath al-Wahhâb, hetwelk het Bat. Oen v. K. en W.
bezit, niet heb herkend. Zie mijn Cat. Cod. Arab. p. 12o en 126,
' ) Zie p. 529 et 530.
«) Kitab Toehpah, Javaansch-Mohammedaausch Wetboek, s'Hage 1S53; 2de
druk door T. Roorda, Leiden 1874.
') In de Bijdragen voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Ned lud u. gegeven door het Kon. lust. v. d. T. L. en V. Nieuwe Volgreeks, dl. IV
(1862) p. 343 en volgg. Deze vertaling begint bij art. 113, en loopt tot
het slot, nameüjk art. 359. Artt. 1—112 waren reeds vertaald in Keijzcr's
Mohammedaausch Strafrecht naar Arabische Javaansche en Maleische Bronnen.

533
Eindelijk moet nog als een zeer populair werk vermeld
worden de Kitab Patakoelmoengin, ten rechte Fath al-Mo'ïn
d- i. „overwinning van den Helper" namelijk van Allah. Deze
kitab is een commentaar op de Qorrat al-'Ain, d. i. „verfrissching
voor het oog," welk laatste werk op zich zelf nimmer door mij
werd aangetroffen. Zoowel de Fath al-Mo'ïn als de Qorrat
al-'Ain heeft tot auteur Zaia ad-dïn bin 'Abd al-'Azïz alMalabârî, een geleerde, die te Mekka leefde, maar, gelijk zijn
naam aanduidt, van de kust van Malabar afkomstig was.
Hij was een leerling van den reeds herhaaldelijk genoemden
bin Hadjr al-Haitamï, en voleindigde zijn commentaar in
het jaar 982 der H. De aanvangswoorden van den Fath
al-Mo'ïn zijn, na het Bismillah : ^J) âfiysi) lia!) *i! A^si\ en
die van de Qorrat al-'Ain: &,) ty U)sz ^«Ul -*JLÏ à«si). Dein
beide werken behandelde onderwerpen zijn geheel dezelfden
als in alle andere algemeene rechtsboeken.
Het is eene uitzondering een leeraar te vinden, die één der
ele hier opgenoemde algemeene werken bij zijn onderwijs
van het begin tot het einde doorloopt. De meesten behandelen ook uit deze werken slechts de hoofdstukken, die op
den eeredienst en wat daarmede samenhangt •), d. w. z. op de
verplichtingen jegens Allah betrekking hebben. Anderen behandelen ook het familie- en erfrecht, en weinige leeraars de
verbintenissen, de zakelijke rechten en de rechtspraak. Het
strafrecht, de slavernij en de oorlog tegen de ongeloovigen worden, als van geene praktische beteekenis, op Java en Madoera
zoo goed als nooit onderwezen, en de interlineaire vertalingen of aanteekeningen ontbreken in de handschriften bij
deze onderwerpen bijna altijd.
En hiermede ben ik genaderd tot het tweede onderdeel van
het godsdienstonderwijs, namelijk de Arabische spraakkunst.
Het werk, dat hierbij verreweg de hoofdrol speelt, is de
Kitab Djoermiah, ten rechte geheeten al-Adjroemïjah of alMoqaddamat al-Adjroemîjah, d. i. „de inleiding", van Aboe
Abd Allah Mohammad bin Daoed aç-Çanhâdjî bin Adjory

') B. v. de verboden spijzen, het alachten van vee, de geloften, de offernandei;, enz.
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roem, een Berbersch geleerde, die in liet j aar 723 der H. overleed »). Het werk is uitgegeven en vertaald door E. Trumpp
2
), en behandelt, in vragen en antwoorden, in acht hoofdstukken (bâb), achtereenvolgens : den zin (kalâm) en zijne
deelen: naamwoord (ism), werkwoord (fil) en partikel (harf),
2° de verbuiging en vervoeging (i'râb), 3° de uitgangen der
verbuiging en vervoeging, 4° het naamwoord, 5° het werkwoord, 6° den nominatief, 7» den accusatief, 8° den genitief
3
). Een commentaar op dit werk is de Motammimah, d. i. „het
supplement", van Sjams ad-dïn Mohammad bin Mohammad arRo'ainî, bijgenaamd al-Hattâb, van Mekka, op welk „Supplement'" 'Abd Allah al-Fâkihî op nieuw een commentaar schreef,
onder den wijdschen titel van al-Fawâkih al-Djannîjah, d.
w. z. „de vruchten uit het Paradijs". Deze laatste commentaar
werd voleindigd in het jaar 956 derH. 4 ). Voorts is de Kitab
Imriti eene berijmde paraphrase van de Adjroemïjah, door
Sjaraf bin Jahjâ bin Aboe 1-Chair al-Ançârî al-'Imrîtî, een Egyptisch geleerde, in het jaar 976 der H. geschreven 5 ). De Arabische titel van dit leerdicht is : ad-Dorrat al-Bahijah, d. i. „de
fraaie parel." Eindelijk is een zeer gezaghebbende commentaar
op de Adjroemïjah, die van Hâsan al-Kafrâwî uit Egypte. Den
tijd, waarin deze auteur leefde, kan ik niet met zekerheid
vaststellen: vermoedelijk stierf hij ongeveer eene eeuw geleden. De commentaar heeft geen Arabischen titel, en wordt
door de santri's Kitab Kaparawi genoemd. De aanvangswoorden, na het Bismillah, zijn: 2*5 Ja»- ,_s^ *^ IXASJ)

fi\ e_>Uiil

er».l

*-->/&)

De Kitab Djoerdjani, ook Kitab Amil geheeten, heeft in het
Arabisch tot titel Miat 'Amil, d. i. „honderd regeerders", al'Awâmil al-Miah, d. i. „de honderd regeerders", of ook eenvoudig
i) H. Kh. VI p. 73.
2
) Einleitung in das Studium der Arabischen Grammatiker, München 1876.
'') In het litterair Arabisch worden slechts deze drie naamvallen door eene
verandering in den uitgang uitgedrukt; de andere naamvallen drukt men door
voorzetsels uit.
>) Loth: op. cil . p. 272, 273.
'') Ibid. p. 268.
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al-'Awâmil, d. i. „de regeerders", en is geschreven door 'Abd alQâhir bin 'Abd ar-Rahmân al-Djordjânî, overleden in het j aar
471 of 474 der H. ') Onder „regeerders" verstaat men de oorzaken, welke tengevolge hebben, dat een naamwoord in een
zekeren naamval, of een werkwoord in eene zekere wijze
moet gebruikt worden. Een commentaar op dit werk is
de Kitab Innola, aldus genoemd naar de eerste woorden :
Inna Awlâ, d. i. „voorwaar het beste." De auteur van dezen
commentaar is niet bekend 2).
De Kitab Alpiah heet in het Arabisch al-Alfijah, d. i. „het
duizendtal", en is een didaktisch gedicht over de grammatica
van duizend versregels: van daar de naam. Het gedicht
behandelt in 74 hoofdstakken den zin en hare bestanddeelen,
naamwoord, werkwoord en partikel, zoowel uit het oogpunt der
woordvoeging als der woordvorming. Het is mij niet mogelijk
den inhoud meer in bijzonderheden uit een te zetten, op eene
wijze welke ook verstaanbaar is voor den lezer, die geen
Arabisch kent. De Alfïjah is uitgegeven en van ophelderende aanteekeningen voorzien door S. de Sacy 3 ). De
auteur der Alfïjah heet Aboe 'Abd Allah Mohammad bin
'Abd Allah at-Tâî al-Djajjânî, meer bekend onder den naam
van bin Malik, en is gestorven in het jaar 672 der H. 4)
Commentaren op de Alfïjah zijn : 1° de Kitab Asmoeni, waarvan de Arabische titel luidt : Minhadj al-Masâlik, d. i. „de gids
op de wegen", door Noer of Djamâl ad- dïn 'Alt bin Mohammad al-Asjmoenî, overleden in het jaar 909 der H. 5), 2° de
. ] ) Ibid. p. 273.
) Ibid. p. 274, Cat. Cod. Ar. p. 21 en 22, en mijn Versing van eene Verzameling Maleische Arabische Javaansche en andere Handschriften, p. 57.
') Alfiyya, on la Qnintescence de la Grammaire, Parijs 1833.
*) H. Kh. I p. 407.
s
> Ibid. p. 411. H. Kh. (p. 409) en de Sacy (/. /. p.' 2) schrijven
dit werk minder juist toe aan T&qî ad-din
Ahmad bin Mohammad asjSjamanî, overleden in hst jaar 872 der II. In hoeverre Sjamanî en Asjmoenî
dezelfden zijn, kan ik niet nagaan; maar dat bij bedoelde auteurs eene
vergissing bestaat, en het door mij in den tekst medegedeelde juist is, blijkt uit de
navolgende feiten: 1° in de handschriften, welke ik zag, staat uitdrukkelijk dat
de Minhadj al-Masâlik geschreven is door Asjmoenî; 2" dit kan geen andere
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Kitab Agil, namelijk de commentaar van 'Abd Allah bin
'Abd ar-Rahmân bin 'Aqîl, overleden in het jaar 769 der
H. !): deze commentaar heeft geen bepaalden titel; hij is
uitgegeven en vertaald door F. Dieterici 2 ), 3" de Kitab Tamrin,
ook wel Kitab Asariah geheeten. Het is de Tamrîn at-Tollab,
d. w. z. „de verharding der studeerenden", door Châlid bin
'Abd Allah al-Azharî, overleden in het jaar 905 der H. 3)
De Kitab Kapiah heet in het Arabisch al-Kâfijah, d. i.
„het voldoende boek", en heeft tot auteur Djamâl ad-dîn Aboe
'Amr 'Othmân bin 'Omar bin al-Hâdjib, overleden in het
jaar 646 der H. 4) Het boek behandelt de woordvoeging;
terwijl het werk van denzelfden auteur over de woordvorming en de spelling, hetwelk asj- Sjâfijah, d. i. „het genezende
boek", heet, ofschoon op Java en Madoeraniet onbekend5),
toch, vooral tegenwoordig, weinig meer gebezigd wordt.
De Kitab Hisam is de inleiding tot de Arabische grammatica
van Aboe 'Abd Allah Mohammad bin Joesof bin Hisjâm,
overleden in het jaar 761 der H. e) De Arabische titel is Qatr
an-Nadâ, d. w. z. „de drup van den regen." De meest bekende
commentaar op dit werk is de Modjîb an-Nidâ, d. i. „het boek
dat antwoordt op de roepstem", van Sjihâb ad-dîn Ahmad bin
Djamâl ad-dîn 'Abd Allah bin Noer ad-dîn 'Alî al-Fâkihî.
Deze commentaar is geschreven in het jaar 924 der H. 7)
Minhadj al-Masàlik zijn, want de aanvangswoorden komen overeen met die
door H. Kh. als de aanvangswoorden van Sjamanï's Minhadj al-Masâlik opgegeven, en de plaatsen, door de Sacy uit Asjmoenï's commentaar aangehaald
(p. 118, 143 en 214) zijn uit denzelfden Minhadj al-Masâlik, welke door
H. Kh. blijkens de aanvangswoorden aan Sjamanï wordt toegeschreven. Vergl.
Cat. Cod. Arab. p. 3.
ij H. Kh. I p. 408
') Alfijjah, carmen didaciicum et in Alftijah commentarius quem conscripsit Ihn AMI, Leipzig 1851, en Ibn Akil's Commentai' zur Alfijjah, Leipzig
1852.
3
) H. Kh. I p. 412.
') H. Kh. V p. 6.
s
) Cat. Cod. Arab. p. 19.
") H. Kh. IV p. 562.
') Loth: op. cit. p. 268; H. Kh. IV p. 563.
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De Kitab Misbak beet in bet Arabisch al-Miçbâh, d. i.
»de lantaarn", en is eene korte verhandeling oyer de grammatica, speciaal over de zoogenaamde „regeerders" 1)! verdeeld in 5 hoofdstukken (bâb), en hoofdzakelijk getrokken
uit de 'Awâmil van Djordjânî 2 ). De auteur heet Borhân
ad-dîn Aboe 1-Fafh Nâçir ad-dîn bin Aboe 1-Mokârim 'Abd
as-Sajjid al-Motarrizî, overleden in het jaar 610 der H. 3)
Onder den naam van Kitab Aroel verstaat men: 1" het werk
van Aboe Zakarjâ Jal.ijâ bin Alt al-Chatîb at-Tibrîzî, overleden
in het jaar 502 der H., 2° het leerdicht van Çadr ad-dîn
Mohammad as-Sâwî, met den commentaar daarop van'Obaid
Allah bin 'Abd al-Kâfî bin Abd al-Madjîd al-'Obâidî. Beide
werken hebben in bet Arabisch tot titel: al-Kâfî fi limai
1-Aroedh wal-Qawâfî, d. i. „het voldoende boek voor de
prosodie en het rijm" 4 ). Deze werken zijn echter veel
minder algemeen dan de vorigen, omdat de Arabische prosodie
weinig onderwezen wordt.
Bij de oesoel of scholastieke theologie is het werk, waarmede
men zijne studiën aanvangt, de catechismus van Aboe 1Laith Mohammad bin Aboe Naçr bin Ibrahim as- Samarqandî
5
). Het werkje heeft in het Arabisch geen bepaalden titel.
Het behandelt in 17 vragen en antwoorden de hoofdpunten
der Mohammedaansche geloofsleer. Verder behoef ik er niet
°ver uit te weiden; want het is uitgegeven, vertaald en van
aanteekeningen voorzien door prof. A. W. T. Juijnboll 6).
De Inlandsche naam er van is Kitab Samarkandi en in Midden-Java Kitab Asmäräkandi, en de meest gebruikelijke com..) Zie boven pag. 535.
*) Ibid.
) H. Kh. V p. 582; Muegel: Die Arabischen Persischen und Türkischen
Handschriften der Hof Bibliothek zu Wien, p . 158.
') H. Kh. IV p. 204, V p. 21, 2SG; Cat. Cod. Arab. p. 125; Loth:
op. cit. p. 2>A
s
) Vermoedelijk dezelfde als Aboe 1-Laith Naçr bin Mohammad bin Ibrâhîm
»s-Samarqandî, overleden in het jaar 375, of volgens anderen in het jaar 383
der H. Zie Loth: op. cit. p. 101
°) Bijdragen v. d. ï . L. en V. v. Ned. Ind. uitgeg. d. h. K. I. v. d
T. L. en V. Vierde Volgreeks, dl V (1881) p. 215 en vol0'g. en 267euvo]gg.
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mentaar daarop is de Bahdjat al-'Oloem, d. w. z. „de schoonheid der wetenschappen", van een onbekenden auteur ! ).
Het tweede boek is de Kitab Dorrat, ten rechte ad-Dorrah,
d. i. „de parel" 2 ). Aldus noemt men de korte verklaring
van de Mohammedaansche geloofsbelijdenis door Aboe 'Abd
Allah Mohammad bin Joesof as-Sinoesî al- Hasanî, overleden
in het jaar 895 der H. 3) De ware titel van het boek
is in het Arabisch Omm al-Barâhîn, d. i. „de moeder der
bewijsgronden"; doch deze titel komt weinig voor. Het boek
is meer bekend onder dien van 'Aqâïd as-Sinoesî, d. w. z.
„de geloofsartikelen van as-Sinoesî", 'Aqîdat as-Sinoesî, d. i.
",de geloofsleer van as-Sinoesî" J a zelfs, ofschoon ten onrechte,
vindt men in vele handschriften als titel 'Aqîdat Ahl at-Tawhîd,
d. i. ,de geloofsleer van hen die de eenheid van Allah aannemen", opgegeven. Dit laatste is eigenlijk de titel van een ander
meer uitvoerig werk van denzelfden auteur over hetzelfde
onderwerp, welk werk ook soms al-'Aqâïd al-Kobrâ, d. w. z. „de
groote geloofsartikelen", genoemd wordt, in tegenstelling van
de Omm al-Barâhîn, die dan al-'Aqâïd aç-Çoghrà, d. w. z. „de
kleine geloofsartikelen", heet. Deze onzekerheid in de titels
heeft tot verwarring van beide werken in sommige beschrijvende
catalogi van Arabische handschriften aanleiding gegeven, eene
verwarring waaraan ook ik mij in der tijd heb schuldig
gemaakt 4 ).
i) Zie Cat. Cod. Arab. p. 112, en Loth: op. cit. p. 122.
'•) Men vindt ook in de handschriften ad-Dorrat al-ïâchirah, d. i. »de
kostbare parel."
') Over dezen beroemden Bcrberschen geleerde en zijne werken verg]. Cherbonneau in het Jonrnal Asiatique, Vijfde Serie, Dl. Ill C1S54) p. 175 en
"») Zie Cat Cod. Aral. p. 109 en 1 1 3 - 1 1 5 . De verwarring is voor
goed opgehelderd dcor prof. Pertsch: op. cit. dl. Il, p. 24 en 27; doeh
deze noemt LU den auteur weder minder juist Aboe Ishâq Joesof, terwijl
hij inderdaad Aboe 'Abd Allah Mohammad bin Joesof heet. Ik vermeld dit
niet om op het werk van dien geleerde te vitten, maar alleen om den
niet-deskundigen lezer te doen zien, hoe onvermijdelijk vergissingen zijn, waar
men zich op een zoo weinig ontgonnen terrein, als dat der geschieden^
van de Arabische letterkunde beweegt. Zoo geeft prof. Finegel, in zijne
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Het werkje van Sinoesï is in het Duitsch vertaald l ) ;
doch, om de reden, hierboven op p. 525 en 526 opgegeven,
wil ik desniettegenstaande den lezer in korte woorden van den
inhoud op de hoogte brengen. Het geheele werkje is, in druk,
slechts 10 pagina's groot.
De schrijver gaat uit van de waarheid, dat ons verstand
zich slechts drie categoriën van begippen kan voorstellen: het
noodzakelijke, het onmogelijke en het mogelijke. Het noodzakelijke is datgene, waarvan wij ons niet kunnen voorstellen,
dat het niet bestaat; het onmogelijke is het omgekeerde,
namelijk datgene waarvan wij ons niet kunnen voorsteilen,
dat het wel bestaat, en het mogelijke datgene, waarvan wij
ons zoowel het bestaan als het niet-bestaan kunnen voorstellen.
Nu behoort een Muzulman zich in de eerste plaats rekenschap
te geven, van hetgeen ten opzichte van Allah noodzakelijk,
onmogelijk en mogelijk is.
Noodzakelijk zijn ten opzichte van Allah twintig eigenschappen (çifah) 2 ), namelijk: 1° dat Hij bestaat, 2° dat
Hij van eeuwigheid bestaan heeft, 3° dat Hij tot in eeuwigheid
bestaan zal, 4° dat Hij van het niet-eeuwige onderscheiden
is, 5" dat Hij door zich zelf bestaat, 6° de eenheid, 7° de
almacht, 8° de wil, 9° de alwetendheid, 10° het leven, 11° het
hooren, 12° het zien, 13° het spreken, 14° het almachtig
zijn, 15' het willend zijn, 16» het alwetend zijn, 17« het
levend zijn, 18° het hoorende zijn, 19» het ziende zijn, 20» het
sprekende zijn. Het verschil tusschen de eigenschappen
sub 7°— 13° en die sub 14° — 20° vermeld, zie ik geene
uitgave van Haji Khalfa, aan Sinoesï als tweeden geslachtsnaam al-Hosainï,
ia stede van al-Hasanï, eene onjuistheid ook door mij in mijn Cat. Cod.
-drab. overgenomen, omdat ze eveneens in een paar handschriften van het
Bat. Gen. voorkwam, en ik dus geene reden had om aan de schrijfwijze
al-Hosainï te twijfelen.
*) M. Wolff: Begriffsentwickelung des Mohammedanischen Glanbensbekcntnisses, Leipzig 1848.
2
) Van daar heet het werkje onder de Maleiers ook wel Sipat Doewa Poeloeh.
Dezen titel voer en echter ook nog andere Maleische boekjes. De Maleische
vertaling of liever bewerking van Sinoesï's Omm al-Barâhîn heet Bidàjat
al-Hidâjah. Vergl. mijn Verslag, p. 8 en 9.
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kans uit een te zetten, zonder in eene voor het doel van dit
opstel te wijdloopige verhandeling te vervallen.
Onmogelijk zijn, ten opzichte van Allah, eveneens twintig
eigenschappen, namelijk het omgekeerde van de twintig
eigenschappen, die noodzakelijk zijn.
Mogelijk is, ten opzichte van Allah, dat hij doet of nalaat
alles wat mogelijk is.
Het bewijs voor het bestaan van Allah vindt men in
het ontstaan van de wereld; terwijl het bewijs, dat de wereld
ontstaan is, en niet van eeuwigheid bestaan heeft, ligt in het
feit, dat haar wezen onafscheidelijk verbonden is met nieteeuwige verschijnselen, als beweging, rust, enz. Dat deze
verschijnselen niet eeuwig zijn, weten wij door waarneming,
namelijk doordat wij hen zien beginnen en eindigen. In denzelfden geest wordt achtereenvolgens het bewijs voor elk der
verdere noodzakelijke eigenschappen van Allah geleverd.
Ten opzichte der godsgezanten (rasoel) is het noodzakelijk,
dat zij 1° waarachtig zijn, 2° vertrouwbaar zijn, en 3° dat zij
aan de menschen alles hebben overgebracht, wat hun bevolen
was over te brengen. Onmogelijk ten hunnen opzichte is
wederom het omgekeerde van deze drie eigenschappen, en
mogelijk al het menschelijke, voor zooverre het niet onvereenigbaar is met hun verheven standpunt: zij kunnen b. v.
ziek zijn geweest, maar niet behebt met grove zedelijke
gebreken.
De geheele Mohammedaansche theologie is saamgevat in
de geloofsbelijdenis: „Er is geen god dan Allah, en Mohammad is Zijn gezant." Het eerste lid van deze geloofsbelijdenis
toch sluit in zich al wat, ten opzichte van Allah, noodzakelijk,
onmogelijk en mogelijk is. Het karakter namelijk der goddelijkheid is daarin gelegen, dat de godheid alles ontberen
kan wat buiten haar is; terwijl daarentegen niets wat buiten
haar is, haar ontberen kan. De zin nu der woorden: „Er
is geen god dan Allah", is deze, dat geen wezen, behalve
Allah, aan de hier gegevene definitie van de godheid beantwoordt. Uit het feit, dat Allah derhalve alles ontberen kan,
wat buiten Hem is, doch niets wat buiten Hem is, Hem ont-
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beren kan, volgen van zelve Zijne hierboven genoemde
twintig noodzakelijke eigenschappen voort, evenals het
onmogelijke van het omgekeerde dezer eigenschappen, en
eindelijk volgt daaruit, dat Hij alle mogelijke dingen doen
°f laten kan naar welgevallen. Uit het feit dat niets, wat
binten Allah is, Hem ontberen kan, vloeit verder nog voort,
dat de wereld niet eeuwig is; want, ware zij eeuwig, dan
zoude zij Allah kunnen ontberen.
Het tweede lid der geloofsbelijdenis, namelijk dat Mohammad de gezant van Allah is, sluit in zich het geloof
a
an de profeten (nabï) in het algemeen en aan de godsgezanten (rasoel) in het bijzonder x), voorts aan de Engelen,
aan de openbaring en aan den jonsten dag; omdat Mohammad,
de grootste en laatste godsgezant, alle deze punten heeft
hekend gemaakt of herhaald. Daaruit volgen ook de bovengenoemde drie noodzakelijke eigenschappen der godsgezanten,
gelijk mede hetgeen ten hunnen opzichte als onmogelijk
en mogelijk is vooropgesteld.
Aangezien nu, gelijk de schrijver van zijn standpunt heeft
aangetoond, de korte woorden der geloofsbelijdenis virtueel
de geheele geloofsleer bevatten, zoo zijn die woorden het
symbool van het in de harten levende geloof geworden, en
de toetssteen, waaraan men iemand als Muzulman herkent.
Men moet die woorden das zooveel mogelijk herhalen, en
zich daarbij telkens de verschillende leerstukken voor den
geest brengen, welke zij in zich sluiten, opdat die woorden
als in het vleesch en hel; bloed worden opgenomen.
Op dit werkje van Sinoesï bestaan een aantal commentaren,
Waarvan ik in de eerste plaats noem den commentaar, door
hem zelven opgesteld. Deze commentaar heet bij de sântri's
Kitab Sinoesi: een Arabischen titel schijnt hij niet te hebben.
Een tweede commentaar, eenigzins minder uitvoerig dan de
vorige, is de Kitab Tilmisani, aldus genoemd naar den auteur,
'Abd Allah Mohammad bin 'Omar bin Ibrâhîm at-Telemsânî
( ' ) Over liet verschil tusschen een profeet en een godsgezant bij de Mohammedanen, zie Niemann : Inleiding tot de Kennis van den Islam, p. 453 en 454.
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*), een landgenoot van Sinoesï. Een Arabischen titel heeft
ook deze commentaar niet.
Een derde commentaar is de Kitab Mopid, ten rechte
al-Mofid, d. i. „het nuttige boek", geheeten. In den pesantren
te Bandjarsari (Madioen) teekende ik uit een handschrift aan,
dat de auteur van dezen commentaar al-Djozoelï heet. Vermoedelijk is dit 'Aboe 'Abd Aliâh Mohammad bin Solaimân alDjozoelî, schrijver van het ook in den Archipel zeer bekende
gebedenboek, Dalâïl al-Chairât, en overleden in het jaar 870
der H. 2 ) Nergens anders vond ik den auteur vermeld.
De Kitab Mopid is merkwaardig, omdat hij begint
met eene uitvoerige inleiding over het wezen der kennis.
Terwijl de Kitab Dorrat, gelijk wij gezien hebben, aanvangt
met te verklaren, dat ons verstand zich slechts het noodzakelijke, het onmogelijke en het mogelijke kan voorstellen, zoo
vermeent deze schrijver eerst het begrip van verstand en
dat van voorstelling wijsgeerig te moeten bepalen. Hij doet
dit in het kort als volgt. Alle kennis berust öf op voorstelling
(taçawwor) ôf op erkenning (taçdîq) ; de eerste is uit haren aard
positief (ithbat), de tweede kan positief (ithbât) of negatief (naf ï)
zijn. De bronnen van onze kennis zijn de geopenbaarde
wet (sjar'), het verstand ('aql) en de gewoonte ('âdah), bij
elk van welke drie bronnen weder voorstelling en erkenning
mogelijk is. Zoo weten wij uit de wet door voorstelling, dat
de vijf dagelijksche gebeden uit een zeker aantal elementen
bestaan, doch door erkenning, dat de vijf dagelrjkbche gebeden
verplichtend zijn. Op dezelfde wijze leert ons het verstand door
voorstelling, dat de wereld alles bevat wat bestaat, met uitzondering van Allah, maar door erkenning, dat de wereld geschapen
is, en de gewoonte, door voorstelling, dat spijzen zoet of
zuur, maar door erkenning, of zij al dan niet voedzaam zijn.
Alles wat wij leeren kennen is verder inhaerent (dhoroerï)
of accidenteel (na£/iarï) ; het eerste is wat wij door zuivere
redeneering te weten kunnen komen, het tweede wat wij niet
' ) De leeftijd van dezen auteur is onzeker. Vergl. Loth: op. cit. p , 122,
en Cat. Cod. Arab. p . 113.
') Cat. Cod. Arab. p. 76 en 77.
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door redeneeren alleen kunnen te weten komen. Zoo is het,
°m bij de wet te blijven, inhaerent aan de voorgeschreven
vijf dagelijksehe gebeden, dat zij verplichtend zijn, maar
!s bet iets aecidenteèls, dat de woeker verboden is.
De wet is of categorisch (ithbât), ôf niet-categorisch (ibâ"ah), óf eene vermenging van beiden (al-wadha' lahomâ).
Voor zoo verre zij categorisch is, kan zij zijn imperatief
(amr) of prohibitief (nahï). De imperatief verdeelt men weder
m verplichting (îdjâb) en aanbeveling (nadb), de prohibitiet
m verbod (tahrim) en afkeuring (karâhah). Yoor zooverre
de wet niet-categorisch is, betreft zij datgene wat men
doen of laten mag naar believen, zonder dat het een of het
ander bij Allah verdienstelijker is. Eindelijk is de wet
soms categorisch en niet-categorisch te gelijk, en wel in de gevallen, waarin eene aanleiding (sabab), eene voorwaarde (sjart)
en een beletsel (infini') bestaan kan. Zoo b. v. is het middaggebed verplichtend, doch alleen wanneer de zon een zekeren
stand heeft bereikt (d. i. de aanleiding), indien men bij zijne
verstandelijke vermogens is (d. i. de voorwaarde), en indien
men zich niet bevindt in zekere toestanden, welke aan het
doen zijner gebeden in den weg staan (d. i. het beletsel).
De gewoonte treed op als bron van kennis, wanneer men
het verband tusschen het eene begrip en het anderen waarneemt, hetzij dat die begrippen positief, hetzij dat zij negatief
z
ijn; doch in elk geval moeten zij berusten op feiten
die herhaaldelijk zijn voorgekomen (takarror). Het verband
tusschen twee begrippen kan zijn vierledig, namelijk: tusschen
twee positieve begrippen, tusschen twee negatieve begrippen,
tusschen een positiet en een negatief begrip, en tusschen een
negatief begrip en een positief. Zoo kan men verzadigd zijn,
omdat men gegeten heeft, niet verzadigd zijn omdat men
niet gegeten heeft, honger hebben omdat men niet gegeten
heeft, en geen honger hebben omdat men gegeten heeft.
En hiermede is de schrijver genaderd tot het verstand
als bron van kennis, en sluit zijne redeneering zich bij Sinoesfs
ontleding van deze bron aan.
De Kitab Patakalmobin, ten rechte Fath al-Mobïn, d. i. „over-
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winning des Ondubbelzinnigen," namelijk van Allah, is eveneens een commentaar op Sinoesfs werkje. Deze commentaar is geschreven door den hierboven reeds vermelden Ibrahim bin Mohammad al-Baidjoerî 1).
Een werk van ongeveer gelijke strekking als de Omm alBarâhîn, en hoofdzakelijk daaruit geput, is de Kiiab Kipajatoelawam, ten rechte Kifâjat al-'Awâmm, d. i. „het boek dat
voldoende is voor het volk", geheeten. De auteur daarvan
is een Egyptisch geleerde, Mohammad bin asj-SjârTî al-Fadhâlî, en de aanvangswoorden, na het Bismillah, zijn: j.AS>!)
-à!) olsjïl) J,iÀ*il *ü. Het werk begint met eene inleiding
C
>
(moqaddamah) over de kennis, het noodzakelijke, liet onmogelijke en het mogelijke. Dan worden achtereenvolgens
de 50 geloofspunten ('aqïdah) omtrent Allah en zijne gezanten
uiteengezet, en met bewijzen (dalil) gestaafd. Die 50 geloofspunten zijn: de 20 eigenschappen (çifah), welke Allah noodzakelijk moet hebben, de 20 eigenschappen welke Hij onmogelijk
kan hebben, het ééne dat ten Zijnen opzichte noch noodzakelijk noch onmogelijk is, de 4 eigenschappen welke Zijne gezanten noodzakelijk moeten hebben, de 4 eigenschappen welke
zij onmogelijk kunnen hebben, en liet ééne dat ten hunnen
opzichte noch noodzakelijk noch onmogelijk is. Dan volgt
een naschrift (chfitimah) over het karakter van het geloof
(îmân) en over de genealogie van Mohammad, van vaders
en van moeders kant. Op dit werkje nu schreef al-Fadhâlî's
leerling, de evengenoemde al-Baidjoerï, kantteekeningen en wel
onder toezicht van al-Fadhâlî zelven. In die kantteekeningen
behandelt hij speciaal een 50 tal vraagpunten (matlab), welke
in de Kifâjat al-'Awâmm niet volledig tot hun recht zijn
gekomen. De aanvangswoorden van al-Baidjoervs kantteekeningen zijn, na het Bismillah : p!) eL>Ul£il; JlaSl &tt S*SA>).
De Kitab Miptak heeft tot Arabischen titel al Miftâh fi
sjarl.i Ma'rifat al-Islâm, d. i. „de sleutel", commentaar op
„do kennis van den Mam''. Noch de auteur van „de sleutel",
noch die van „de kennis van den Islam" is bekend 2 ). De
1

) Zie lwen p. 531, en mijn Cat. Cod. Arab. p. IIB.
*) Vergl. Loth: op. cit. p. 122, en mijn Cat. Cod. Arab, p 113.
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aanvangswoorden van eerstgenoemd werk zijn in mijn Cal.
Cod. Arab, vermeld; die van het tweede zijn, nahet Bismillah:

C1' r*c o"? ^

^

J'

*it <^]3 uMi^j ^

'Sfy** «-*

De inhoud is tweeledig. Eerst verhaalt 'Abd Allah bin "Omar,
één der metgezellen van den Profeet, dat de Aartsengel Gabriel
eens tot dezen laatsten kwam, en hem vroeg waaruit de Islam
bestaat. De Profeet antwoordde uit vijf zaken: het geloof aan
Allah en zijn Profeet, het gebed, de djakat, de vasten en de
bedevaart. Toen vroeg Gabriel den Profeet naar de geloofspunten, en antwoordde deze, dat men moet gelooven aan
Allah, aan de Engelen, aan de openbaring, aan de godsgezanten, aan den dag van het laatste oordeel en aan de
Predestinatie. Eindelijk vroeg Gabriel den Profeet naar de
goede werken, waarop deze antwoordde, dat de goede werken
bestaan in het dienen van Allah al ziet men Hem niet,
want Hij ziet de menschen toch. Gabriel was met deze antwoorden tevreden, en ging heen, waarop de Profeet tot de
hem omringende personen zeide, dat hem deze kleine catechismus was afgenomen tot onderwijzing van de omstanders.
Daarna volgt een tweede catechismus aaD Aboe 'Abbâs,
eveneens een metgezel van den Profeet, toegeschreven. Ik
geef ter kenschetsing daarvan de eerste vragen.
Als men u vraagt: Zijt gij Muzulman? zoo moet gij antwoorden: al-hamdo lillâhi, d. i. „Eere zij AMh".Vr. Van wien
stamt gij af.-' Antw. Van Adam. Vr. Van welken godsdienst
zijt gij ? Antw. Van dien van Abraham. Vr. Tot wiens volk
behoort gij? Antw. Tot het volk van Mohammad. Vr. Tot
welke school behoort gij? Antw. Tot die van Sjâfi'î. Vr.
Hoevele scholen zijn er? Antw. Vier, namelijk die van Aboe
Hanîfah, van Sjâfi'î, van Mâlik en van bin Hanbal.
De Kitab Djoeharatoeltbhid is de Djawharat at-Tawhïd, d. w.
z. „het juweel van de eenheid van Allah1', door Ibrâhîm ilLoqânî, overleden in het jaar 1041 der H. ] ) Het is een
didaktisch gedicht over de leer der eenheid van Allah en de
daaruit voortvloeiende grondwaarheden van den Islam. Op dit
leerdicht schreef zijn zoon, 'Abd as-Salâm bin Ibrâhîm ali)

H. Kh. II p. 054.
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Loqâriî, overleden in liet jaar 1078 der H., een commentaar,
Ithâf al-Morîd, d. i. „schenking aan den leerling'1, getiteld,
welke commentaar ook op Java en iladoera zeer bekend is x).
Een tweede in deze gewesten voorkomende commentaar is de
Tohfat al-Morîd, d. i. „geschenk voor den leerling1', van den
r
eeds meergenoemden Ibrahim bin Mohammad al-Baidjoerî p).
De aanvangswoorden van laatstgenoemden commentaar zijn, na
het Bismillah: ^) f)Sz$b t/U) *Jd J-*»!»- B l i i d e commentaren worden evenals het gedicht zelve door de santri's Kitab
Djoeharatoeltohid genoemd. Als eene bijzonderheid omtrent
de werken van Sinoesi en Loqânî vermeld ik, dat beide
auteurs tot de school van Mâlik belmoren.
Alvorens over te gaan tot de kitab's over tasaoep, d. i.
de mystieke theologie, dien ik een enkel woord in het midden
te brengen over de beteekenis van het mysticisme in den
Islam. De Islam, zooals wij dien uit zijne hoofdbron,
den Koran, leeren kennen, is een der meest positieve
godsdiensten, welke bestaan. Voor het gevoel en de verbeeldingskracht laat hij al zeer weinig plaats over, evenmin als trouwens voor de philosophie. Niemand heeft
deze waarheid scherper en juister in het licht gesteld, en
met het Arabische volkskarakter in verband gebracht, dan
Dozy in het eerste hoofdstuk van zijne Histoire des Musulmans d'Espagne, en in de Hoofdstukken I en X van zijn Islamisme. Het laatste werk is vermoedelijk onder het bereik van
bijna alle lezers van dit Tijdschrift, en ik meen dus daarnaar te
kunnen verwijzen. Intusschen, reeds betrekkelijk kort na
zijn ontstaan, verspreidde zich de Islam in landen, door nietArabieren bewoond, en het was niet meer dan natuurlijk, dat
die godsdienst aldaar veel van zijn specifiek Arabisch karakter
moest verliezen. Het waren voornamelijk de Perzen, die het
eerst tegenover het formalistische, dat in den Islam lag, het
gevoelselement en de wijsbegeerte op den voorgrond stelden,
i ) H Kti. I p. 150; Pertsch: op. cit. Il p. 31 en volgg., en mij a
Arab. p. 116.
») Zie boven p. 544.
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en zoo zien wij dan ook reeds in de eerste drie eeuwen een
heftige strijd ontbranden tusschen allerlei theologische richtingen,
rationalisten, mystieken en scholastieken *). Do rationalisten
gaven, sedert den grooten theoloog al-Asj'arï, overleden in
het jaar 330 der H., den strijd op; doch die tusschen de Arabische of scholastiekeen de nict-Arabische of mystiekerichting
bleef tot op onzen tijd voortduren.
De mystieken dragen in het Arabisch den naam van çoefî,
een woord afgeleid van çoef, d. i. „wol", naar het wollen
kleed, dat de oudste voorstanders dezer richting droegen. Het
Javaansche woord tasaoep, voor mystieke theologie is afgeleid
van het Arabische taçawwof, d. i. „het zich als eoefï voordoen",
„het omhelzen van de leer der coefis". Men kan de mystieken
in twee hoofdgroepen verdeden : zij die, ofschoon in alle opzichten Mohammedanen blijvende, toch aan den Islam eene min of
meer mystieke kleur geven, en zij die mystieke sekten vormen, welke soms, hoewel in naam nog tot den Islam behoorende, toch zoo principieel daarvan afwijken, dat zij
inderdaad geheel op zich zelven staan. Sommigen van die
sekten hebben zelfs een pantheïstisch karakter gedragen,
iets dat, gelijk men weet, al zoo sterk mogelijk met de leer
van den Koran- in strijd is. Het mysticisme van de feitelijk
buiten den Islam staande sekten is zeker ééne der gevaarlijkste
richtingen, welke men zich denken kan. De grondslag
daarvan bestaat in blinde gehoorzaamheid aan de meesters
en in het aanwenden van allerlei, voor een deel zelfs mechanische middelen om in extase te geraken. Waartoe zoo iets
kan voeren, leert b. v. de geschiedenis van de bekende sekte
der Assassynen, welke sekte als een uitwas moet worden
beschouwd van het mysticisme, dat ik hier op het oog heb.
Van het mysticisme op Mohammedaanschen grondslag kan
men als het hoofd en den grondlegger beschouwen Hodjdjat
al-Islâm Aboe Hamid Mohammad al-Ghazzâlî, overleden ia
' ) Zij die dezen strijd in bijzonderheden vvensohen na te gaan, kan ik niet
beter doen dan verwijzen naar het werk van Dr. M. Th. Houtsma: De Strijd
over het Dogma in den Islam tot op El-Ash'ai'ï.
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het jaar 505 der H. Hij trad hoofdzakelijk in Baghdâd en
Damaskus als leeraar op, en zijn voornaamste werk is de
Kitab Ikja, ten rechte Ihjâ 'Oloem ad-Dïn, d. i. „de opwekking
der godsdienstwetenschappen" '). Met het verschijnen van dit
omvangrijke werk vangt eene nieuwe periode in de geschiedenis van de Mohammedaansche theologie aan, en het is
tegenwoordig nog zoo beroemd, dat vele Muzulmannen het
op zich zelf voldoende achten, om daaruit den Islam weder
op te bouwen, als alle andere boeken onverhoopt mochten
verloren gaan ! ). Het is verdeeld in vier deelen (qism), welke
achtereenvolgens handelen over de uiterlijke godsdienstplechtigheden ('ibâdah), over de maatschappelijke gebruiken
('adab.), over de nadeelige (mohlik) en de heilzame (mondjï)
gemoedsaandoeningen. Elk dezer deelen is weder verdeeld
in 10 boeken (kitâb). Die van het eerste deel handelen
over: 1° de kennis, 2° de geloofsartikelen, 3° de reiniging,
4° het gebed, 5° de djakat, 6° de vasten, 7° de bedevaart
3
), 8° het Koran-lezen (tilâwah), 9° het herdenken van Allah
(dsikr), 10° het lezen van den Koran bij dagtaken (wird). De
boeken van het tweede deel handelen over: 1° het eten, 2" het
drinken, 3° het beroep, 4° het huwelijk, 5° het geoorloofde en
het verbodcue, 6" het gezellige en het eenzelvige leven, 7° het
reizen, 8° de muziek, 9° het aansporen tot de deugd, 10° de zeden
der profeten. De boeken van het derde deel handelen over:
1° de raadselen van het hart, 2° het bedwingen zijner
lusten, 3° de onmatigheid in spijs, drank en wellust, 4» het
kwaad door de tong veroorzaakt, 5° den toorn, 6° de wereldsche
zaken, 7° den rijkdom, 8° de eerbewijzing en den schijn, 9° de
trotschheid en de verwaandheid, 10° de verblinding. De boeken
van het vierde deel eindelijk handelen over: 1° de bekeering, 2° liet geduld en de dankbaarheid, 3° de boop en de
vrees, 4" de armoede en het ascetisme, 5° de eenheid van Allah,
>) II. Kb.. I p. 180 eu volgg.
' ) A. vonKremer: Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, p. 15 eu 43,
•'•) De vijf laatstgenoemde onderwerpen worden niet, gelijk in de boeken
over het recht, vau een zuiver formeel standpunt, maar van een moreel»
mystiek en wijsgeerig standpunt behandeld.
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6° de liefde, 7° de goede bedoelingen, de zuiverheid en
de oprechtheid, 8° de godvreezendheid, 9° het nadenken, 10°
liet denken aan den dood.
Het werk is veel te uitvoerig om bij het begin van de studie
der mystieke theologie gebruikt te worden. Hiervoor is een
korter werk van denzelfden schrijver bestemd, de Kitab Bidajatoelhidajat, ten rechte Bidâjat al-Hidâjah, d. i. „het begin van de
leiding", geheeten '). Dit werk, verdeeld in eene voorrede
(moqaddamah), 7 hoofdstukken (bâb) en een naschrift (châtimali), is eene soort inleiding op den Kitab Ikja, speciaal op de
beide eerste deelen van laatstgenoemd boek. Een derde
beknopt werk van Ghazzâlî is eindelijk de Kitab Minhadjoelabidin, ten rechte Minhâdj al-'Abidîn, d. i. „de gids der
godvruchtigen", getiteld 2). Het is verdeeld in 7 hoofdstukken ('aqabah lett. „berg", en van daar : „alles wat moeielijk
te bereiken of te doorgronden is"), respektievelijk betrekking
hebbende op : lo de kennis, 2° de bekeering, 3° de zwarigheden,
4° de onvoorziene gebeurtenissen, 5 > de aansporingen, 6° de
ongelukken, 7o Allah's lof en de dankbaarheid. Het is het
laatste werk van den beroemden schrijver, en kan als het
besluit van zijne leeringen worden aangemerkt.
Onder den naam van Kitab Sarkawi verstaat men de kantteekeniügen van 'Abd Allah bin al-Hidjâzî al-Chaloeti asjSjarqâwî op den commentaar, welken Mohammad bin Ibrahim
bin 'Abbâd an-Nafzî schreef op het werk van Tâdj ad-dîn
Aboe 1-Fadhl Ahmad bin Mohammad bin 'Abd al-Karim bin
'Atâ Allah al-Iskandarî of al-Iskandarânî. Laatstgenoemd
werk heeft tot titel al-Ilikam, d. w. z. „de aphorismen".
Bin 'Ata Allah overleed in het jaar 709 der H., en an-Nafzî in
het jaar 796 der H. s) Beide schrijvers behoorden tot de school
van Mâlik. Omtrent Sjarqâwî's leeftijd heb ik te vergeefs
naar berichten gezocht. Het werk van bin 'Atâ Allah is eene
verzameling van ethische en mystieke aphorismen, zonder
') H. Kh. II p. 24.
') H. Kh. VI p. 210.
3
1 H. Kh. III p. 82 en volgg; Loth: op. cit. p. 196.
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eenige indeeling of orde, zoodat het mij niet mogelijk is in
korte woorden een overzicht van den inhoud te geven.
De Kitab Soebatoeliman, ten rechte Sjo'ab al-Inmn, d. i.
„de onderdeden der geloofsleer", getiteld, heeft tot auteur
Mohammad bin 'Abd Allah al-ïdjï, van wien ik niet ben
kunnen te weten komen wanneer hij leefde >). De aanvangswoorden, na het Bismillah, zijn: _KA» J.a^ -ül *JJ! AASÏI
M) UUo) 'ÓJJIS. Het boek behandelt 77 „onderdeden" (sjo'bah,
lett. „tak", meerv. sjo'ab). Volgens de bestaande Maleische
bewerking is het boek oorspronkelijk in het Perzisch opgesteld, van daar in het Arabisch, en uit laatstgenoemde taal
in het Maleisch overgebracht: volgens de Arabische bewerking
is het oorspronkelijk een Arabisch boek, en wel een excerpt
uit een grooter. De Maleische bewerking bevat slechts de
50 eersten der 77 „onderdeden". Ik laat hier de namen deiverschillende onderdeden van de geloofsleer volgen, in de orde
waarin zij uit een mystiek en ethisch oogpunt worden behandeld: 1" Allah, 2» de Engelen, 3 ' de boeken, 4» de
profeten, 5° ' den jongsten dag, 6" de opstanding, 7"depraedestinatie, 8» het laatste oordeel, £M de belooning en strai
hiernamaals, 10° Allah's liefde, 11° de godvreezendheid,
12» de hoop op genade, 13° het vertrouwen op Allah, 14° de
liefde tot Mohammad, 15" de vereering van Mohammad, 16°
de kostbaarheid van het geloof, 17» de beoefening der wetenschap 2 ), 18° de verbreiding der wetenschap 3). 19' de vereering van den Koran, 20' de reiniging, 21° het gebed,
22« de djakat, 23" de vasten, 24" de godsdienstige afzondering,
25" de bedevaart, 26° de heilige oorlog, 27" de standvastigheid
in den heiligen oorlog, 28» de moed in den heiligen oorlog, 29°
de verdeeling van den buit, 30 ' het vrijlaten van slaven, 31" de
voorgeschreven verzoeningen (kaffarah) 4), 32° het nakomen
i) Zie mijn Verslag p. 4 en 54.
s) Namelijk voor zooverre die op de wet eu de theologie betrekking heeft
••')

ld.

*) Over de verschillende soorten van verzoeningen, zie mijne Beginselen
van het Moh. Kecht, 3de drnk, p. BS, 67, 79, 152 en 179.
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zijner verbintenissen, 33° de dankbaarheid voor Allah's weldaden, 34° het in bedwang houden van de tong, 35n misbruik
van vertrouwen, 36° doodslag en verwonding, 37° ontucht,
38° de eerbiediging van het eigendomsrecht, 39° verboden
spijs en drank, 40° kleederdracht en opschik, 41° muziek
en spel, 42° de matigheid, 43 » nijd en haat, 44° de benadeeling
der Muzulmannen, 45° de zuiverheid van bedoeling, 46° het
deelnemen in het geluk en het ongeluk van anderen, 47° het
goedmaken van toegebracht kwaad, 48° de voorgeschreven
offerhanden, 49 > de gehoorzaamheid aan de overheden, 50°
het volgen van de djamâ'ah ] ), 51° het rechtvaardig rechtspreken, 52° het aansporen tot de deugd en het afraden
Van de ondeugd, 53° het bevorderen van vroomheid en godsvrucht, 54° de schaamte, 55° de ouderliefde, 56° de liefde
tot zijne overige bloedverwanten, 57° de goede inborst, 58° de
behandeling zijner slaven, 59° de plichten der slaven, 60° de
plichten der ouders, 61° het zich aansluiten bij de godvruchtigen, 62° het beantwoorden van een ontvangen groet, 63°
het oppassen van zieken, 64" het bidden voor de overledenen,
65° het laven der dorstenden, 66° het vermijden van ongeloovigen en goddeloozen, 67° de plichten tegenover zijne buren,
68° de gastvrijheid, 69° het bedekken van de feilen der Muzulmannen, 70" de gelatenheid, 71° de wereldsche goederen,
72" de omgang met vreemde vrouwen, 73" de ijdele gesprekken, 74° het gebruik van zij u rijkdom, 75° het mededoogen
met kinderen en de eerbied voor ouden van dagen, 76" het
bijleggen van twisten, 77" het liefhebben van alle Muzulmannen als zichzelf.
Het laatste der hierboven genoemde werken over de
mystieke theologie is de Kitab Adkia, in het Arabisch Hidâjat al-Adskija ila Tarïq al-Awlija, d. i. „de leiding der scherpzinnigen op den weg der heiligen", 'getiteld.
Het is een mystiek leerdicht, door zekeren Zain ad-dïn
al-Ma'bari geschreven in of kort na het jaar 914 der H. 2).
Dit werk wijkt in zooverre van de vorigen af, dat het
')
2
)

Over de beteekenis van dit woord, zie Ibid. p. 8.
Cat. Cod. Arab. p. 94. lu het daar beschreven handschrift is het

m
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meer de zuivere mystiek behandelt; terwijl de anderen de
mystieke theologie en ethiek tot onderwerp hebben.
De schrijver begint met de verhouding uiteen te zetten tusschen de mystieke devotie (tarïqah) en de wet (sjarfah), onder
welke laatste benaming hij speciaal den vormelijken eeredienst,
verstaat. De tweede, zegt hij, is als een schip en de eerste
als de zee, waarin de waarheid (haqïqah) als eene kostbare parel verborgen is. De parel is het doel; maar
zonder het schip, d. i. het middel, kan men de zee niet
bevaren, en bij de parel komen. Men moet intusschen ten
slotte het schip verlaten, en in de zee duiken om de parel
te vinden. Negen dingen zijn noodig om de devotie te kunnen
beoefenen: 1° de bekeering, 2° de tevredenheid, 3° eene ascetische
levenswijze, 4° de studie van de wet en wat daarmede verband
houdt, 5° het volgen van de voorschriften der sonnah, 6° de
onderworpenheid aan Allah's wil, 7 ° de zuiverheid van bedoelingen, 8° de eenzelvigheid, 93 het goed besteden van zijn tijd,
d. w. z. dat men zijn tijd geheel aan Allah wijde. Men moet
den weg der Sjaich's (d. z. de meesters der Darwïsj-orden,
welke de mystieke devoties beoefenen) betreden met het
hart vol vuur en licht. Is het hart ziek, zoo moet men vijf
geneesmiddelen aanwenden: den Koran lezen, het lichaam
zuiveren, den nacht wakende doorbrengen, zich voor Allah
verootmoedigen en voortdurend in gezelschap van de braven
(d. z. de mystieken) blijven. De geheele dag wordt verdeeld
tusschen de studie en de verschillende godsdienstoefeningen,
waaronder de vijf wettelijk voorgeschrevene gebeden wel
begrepen ziJD, maar toch op den achtergrond treden tegenover de mystieke devotie; terwijl deze laatste weder als
ondergeschikt aan de studie wordt voorgesteld. De studie
is natuurlijk het zoeken naar de verborgen „waarheid", en
niet hetgeen men in het Hollandsch gewoonlijk onder dat
woord verstaat. De beoefenaar der mystiek wordt verder
in zijn doen en laten beschreven; terwijl eindelijk als het
woord ' U i ' j ï )

»de vromen", in den titel, eene schrijffout voor 'Ui'jX)

„de scherpzinnigen".

De Javaausche naam van het boek wijst dit uit.
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hoogste, waartoe men komen kan, na de waarheid te hebben
gevonden, de kennis (ma'rifah) van het wezen der dingen
wordt genoemd.
De lezer zal reeds hebben ontwaard, dat wij met dit boek
°P een geheel ander terrein zijn gekomen dan met de vorigen.
Het is eene inleiding tot de beoefening der tarïqah's of
Mystieke devoties der Darwïsj-orden, als de Naqsjibandïjah,
de SjaHârîjah, de Qadarijah, enz., welke devoties op hare
beurt weder den overgang vormen tot het buiten den Islam
staande mysticisme, waarover ik hierboven sprak. Over de
devoties, welke ik op het oog heb, meen ik te mogen
verwijzen naar het opstel van mijne hand op pag. 158 en
volgg. van dl. XXVIII (1883) en naar dat van den heer
K. F. Holle in dl. XXXI (1886) p. 67 en volgg. van
«it Tijdschrift. De oefening in de verschillende soorten
v
an devoties kan niet geacht worden tot het godsdienstonderwijs te behooren, en zoude, om op afdoende wijze
*e worden behandeld, eene geheel afzonderlijke studie
vereischen. Alleen wil ik hier nog bekend stellen, dat tegenwoordig deze devoties het meest beoefend worden in het noordelijke gedeelte van Bantam en in de afdeelingen Buitenzorg,
Tjandjoer en Öoekaboemi. Voorts ontmoette ik leerlingen van
den, in de opstellen van den heer Holle en van mij genoemden
en te Mekka *) woonachtigen Solaimân Effendî, te Cheribon,
te Samarang, te Soerabaja, te Bangil, in het Madioensche
en op het eiland Madoera. Velen hunner waren in het
bezit van certificaten, als ik in mijn evengenoemd opstel
gepubliceerd heb, en van verschillende, meest te Ca'ïro gedrukte
Arabische boeken, bevattende onderwijzingen in de devoties.
Herhaaldelijk trof ik den Djâmi' al-Oçoel aan, waarvan ik
m mijn opstel eene korte inhoudsopgave mededeelde, voorts
een tweetal werken, waarvan het eerste getiteld is al-Ghonjah
ü Tâlib at-Tarîqah, d. i. „de rijkdom van den beoefenaar der
devotie", door Aboe Çâlih 'Abd al-Qâdir bin Moesâ, in het
') In de wijk Djabal
Sèh (Sjaicb) Djabal.

Qobais, van daar heet hij bij de Javanen ook wel
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jaar 561 der H. te Baghdad overleden, en al-Fath ar-Rabbânî wal-Faidh ar-Rahmânî, d. i. „de overwinning van den
Heer en de overvloed van de genade", door'Afïf ad-dîn bin
al-Mobârak, opvolger (chalîfah) van den bekenden heilige
'Abd al- Qâdir al-Djailânî, doch mij overigens onbekend. Ook
toonde men mij hier en daar leerboekjes voor de devoties in het
Javaansch (pégon) te Ca'ïro gedrukt, en door Solaimân
Effendî aan zijne adepten uitgedeeld, en eindelijk een aantal
kleine Arabische verhandelingen over hetzelfde onderwerp.
Het schijnt, dat men er tegenwoordig te Mekka vooral
werk van maakt Javanen en Maleiers in de broederschappen
der Darwïsjen op te nemen, en dat zij ten deze een vruchtbaren
bodem opleveren. Het feit, dat men het der moeite waardig
acht te Cairo Javaansche boekjes te laten drukken, is
trouwens op zich zelf welsprekend genoeg. De zaak komt
natuurlijk neder op geldelijke exploitatie. De hoofden der broederschappen te Mekka zijn bijna zonder uitzondering geene Arabieren van afkomst, maar Perzen, Turken en Bengaleezen, en
deze lieden krijgen er in liet onderwijs zelfs blijkbaar hoe
langer hoe meer de overhand. Trouwens, behalve enkele aristocratische familiën, schijnt de echte Arabische bevolking in de
heilige stad sterk door vreemden en hunne afstammelingen te
worden verdrongen. Merkwaardig is het dan ook, hoe de in den
Archipel aanwezige Arabieren, die bijna allen uit Hadhramaut
afkomstig zijn, zich over Mekka en Solaimân Effendî c. s.
doorgaans uitlaten. Zij gevoelen zich in die stad en in die
omgeving blijkbaar niet in hun element.
Ten slotte nog een enkel woord over het onderwijs in
tapsir, waarvoor men den Kitab Djalalèn algemeen bezigt.
Dit is de commentaar op den Koran, in het Arabisch
Tafsîr al-Djalâlain, d. i. „de commentaar der beide Djalâl's", geheeten; hij is geschreven door den hierboven x)
reeds genoemden Djalâl ad-dîn Mohammad bin Ahmad alMahallî en door Djalâl ad-dîn 'Abd ar-Rahmân bin Aboe
Bakr as-Sojoetî, de laatste overleden in het jaar 911 der H. *).
') P. 532.
-) II. KU. 1 p. 358; de Jong: Ca/. Cod. Bibi. Acad,Meg. Beientimtm, p. W2.
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•De overige in den Archipel bekende Arabische werken kunnen niet gezegd worden algemeen bij het onderwijs te worden
gebruikt. Hier of daar moge men een leeraar aantreffen, die
b' v. Baidhâwî's commentaar op den Koran of al-Bochârî's
verzameling van overleveringen expliceert; een enkele moge
°ok eens een boek over de logica (mantik) behandelen ; dit alles
is iets geheel toevalligs, en staat buiten het gewone godsdienstonderwijs. Ik heb alleen een denkbeeld willen geven van het
laatste, en den niet-deskundige, die eene priesterschool bezoekt,
en daar stapels Arabische boeken en handschriften ziet
liggen, eenigszins inlichten, wat voor werken dat zijn. Ook
z
al het bovenstaande, hoop ik, eenige wijziging brengen in
het bij velen bestaand denkbeeld, dat men in de inlandsche
godsdienstscholen in het geheel niets anders leert dan bidden
en den Koran opdreunen. Het onderwijs aldaar moge niet
beantwoorden aan de eischen van hen, die in het tegenwoordige
Europeesche onderwijs hun ideaal verwezenlijkt zien; het
moge hier en daar in handen van onbekwamen of zelfs van
zedelooze lieden zijn, zoo absoluut onbeteekenend en verwerpelijk, als het in den regel wordt voorgesteld, is het, in
het algemeen genomen, bepaald niet.
BATAVIA,

1 October 1886.

IETS OVER HET DOODENFEEST
BIJ DE

PAPOEA'S AAN DE GEELVIMSBAAI.
UITREKSELS UIT EEN BRIEF
VAN DEN ZENDELINGLEEBAAR

J. A. VAN BALEN,
TE

R O O

1ST.

In het laatst des vorigen jaars zou hier een groot doodenfeest gevierd worden, waarvan ik nog nimmer eenige bijzonderheden had vernomen of gelezen. Daar de behandeling
der dooden hier geheel anders is dan in de Dorehbaai,
knoopte ik aan het onderzoek naar doel en strekking van
dat feest ook vast het onderzoek naar alles wat op de dooden
betrekking heeft, en de resultaten van dat onderzoek zijn het
die hier worden medegedeeld. Wat hier vermeld wordt
is, geloof ik,- vrij volledig.
Het meest kwam ik te weten van een Roonsch jongeling
die reeds ruim een jaar bij ons aan huis verkeert. Van hem
hoorde ik de eigenamen die genoemd zullen worden en mij
later op het spoor der daarbij hoorende legende brachten.
Voor zoo ver mij bekend is, is er op Papoea van geen godsdienst of goden sprake, maar erkent de Papoea slechts het
bestaan van booze geesten die in elk geval, maar vooral bij
ziekte en dood, de oorzaak van het kwaad zijn. De booze
geesten op zee, die in of op steenen en rotsen verblijf houden,
noemt men „faknik"; die welke op het land verblijf houden,
„manoein", terwijl een derde soort, dat het vooral op kinderen
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gemunt heeft en in boomen huist, „naarboeier" heet. Is iemand krank dan is de vraag hoe den boozen geest, die de
krankheid veroorzaakt, te verdrijven, te bedriegen of te ont.
komen. Allereerst wil men door waarzeggerij „kinsoor" genaamd, weten of de kranke zal sterven, doch ook bij ongunstige
voorzegging tracht men herstelling te bewerken. Men roept de
hulp in van een „konoor", een soort van geestenbezweerder, volgt
allerlei raadgevingen, vooral die van \ rouwen, op, zoekt geneesmiddelen bij den zendeling, tracht den kranke voor den
boozen geest te verbergen door hem in een ander huis over
te brengen, of wel men tracht den geest te bevredigen door
stukken van waarde, zooals prauwen, stuk te slaan, ja zelfs
door hem te bedriegen als de ziekte toch blijft, door te weenen
als of de kranke dood was. Intusschen is de kranke omringd van familie en vrienden, die in het nauwe hok mede
door tabak rooken, de atmosfeer nog meer bederven en alzoo
den doodstrijd verzwaren, zoo niet verkorten. Is de dood eindelijk ingetreden dan begint men te weenen en te weeklagen,
en houdt dit vol tot de doode buiten de woning gebracht
is. De doode wordt met opgetrokken knieën op een nieuwe
mat gelegd, met zijne versierselen, die hij bij zijn leven op
feesten droeg, alsmede kralen enz. bij zich, terwijl eenige
weenende vrouwen het lijk tegen de vliegen beschutten.
Is de geest het lichaam ontvloden dan begeeft hij zich
onmiddelijk op weg naar den „soeroeka" (is dit het Maleische
„sorga"?), den hemel der Papoea's. Waar die is kon men
mij niet zeggen, evenmin als van waar de doode zijn lichaam
heeft waarmede hij naar den „soeroeka" gaat. Nabij den soeroeka is een wachter, Isokakoeani (lett.: hij volgt u stellig)
geheeten, die den nieuweling aanhoudt en ziet of neus en
ooren doorboord zijn en, zoo dit niet het geval is, die te
doorboren. Vervolgens roept hij een soeroeka-bewoner, van
dezelfde kunne als de nieuw aangekomene, plaatst den een
naast den ander, en ziet door een stokje over beider hoofden
te leggen, of beide even groot zijn, terwijl de nieuweling
evengroot als de andere wordt gemaakt, waarna beiden kunnen vertrekken.
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Zijn beiden in den soeroeka aangekomen dan begeeft de
nieuweling zich naar zijne familieleden, die vóór hem daar
kwamen, en die daar in huizen wonen geheel aan de aardsche
gelijk, edoch deze behoeven niet telkens vernieuwd te worden. De struggle for life is daar onbekend, en dus, en dit
maakt juist den soeroeka tot een hemel, men behoeft daar
voor niets meer te zorgen, en kan daar eten, drinken, zingen
en dansen naar hartelust, want ziekte of dood zijn daar niet.
Met het zingen moet al dadelijk een aanvang gemaakt
worden, want de nieuwe soeroeka-bewoner heeft wel een
nieuw lichaam, doch het ontbreekt hem nog aan krachten.
Doch na vier nachten te hebben gezongen zal dat over zijn.
Alzoo de geest des menschen gaat naar en blijft in den
soeroeka, doch daar is nog iets van hem op aarde gebleven,
behalve het lichaam en daarmede heeft men nu vrede te houden.
Dat is de „nien", de schaduw, die, tot men voor haar een
„korwaar", houten beeld, als woning heeft bereid, in de nabijheid der woning blijft. Wordt er voordat het beeld gemaakt
is, rumoer in de negorij gemaakt, door smeden, hakken,
trommelen enz., dan wordt die „nien" boos en veroorzaakt
allerlei kwaad.
Is nu de overledene een geliefd persoon, dan wordt al
zijn goed, op eenige stukken na, die men als aandenken behouden wil, vernietigd of weggeworpen ; is hij nog jong
dan wordt zijn erfdeel vernietigd, slechts, als de zucht naar
buit grooter is dan de droefheid, wordt alles behouden; men
begraaft dan wel eenige goederen, zooals zilver, met hem,
doch dit wordt later teruggehaald.
Nadat het lijk twee of drie dagen beweend is, moet het,
zoo het geen eerstgeborene uit zijn of haar familie is, begraven worden. Men maakt daartoe een baar van hout en
bamboe, en legt daarop het lijk, in een mat gebonden»
waarna men het óf in een prauw legt, die men dan ten achterstevoren naar de plaats waar men begraven wil voert, óf
wel men draagt het, zonder orde of eerbied, naar die plaats,
zoo men die loopende kan bereiken. Is men daar gekomen
dan wordt de baar op den grond gelegd, waarbij eenige
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vrouwen blijven weenen. en de andere graven het graf, wat
men doet met behulp van bijl, hakmes en klapperdop; of
met den koevoet en spade van den zendeling. Is het graf op de
vereischte grootte en diepte, dan luistert er een aan de wanden
van het graf of hij ook iets hoort. Treft zijn oor een geluid
als van weeklagen dan is dit het stellige bewijs dat er welhaast een sterfgeval zal; is het 't geluid van den „koeboer"
d. i. de triton-schelp, die na goed volbrachte moordtochten of
slavenj achten geblazen wordt, dan beteekent dat dat een dergelijke tocht, „raak" genaamd, gelukkig zal zijn d. w. z. men
dooden maken of slaven vangen zal.
Vervolgens wordt het lijk naast het graf geplaatst om een
onderzoek in te stellen naar de „manoein" die hem gedood
heeft. De mat waarin het lijk ligt wordt geopend en hij
die het onderzoek zal instellen, draait de haarlok die men
boven het voorhoofd heeft gelaten, toen men na den dood het
haar afsneed, om den wijsvinger. Men weet nu dat iemand
boos was op den doode, en vroeger gezegd heeft hem te
zullen dooden door een „manoein", of wel men weet dat de
overledene schuld had aan dezen of genen, of ook men vermoed dat de eene of andere stam een „manoein" zond;
dit vraagt men nu den doode en doet daarna een ruk aan
de haarlok. Laat de haarlok los na een of andere vraag
dan is dit een bevestigend antwoord van den doode, en men
weet dan op wien men zich wreken moet, wat dan ook op
plaatsen, waar geen zendelingen zijn, geregeld gebeurt. Op
de zendingsposten vreest men de wraak van het Gouvernement. Helaas echter begint men, althans op Roon, te
denken dat de Regeering zich niet veel om Papoea bekommert. Dat wij, zoolang wij op Roon zijn, geen Gouvernementsstoomer of regeeringspersoon zagen, gaf de bevolking
een slechten indruk. Dikwijls ging men reeds op „raak"
uit, gelukkig slechts driemaal met succes.
Is nu dit onderzoek afgeloopen, dan wordt het lijk in de
kuil gelegd, doch deze niet met aarde dicht gemaakt. Over
het graf worden dwarse houten en daarop de baar gelegd,
terwijl de openingen met stukken hout en steen worden toe-
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gesloten, ten einde het lijk niet een prooi der honden worde.
Op het graf worden driehoekige kleine roode vlaggetjes
gezet, en bij een man een gebroken boog en pijl, bij een
vrouw een gebroken steenen pot en een zak gelegd.
Wat hier is medegedeeld wordt gedaan bij vrije mannen
en vrouwen, die geen eerstgeborenen zijn. De slaven worden eenvoudig onder den grond begraven. Een eerstgeborene
echter komt niet in een graf.
Voor den eerstgeborene wordt een huisje zonder wanden voor
of naast het huis gezet, of wel men maakt een stelling op
het land, doch dan zonder dak, en in dat huisje of op die
stelling wordt het lijk, in een prauwtje, geplaatst om daar
te blijven staan tot het vleesch verteerd is. Staat het lijk
in een huisje bij het woonhuis, dan moet er zoolang tot het
vleesch verteerd is, bij dat lijk door de moeder, zuster of
vrouw des overledenen gewaakt worden. Deze vrouwen verlaten gedurende ruim 20 dagen die plaats niet, eten en
drinken wordt hun daar gebracht, terwijl men voortdurend
een vuurtje stookt, waarschijnlijk tegen den stank. Op den
rand der prauw worden roode vlaggetjes geplaatst als vroeger
beschreven.
De reden van het verschil in het behandelen der lijken?
nl. het plaatsen onder een dakje nabij het woonhuis of
het plaatsen op het land, is de meer of mindere liefde die
men den overledene toedroeg. Het vorig jaar stierf hier
onder anderen een oud man wiens kinderen reeds op jaren
waren. Men plaatste zijn lijk in een prauwtje, een zeer oud,
op een kale rotskruin in de barre zon, want hij was de eerstgeborene zijner ouders. Na eenige dagen barstte het lijk uiteen, met een knal als van een vrij zwaar schot, en zoolang
er voor hen wat te halen was kwamen de raven daar hun
dagelijksch voedsel zoeken, doch er was niemand die zich
daarover bekommerde. Aan den eisch der adat was voldaan,
doch niemand treurde om den oude.
Met lijken van kinderen wordt anders gehandeld. Deze
worden in een „mek" d. i. een kist van bladeren gelegd, en
in een boom gehangen, wijl de „naarboeier1', die de kinderen
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doodt, in de boomen woont. Zij blijven daar hangen zonder
dat iemand daar meer naar omziet.
Voordat de „korwaar" gemaakt wordt, is het gewoonte dat
niemand der naaste familieleden des afgestorvenen het huis
verlaat, althans zoo deze door hen geliefd werd. Op Papoea
doet ieder zooals hij wil, doch de adat wordt getrouw nageleefd, opdat men zich niet zou behoeven te schamen. Dit
is dan ook de groote dommekracht: „onze vaderendedenzoo
en wij doen het ook ; doen wij het niet, dan maken we ons
belachelijk". Vraagt men dan ook naar de reden of oorsprong der
adat dan is steeds het antwoord: „wij weten het niet, maar
dat is onze adat zoo".
Vóór men de „korwaar" maakt moet er eerst voor gezongen
e
n bij dat zingen moet gegeten worden, en daar hieraan
meestal veel volk deelneemt, moet er vrij wat sago, visch
eni. zijn. Ongeveer een week voor dit kor waar-feest zal plaats
hebben gaan eenige vrienden uit visschen op een der omliggende eilanden. Zoodra deze in de prauw stappen om te
vertrekken begeven zich de naaste familieleden in hun kamer,
om het hok waarin men woont nu maar eens zoo te noemen,
en sluiten daarvan het eenige gat in den buitenwand, waardoor
het daglicht kan binnenkomen, zoodat de kamer geheel
donker is op het weinige licht na, dat door de opene vloer
heen door het water naar binnen wordt gekaatst. Zij mogen
geen sago-brij, maar wel gebakken sago, en geen visch die
met een vischlijn, maar wel die met het Papoesche vischgereedschap gevangen is eten, en geen water uit groote bamboevaten, maar wel uit kleine bamboe's drinken; zij mogen wel
rooken, doch mogen hun cigaret niet met de hand, maar wel
met een houtje of zoo iets vasthouden, en mogen ook de
kamer niet verlaten.
Zijn de lieden van de vischvangst met een goede voorraad
geroosterde visch terug dan worden er lange lancetvormige
bladen van lage struiken gehaald om de sagobrooden in te bakken, welke brooden een lengte van 25 à 35 centimeters
en een middellijn op het middelste gedeelte van 10 à 15 cM.
hebben, terwijl de beide einden puntig zijn.
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Terwijl men daarmede bezig is, worden de naaste familieleden
in het traditioneele rouwgewaad gestoken. Den mannen
wordt het hoofd kaal geschoren terwijl een lok boven het
voorhoofd blijft, waaraan een snoer kralen wordt vastgemaakt
dat achter het oor om over den schouder heen op de borst
athangt; om den hals wordt een strook rood of blauw katoen gebonden welks op de borst afhangende einden uitgerafeld en met kralen gevlochten zijn, terwijl om de lenden een
van strooken rood, blauw en wit katoen gedraaid koord wordt
gebonden aan welks, langs een der dijen afhangende einde
een witte schelp wordt vastgemaakt, terwijl eindelijk van gesneden rotan aan de palm en bovenarmen banden worden
gevlochten met snippers katoen er tasschen. De vrouwen
krijgen behalve al deze rouwteekenen nog een soort van
rouwkleed aan van geklopte boombast, dat men „maar" noemt
(maar==dood). Dit bestaat uit een kap over het hoofd, en
een lap met een gat voor den hals, voor en achter afhangende, van voren nauwelijks de buik, van achteren de beenen
tot de kniekuil bedekkende.
De „korwaar" of houten beelden, die de incarnatie der
„nien" voorstellen, zijn van tweeërlei soort. Die voor de
eerstgeborenen zijn van een afschuwelijk model, en ofschoon alle
„korwaarV hoogst onaesthetisch zijn, deze zijn het bij uitnemendheid. Het hoofd is van boven open en hol uitgesneden zóó,
dat de geheele schedel er in kan staan. Dat hoofd staat op een
lichaam, in onderlinge verhouding vrij evenredig. Het geheele
beeld is ruim Vjt voet hoog.
Terwijl men nu in huis de toebereidselen voor de nachtelijke
samenkomst maakt, gaan eenige mannen naar de prauw waarin
het lijk ligt en nemen daar den schedel, den eersten halswervel
en het borstbeen uit, en nadat zij schoongemaakt zijn, worden
beide laatstgenoemde beenderen naar huis gebracht om daar
door de moeder, zoo die nog leeft, netjes in lapjes ingepakt,
en gedurende den rouw om den hals gedragen te worden. De
halswervel doet later dienst bij waarzeggerij (kinsoor). Een
houdt dan het touwtje waaraan de wervel hangt, en dat door
uitsteekselgat is gestoken, tusschen duim en vinger der uitgesto-
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ken hand. Hangt het beentje stil dan is dit een gunstig,
bangt het niet stil een ongunstig teeken.
Met den schedel gaat men niet naar huis, maar een eind
het hosch in, en hangt hem daar op aan twee kruiselings
gebonden houten die met sagobladen zijn omhangen zóó dat
het geheel een soort ton gelijkt. Zijn nu, na zonsondergang
de vrienden samen, dan gaan eenige mannen in alle stilte
den schedel halen en brengen hem, in een mandje tot onder
de achtergaanderij (landzijde) van het huis, waar hij door de moeder door de opening in den vloer wordt aangenomen, daar
hij niet den trap mag worden op gedragen. De moeder of, zoo
de moeder niet meer leeft, een ander gaat nu met den schedel eerst naar de kamer, waar eerst een tijd geweeklaagd
Wordt, doch daarna wordt hij in den breeden middengang van
het huis, waar de vrienden zitten, neergezet en nu hegint men
te zingen, doch zonder het Papoesche muziekinstrument, de trom
of tifa (hier „sediep" of wel, en dan is het een smaller soort,
„roiberok" geheeten, naar het dier welks huid men daarvoor
gebruikt n. 1. een soort hagedis (leguaan?) van eenige voeten lengtp; „roiberok" bet. een ding dat geluid geeft). Dat zingen
wordt den volgenden nacht herhaald, en daarna mogen de familieleden wel door het huis, maar nog niet daar buiten gaan,
daar eerst de „korwaar" gemaakt moet worden. Is dit kunststuk klaar dan begeeft men zich in optocht bij laag water
naar land met den „korwaar" en den schedel, en zet daar den
schedel in de „korwaar", wijl, als men dit in huis doet, het zich
in huis bevindende vischtuig bederft. Begeeft de stoet zich
nu weer naar den wal dan gaat de moeder, zoo die leeft, in
gebogen houding naar de achtergaanderij en blijft daar zitten tot men met de „korwaar" terugkomt. Deze krijgt nu een
plaats in de woning en wordt verder als huisgenoot beschouwd.
Men schrijft aan zulk een „korwaar" een beschermend vermogen
toe, waarom men ze ook meeneemt op reis. Later schijnt dat
vermogen uit te slijten of althans het geloof daaraan. Offers
worden echter nimmer aan die „korwaar's" gebracht ; men vond
het zelfs belachelijk dat ik daarnaar vroeg. „Wat zouden zij
noodig hebben?" werd mij gevraagd. Soms, als men in de

564
kamer een cigaretje maakt, maakt men er ook een voor de
„korwaar'1, en steekt het hier of daar tusschen het beeld,
doch om het later weder weg te nemen en op te rooken.
Het schijnt niets meer dan een soort beleefdheid te zijn, voor
den doode aan den dag gelegd.
In sommige gevallen acht men het noodig het advies van
den doode in te winnen. Dit geschiedt door middel van een
medium. De man of vrouw, die als medium bekend staat
plaatst zich voor de „korwaar", met een opgevouwen Papoesche
mat voor zich en steekt een cigarette aan. Na een goede
trek gedaan, de rook ingeslikt, en door de neus uitgeblazen
te hebben, roept hij of zij den doode bij den naam, en herhaalt dit alles zoo dikwerf tot het medium begint te beven.
Met de handen in elkander wordt er nu zenuwachtig al harder en harder op de mat geklopt en daarbij voor den oningewijde onverstaanbare woorden gepreveld, die het advies
van den doode bevatten.
Van zulk een vertooning waren wij het vorig jaar getuigen, doch zij had toen een ander doel. Op een dronkemanspartij was een man doodgestoken, en daar de geest die door
een geweldadigen dood het lichaam verlaat, niet naar den „soeroeka" gaat, maar in de lucht blijft zweven, moet men dien geest
via Roon, op vreg naar den „soeroeka" helpen. Een lange boeloeh met bladen en wilde vruchten versierd werd op het
droogloopende strand, voor het huis des verslagenen geplant,
en gedurende den geheelen dag mocht er geen vuur in* de
negerij rooken. 's Middags toen het strand droog was verzamelde zich een menigte volks rondom den geplanten boeloeh,
waarbij een groot vuur werd gestookt met nat hout, zoodat
een dikke rookwolk opsteeg. Een bejaarde man die hier
als medium optrad, vatte den boeloeh met beide handen vast en
begon die eerst langzaam, dan steeds sneller te schudden
tot het eindelijk zoo erg werd dat alle versierselen er afvlogen. Onder een vervaarlijk geschreeuw der omstanders
liet de man zich achteruit in zittende houding neervallen, en
begon te praten, doch zoo dat niet alleen ik, maar ook mijn
college BIKK, die 14 jaren lang dag aan dag met de Pa-
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Poea's had omgegaan ; er geen woord van verstond. De omstanders schenen het wel te verstaan, althans naar hunne
veelbeteekenende blikken te oordeelen die zij eldander toewierpen. Eindelijk kwam er een einde aan 's mans ekstase
en ging hij zeer kalm aan den maaltijd door de betrekkingen des verslagenen aangericht. De geest was nu op weg
laar den „soeroeka", daar hij door den boeloeh heen in den
Elan die den boeloeh schudde was gevaren, en na gesproken
te hebben, verder den gewonen weg afliep.
De formaliteiten met den schedel zijn nu afgeloopen, doch de
familie heeft zich nog op een verwijderde plek van de onreinheid des doods in zee af te spoelen, althans ik meen er
deze beteekenis aan te mogen heehten, daar de Papoea niet
weet waarom zulks geschiedt. Vraagt men naar de reden
Waarom een of ander gedaan wordt dan is het altijd: „wij
weten het niet; het is zoo onze adat". „Kotiere, besso adat
Papoea", zeggen de Eooners. Zij noemen deze formaliteit
„saan merbak" (saan=wegwerpen, merbak=zwaar, dus : weg.
herpen wat bezwaard, wat zwaar is). In een groote prauw
met de roode vlaggetjes die eerst de prauw waarin het lijk
lag, of het graf versierden, versierd, gaan de mannelijke
naaste familieleden naar een der omliggende eilanden of
naar de vaste kust, om zich daar in zee te baden. Op die
tocht wordt goed doorgeroeid, en wee de prauw die deze in
den weg komt; zoo ze niet sterk genoeg bemand is, zijnde
opvarende kinderen des doods.
Nadat dit is afgeloopen, mogen de familieleden weer gaan
waar zij willen, eenige vrouwen, bijv. de moeder, of pleegmoeder, tante of nicht, echter niet. Deze moet te huis blijven en mag, en. wel slechts in gebogen houding langzaam
stappende, alleen naar het graf gaan, waar men na het maken
der „korwaar" de beenderen begraven en met de lijkprauw
gedekt heeft, om daar te weenen. Zoolang zij de rouwteekenen draagt, mag zij zich ook niet baden, en voorts geen
arbeid verrichten; haar taak is treuren. Eindelijk wordt de
„maar" afgelegd, en wel als die te vuil en te slecht ia
om ze langer te dragen. Hoe vuil zij wel worden mag,
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is voor een Hollander niet nader te beschrijven. Ook de
andere rouwteekenen maken plaats voor de gewone versierselen, terwijl de vrouw die het treuren tot taak had, tusschen
de koralen van haar halssnoer de tanden uit het bekkeneel
des overledenen rijgt, waartoe gaatjes in de wortels worden
gemaakt. De rouwteekenen zelf worden zorgvuldig bewaard
tot later, tot het doodenfeest „kajob" genaamd.
Zijn er zooveel personen gestorven dat doordat vele rouwende familien aan het feest deel zullen nemen en zoodoende
de algemeene kosten en moeiten dragelijk worden, terwijl het
feest toch grootsch kan zijn, dan wordt tot het houden daarvan
besloten. Dat feest neemt de lieden maanden lang in beslag.
Maanden te voren gaat men reeds naar den Arfak om tabak
en boontjes te koopen, terwijl men dit laatste artikel verder
overal gaat koopen waar men ze plant, zooals te Wariab, Meoswaar, Moor en ïsToefoor. Intusschen worden sago-boomen geveld en wordt er sago geklopt, natuurlijk alles op zijn Papoesch d.w.z. uiterst langzaam. Die sago wordt, op de plaats
waar zij geklopt wordt, op stellingen gezet, waar zij tot lateiblijft. Vervolgens begeven bijna alle mannen zich naar naburige eilanden om visch te vangen en te roosteren. Eindelijk is ook dit afgeloopen, en alle man teruggekeerd, terwijl
de vrouwen intusschen brandhout gehakt hebben.
Nu wordt het plan voor het feest vastgesteld, dat juist
plaats moet hebben, als 's middags het strand droog is.
Allereerst wordt al de sago, en dat is een groote massa,
te huis gehaald op één dag, en op dienzelfden dag worden
de boontjes gekookt. Den volgenden morgen reeds vroeg is
alles in beweging, lange breede stellingen van ongeveer 1
meter hoog worden van jong hout gemaakt, terwijl vrouwen
en meisjes de boontjes door de sago kneden en in bladen
pakken om de boven reeds beschreven sagobrooden te maken. Deze worden nu op de stelling gelegd en daaronder
vuur gestookt, zoodat welhaast groote rookwolken van het
land opstijgen.
Onderwijl gaat een groote prauw met veel roeiers onder
gezang naar het op een afstand van een goed kwartier gelegen
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eiland Rareje om een lange groote bamboe te halen, 's Avonds
is de benoodigde „kioem" gebakken en nu neemt het eigenlijke
feest een aanvang, met den geheelen nacht te zingen en te
dansen; echter altijd nog zonder de trom te gebruiken.
Den volgenden morgen, met hoog water wordt per prauw
a
an al de huizen „kioem" als geschenk gebracht. In November
1-1. kreeg elk huis 20 kioem", dat is dus voor de 12 huizen
•*40 stuks. Ook ons huis had in dat voorrecht kunnen deelen
z
°o niet een besliste weigering dit had verhinderd.
Dien dag wordt ook de lange bamboe voor haar doel in
gereedheid gebracht. Aan het ondereind worden tegenover
e
Q op eenigen afstand van elkander acht, dat is ter wederzijde vier, spuitjes van dunne bamboe in de zelfde richting
^gestoken in kleine gaatjes, die men met een mesje er in
gesneden heeft, terwijl men van binnen al de gele dingen tot op
de onderste na doorstoot.
Vervolgens worden op dien dag ook de graven geopend,
en de spaakbeenderen der rechterarmen op een plaats in
het bosch of bij het strand verborgen. De andere groote
"eenderen worden verzameld, en, zoo meldde mij mijn zegsman, aan de uitstekende rots tusschen Sjabes en hier neergelegd, waar zij verteeren.
Daar mij deze bijzonderheid aan dooden grotten heeft doen
denken die bij het Genootschap een onderwerp van opzettelijk navragen zijn, stelde ik daarnaar een afzonderlijk
onderzoek in. Wat daaromtrent te mijner kennisse kwam, deel
!k hier, al onderbreekt het het beloop van mijne beschrijving
even mede.
Ik vernam dat slechts een ige oude vrouwen de bedoelde
plaats wisten. Die vrouwen boden zich aan om mij de
plek te toonen, mits ik van daar niets medenam. Wij
gingen er bij laag water heen en ik werd langs een stijl en
re
eds begroeid voetpad, meer klauterend dan loopend, gebracht bij een soort van grot, een lang en van achter smal
toeloopend gat of hol, in de van boven overhangende,
Q
aar mijn gissing 300 voet hooge rots. Het hol is naar
*k gis ruim één meter hoog en van voren evenzoo één
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meter breed. Daarin lagen beenderen, sommige vrij verweerd, doch uitsluitend groote. Eenige nog gave schedels lagen
er bij, benevens half vergane „korwaar's", ook een schedelkorwaar, doch deze was zoo ver verteerd dat de schedel er niet
meer in kon gehouden worden, en eindelijk ook bijna geheel
vergane schedels. Het is uit deze grot dat zekere Abari
of Habari, later door Resident LANGEVELDT \AS HBMERT in
1875 tot Singhadji bevorderd (zie ROBIDÉ VAÏJ DER A A , Reizen

naar N. Guinea in de jaren 1871, 1872, 1875, 1876, blz.
253) de schedels gestolen en ter verkoop gebracht heeft aan
de Dassoon ia 1871 (zie t. a. p. blz 94) Dit had tengevolge
dat toen men dit vernam, eerst de familie der overledenen,
maar later ook de doodcn zelf boos waren, en een zoo harde
storm zonden dat bijna alle huizen omwoeien. De later aan
de Soerabaija te koop gepresenteerde schedels ( t. a. p. blz.
253) waren niet zooals daar verhaald wordt, van familie- j
leden, maar van op moordtochten vermoorden. Ook hier, gelijk bij andere Indische volken, is het slechts om een hoofd
te doen, zoodat men dan ook in bijna alle huizen met
kleurstof versierde schedels ziet hangen, waarbij men, toen
zij versch waren, feest vierde, terwijl zij thans slechts als
versiering en bewijzen van moed dienst doen.
Het schijnt mij toe dat, om dat stelen der schedels, men
later andere holen heeft opgezocht. Zoo was er in de nabijheid
een andere plaats, kleiner doch dieper dan de vorige, waar
een massa beenderen, schedels en „korwaar's", onder anderen
ook een goeden „korwaar" met een schedel er in, op een hoop
tassehen steenen in en onder takken lagen, terwijl een eind
hooger, in een spleet in de rots een hoofd stond op een
gewoon wit bord met blauwen rand. Bij de laatste „kajob"
heeft men de beenderen weder op een andere plaats gebracht
en wei op een volgens zeggen mijner geleidsters voor mij
onbereikbaar punt van den loodrechten rotswand. Naar de beschrijving die zij er van gaven zou die grot zoowat 100
voeten boven den grond zijn, doch niet veel grooter dan de
eerste die ik gezien had. Langs uitstekende rotspunten kan
men er bij klauteren, doch daar ik meende dat ik voor het
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doel genoeg liad gezien, daar ook daar niets anders dan
beenderen en „korwaar's" te zien zijn, zag ik van dat tochtje
ai
, daar ik het in klimmen verliezen moet tegen slechte
klimmers onder hen. Meer kon ik niet te weten komen.
De nacht na het openen der graven wordt er weder gezongen en gedanst, 's Avonds laat begeven eenige mannen en
vrouwen zich met flambouwen naar de plaats waar men
de spaakbeenderen heeft verborgen. Van elk der dooden wordt
door een familielid het spaakbeen medegenomen naar de huizen
Waar men danst, en daar den geheelen nacht, netjes in een
sarong of stuk katoen gepakt, onder geleide van twee fakkeldragers rondom de dansers gedragen. Als het begint te lichten
begeeft men zich met de beenderen naar een lage begroeide
rots bij de Gouverncmentspaal. Daar wordt een huisje van één
meter lang en één meter breed en hoog gezet op daartoe te voren
gesneden palen. Deze palen zijn de voorstelling van een naakt
mensch met vreeselijk groote.genitalia; boven op het hoofd
bevindt zich nog een driehoek met de punt naar beneden en de
basis naar boven. Op die op één rij staande paaltjes staat het
buis waarvan het dak aan beide einden in een punt uitloopt. In
dat huisje bergt men de spaakbeenderen in een houten doos met
deksel, uit één stuk hout gesneden, of wel men bergt ze er in
op, netjes in doeken gepakt en op borden gelegd.
Terwijl men daarmede bezig is, wordt er in de nabijheid
van dat beenderhuisje een groot vuur gestookt waarin alle rouwteekenen verbrand worden, want met het einde van hetteest
beeft men aan de adat voldaan en hebben de dooden van
de levenden niets meer te eischen. Aan het huisje zelf worden
vruchten en „kioem's" opgehangen, die eenige uren later dooide jeugd worden weggehaald en opgegeten.
Onderwijl worden alle prauwen uit de negorij in de nabijheid der Gouvernements paal samengebracht, eenige mannen
steken voor elke prauw een pijl in het strand om ze te tellen, en
leggen bij iedere pijl „kioem's" neder, die voor den eigenaar
der prauw zijn. Vergis ik mij niet dan waren het in Nov.
j-l. 10 „kioem's"' voor elke prauw.
Intusschen is het middag geworden en het strand droog
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geloopen. Langzamerhand verzamelen zich allen die dansen
kunnen en willen, feestelijk uitgedoscht voor de Gouvernementspaal. Alle hebben hunne groote haarbossen versierd met de
veeren en het dons van kakatoe's eu witte duiven, zoodat zij op
een afstand op sneeuwballen lijken ; de mannen hebben de witte
beentjes in het middensehot der neus, soms bellen in de ooren,
over de schouders op borst en rug gekruist twee van een soort gras
gevlochten bandtjes en dito polsjes aan de polsen, zilveren
en koperen arm-, hand- en enkelringen, en een nieuwe witte
schaamtebedekking van een in de zon gedroogde bladschede
uit den pisangstam, terwijl al de dansers voorzien zijn van
een puntig gesneden bamboetje wat onder het dansen als een
soort wandelstok wordt gebruikt, en dat dient tot beschermingvan vrouw of zuster tegen onzedelijke aanrandingen. Bovendien dragen allo feestgenooten die „mambri" (dapper) zijn de
teekenen daarvan, bestaande in vogeivederen zóó afgesneden
en in elkaar gestoken, dat het slechts één lange veer gelijkt,
staande op liet einde der in den vorm eener vork uit boeloe
gesneden haarkam. Elke veer in die rij vederen is het teeken
van een eigenhandig gepleegden moord.
De vrouwen wier haren ook met witte veertjes bezaaid zijn,
hebben geheele vrachten kralen om den hals hangen en een menigte zilveren, koperen en geslepen schelpen arm- en enkelringen
aan, terwijl velen, die sedert onze komst sarongs droegen, die verwisseld hebben voor de traditioneele „kapioepes" en wel voor
dit feest de „kapioepes kariessi". Dit is voor dagelijks
gebruik een blauw katoenen lap, die voor en achter over een
bundel roode en geele koordjes gaande van voren breed als
een schortje, van achteren in een punt afhangt; doch voor
feesten gebruikt men een met schelpjes, paarlemoer, bismuth of
gekleurde lapjes versierde lap, die ook veel lager dan de
andere afhangt, terwijl door sommige er nog een roode of
witte lap onder gebonden is.
Zijn allen, en ook de ceremoniemeester en de voorzanger
present, dan beginnen de dames twee aan twee, doch niet
gepaard, als in carousel te loopen, te zingen, en eindelijk te
dansen. Zulk een dans zou men bij de militairen het mar-
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keeren van de looppas noemen, alleen met dit verschil dat
men bij dezen dans langzaam vooruit gaat. Eerst blijft men
een geruimen tijd zoo in de nabijheid van het krekelhuis
dansen en bij afwisseling loopen, doch eindelijk begeeft men
zich nu eens recht uit, dan weder draaiende langs het strand
naar de andere zijde van de negorij. Voor men echter het
krekelhuis voorbij gaat, komen eenige vrouwen van overledenen, die „mambri" waren, voor het beenderenhuisje de
kam met de moordteekenen toonen.
Terwijl de dames zich nu voortbewegen , worden zij gevolgd
door een aantal mannen met boog en pijlen, lans of geweer
gewapend !).
Langzamerhand verlaten de vrouwen en meisjes den dansenden stoet, tot men eindelijk in de nabijheid van het laatste huis
alle.nog overige naar huis ziet gaan, zoodat alleen mannen,
jongelingen en jongens overblijven. Van dat laatste huis is
de achtergaanderij door een prauwzeil gemaskeerd, terwijl
onder dat zeil uit de vroeger beschreven lange boeloeh ligt
afhellende naar het strand, zoodat alle spruitjes vlak liggen.
Is men nu in de nabijheid van dat achterste huis, dan verandert dans en zang. De dans neemt den vorm aan van
de bewegingen eener slang, nu voor- dan achteruit, dan links
en dan weder rechts slingerend, terwijl men zingt „AjaWakoei, aja Wosei" d. i. „ik ben Wakoei, ik ben Wosei", wat
ook wel door de lieden gezongen wordt als zij dronken zijn van
de arak of genever die zij van sommige schepen hebben,
of van hun sagoweer. Heeft dat nu zoo eenigen tijd geduurd
dan wordt er een vervaarlijk geschreeuw aangeheven door de
lieden in het laatste huis en al de toeschouwers, terwijl men
tevens zoo hard mogelijk trapt en slaat. Te gelijkertijd
vliegt uit ieder spruitje in de bamboe een straal water met
spaansche peper, en andere heete vruchten gemengd. Zoodra
l

) Ook de Papoea's worden door de handelaren steeds beter van vuurwapenen voorzien. Men vindt hier een- en twseloops voor- en achterladers. In 1884
verkocht een Chinees hier nog een revolver met zes schoten voor een schildpad,
Telkens komt men trachten mij over te halen kruid te geven, ja zelfs duur te
verkoopen.
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de dansers dit zien, loopen zij als razende onder luid geschreeuw naar de waterstralen toe en alle drinken van dezen
smakelijken drank.
Hiermede is nu de „kajob" afgeloopen, alleen zal men den
nacht na den volgenden dag de „merbak" nog verdrijven door
lustig te zingen en te dansen, waarbij men nu weder de trom
slaat.
Nog eene plechtigheid moet volgen. Men weet dat er eenige Papoea's van andere stammen den Rooners geen goed hart
toedragen, en voor zij op Roon „raak" komen maken, wil men
ze liever uit den weg ruimen. Men doet dit op deze wijze.
Op een middag, eenige dagen na de „kajob", begeven zich de
mannen nogmaals naar het knekelhuis. Een kuiltje wordt
binnen het huisje in den grond gegraven, en een platte steen
opgezocht. Men noemt nu de namen van hen die men gaarne
dood wist en legt voor iederen naam een houtje neer. Deze
houtjes legt men in het gat, laat er den steen op vallen, en
nu kan men gerust zijn, want, zoo verzekerde men mij, na
eenige maanden behoort niemand der genoemden meer tot de
levenden.
Doch dat laatste gedeelte van den dans is een historische
(?!) herinnering, en met de vermelding daarvan is mijn taak
afgedaan. Heel, heel lang geleden kwam er op Jauer een
verbazende groote slang. Deze slang was vroeger een man
geweest, en noemde zich Wakoei of Wosei, en daar zij langer
dan de hoogste en zoo dik als de dikste boom van Roon was,
was hare vraatzucht verbazend. Op Jauer deed zij zich tegoed aan menschenvleesch tot allen gevlucht waren, en begaf
zich toen over de landtong Jopengaar naar de rivier Woisiëmi,
waar zij de landwaarts in Avonende Fandiacrs en de bij zee
wonende Waropeners voor zich op de vlucht joeg. Na tot
Bosnir de vaste kust gevolgd te hebben keerde zij terug, stak
de rivier over en kwam bij de Wandammers die eveneens
hun leven redden door de vlucht. Daar zij hen naschoot met
kleine scherpe pijltjes van de stelen der loofbladeren van de
sagopalm gesneden, staken eenigen dezer in den grond, begonnen
te groaien, en werden de voorloopers der latere groote me-
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»igte sagoboomen. Op Koon heeft mede de sagoboom daaraan zijn ontstaan te danken, doch, zoo zeggen de Rooners, op
Roon groeien minder sagoboomen, omdat Wakoeï daar met
Pijltjes schoot waarvan een der beide stukjes blad, die
'Men er aan laat zitten, om de pijl te sturen, was afgebroken
gelijk dat altijd plaats heelt als die pijltjes oud worden.
Vervolgens de kust van Jopengaar volgende, kwam zij
tegenover Roon, en stak hier de smalle straat over, die dat
eiland van de landtong scheidt. Het eerst richtte zij haren
gang naar de in de nabijheid van Jopengaar gelegen negorij
Waar, en begon daar weder haar bloeddorstig werk. Zoo spoedig mogelijk werden de prauwen in orde gemaakt om te
vluchten, doch een vrouw die zich in het b osch bevond vluchtte
naar het zeestrand, en doorwaadde de ondiepte die het
kleine eilandje Arifoeroe van Roon scheidt, hopende hier dooide vluchtenden in hunne prauwen te worden opgenomen. De
eene prauw na de andere voer Arifoeroe voorbij, doch de paniek was zoo groot dat niemand op het geschreeuw der hoogst
zwangere vrouw scheen te letten. Eindelijk voer de laatste
prauw haar voorbij, en liet haar in haren wanhoop alleen.
Inbakerieëwi, want dus was haar naam gaf zich geheel aan
haar wanhoop over en schreeuwde en stampvoette van angst,
toen een landkrab, in haar hol door dat ongewone leven opgeschrikt, zich naar boven begaf om te zien wat dat leven
te beteekenen had. Toen zij de vrouw in het oog kreeg,
vroeg zij haar naar de oorzaak harer wanhoop en toen de vrouw
dit verteld had, noodigde de krab Inbakerieëwi uit bij haar
in haar hol te komen. Toen de krab op hare vrees voor
gebrek aan eten haar een groote voorraad aard- en boomvruchten getoond had, volgde zij de krab gewillig en maakte
het zich in die onderaardsehe woning zoo gemakkelijk mogelijk.
In dat hol bracht zij twee zonen ter wereld, die zij Semiri en
Mandoi noemde. De jongens groeide voorspoedig op, doch toen
zij grooter werden en zelf visch gingen vangen, gevoelden zij
behoefte aan boog en „pisan" om de visch te schieten. De
moeder kon hen daar niet aan helpen, doch de krab bezorgde
hen ieder een flinke boog, en noemde den eenen boog Soen.
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babi (zij brengen een varken) en den andere Wanaanbabi
(gij eet varkensvleesch).
Toen de jongens eindelijk krachtige jongelingen waren
geworden, verdroot het hen, langer in het krabbenkol te
blijven, en stelden zij hun moeder voor het eiland Koon in te gaan.
De moeder was daartoe eerst niet te bewegen, doch toen de
jongens haar hun plan openbaarde om Wakoeï te dooden,
kon de moeder eindelijk haar vrees overwinnen, en zoo ging
dan het drietal in alle stilte op weg, en hadden spoedig den
berg bij Sjabes bereikt, welke plek zij voor hun plan hadden
bestemd. Zoo spoedig mogelijk begon men een huisje op palen
te zetten, doch stookte geen vuur, daar de rook hun schuilplaats zou verraden. Toen eindelijk het huis in orde was, werd
een groote vuurplaats aangelegd, steenen verzameld, en een
menigte boeloeh's, de gewone watervaten der Papoea's met
water gevuld, bij den ingang des huizes geplaatst. Toen dit
alles in orde en de naodige hoeveelheid brandhout verzameld
was, werd het vuur aangemaakt en de steenen er ingelegd.
Nauwelijks zag en rook Wakoeï de rook of zij begaf zich
op weg om te zien ' of er voor haar ook te eten viel. Het
duurde dan ook niet lang of Mandoi en Semiri zagen aan het
schudden der groote en het vallen der kleine boomen dat het
monster in aantocht was. Toen de slang de beide jongens,
die in den ingang des huizes stonden, zag, begon zij te
zingen „ Aja wakoeï, aja wosei", en meende de beide jongens
spoedig machtig te zullen zijn. Deze echter riepen de slang toe
dat zij goede sagoweer voor haar hadden, dat zij zich eerst maar
eens dronken moest drinken, en daarom maar wat dichterbij
komen. Belust op drank komt de slang nader en spert de
muil wijd open, waarop Semiri en Mondoï beide hun boeloeh
water in de muil uitstorten. Eer de slang de bek echter had
kunnen sluiten, grijpen beiden in het vuur, nemen de gloeiende
steenen daaruit en werpen die in den muil van het monster. Wakoeï slikt die steenen door, en zie! woedende van pijn wentelt het beest zich om en om, werpt in hare benauwdheid
groote boomen om, doch sterft op diezelfde plaats. Op de
tijding van de overwinning op de slang behaald, keeren de ge-
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vluclite Kooners naar hun eiland terug en leven daar" sedert
10 vrede, bij elke „kajob" dit grootsche feit voor het nageslacht op nieuw in herinnering brengende.
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1. AFKOMST en VOORKOMEN.
De bewoners van dit land, algemeen met den naam Papoea aangeduid, noemen zich zoo niet. Verdeeld in talrijke
stammen noemt ieder zicli naar den stam waartoe hij behoort, nog nauwkeuriger naar 't dorp waar hij woont. De
bewoners der vaste kust in de Dorehbaai dragen nog altijd
den naam van Noenfabesi, hoewel dit dorp zelf verdwenen
is en daarvoor andere dorpen in de plaats gekomen zijn.
De Mansinammers onderscheiden zich van de Swaundiboeërs,
al wonen deze slechts op een paar minuten aistands van de
hoofdnegorij Mansinama verwijderd. De gezamenlijke bewoners van bovengenoemde streek en van gemeld eiland belmoren tot den stam der Noefoorez en, minder juist ook wel
Mefoorezen genoemd. - De bewoners der Z. Oostelijk van hier
gelegen eilanden, zooals Amberpoon, Ehoon, Mee;
en de strandbevolking der vaste kust, hebben in uitwendig
voorkomen, zeden en gewoonten, ook bij voorkomende nuance,
toch zooveel overeenkomst dat men ze als een gemeenschappelijken stam kan aanzien, die evenwel gesplitst naar verschil
van woonplaats, in kleinere zich verdeeld heeft, maar nog
genoeg van 't oorspronkelijke heeft overgehouden, om den
oorsprong kenbaar te laten. In 1884, de reis medemakende
naar de Amberno, vond ik daar den korwaar (het beeld der
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afgestorvenen) in denzelfden vorm, als bij de Noef oorezen, en
men zag minder verschil tusschen deze strandbewoners en de
Borchers, dan tusschen de Dorehers en de Arfakken. Het
verschil tusschen de berg- of landbewoners, en de strand- en
eilandbewoners dezer streek is groot. Duidt reeds het uitwendig voorkomen dit aan7 bij nadere kennismaking zien
W
Ü, dat de nog al vrij talrijke tot het volksleven der strandbewoners behoorende gebruiken, zeden, gewoonten 't zij van
godsdienstigen of meer burgerlijken aard, bij de bergbewoners ontbreken, of in geheel ge wijzigden, veel geringer en
primitiver vorm gevonden worden. De bergbewoners worden alhier met den algemeenen naam van Faksi aangeduid
(bewoners van het Arfakgebergte), doch ook bij hen heeft men
het specialiseeren naar den naam van 't dorp. Zoo heeft men
de Pokkembosi, Ajamborise, Warimpoesi, Andaysi, Attamsi enz.
Bij vergelijking der zeden en gewoonten van de strandbewoDers met die der bergbewoners, zou men tot de stelling kunnen komen, dat eerstgenoemden geen oorspronkelijke bewoners van K Guinea zijn, maar van elders verdreven zich
hier gevestigd hebben, terwijl men de landbewoners als de
eigenlijke inwoners van Meuw-Guinea zou hebben te beschouwen.
Over 't geheel zijn de inboorlingen flink gebouwd, donkerbruin van kleur, doch met nuances; er zijn er die't zwart
nabij komen, sommigen zijn lichtbruin. Het voorhoofd is smal
en hoog, 't oog donkerbruin of zwart, de neus breed en
plat, de mond tamelijk groot, de lippen dik en eenigzins
omgekruld. De haargroei is eigenaardig. Het haar is gekruld,
maar niet wollig gelijk bij de negers, 't groeit tot een ontzachelijke bos en bedekt bijna de oogen. Bij feestelijke gelegenheden kammen ze 't achterwaarts en bestrijken 't met
olie. De Arfakkers maken 't op in vier of vijf r onde ballen,
de ïabiërs, waarvan er eenigen langs de boorden van de
Amberno gevonden werden, leggen vanonder een dikke
vlecht en daarop kleinere, zoodat de coiffure pyramidaalsgewijze uitloopt. De baard is bij den Papoea sterker ontwikkelt dan bij den Maleijer, Ja vaan of inboorling der Molukken.
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Wat de gelaatshoek betreft moet ik mij als leek aan deskundigen refereeren. Het werkje „de Papoea's in de Geelvinksbaai" spreekt van een Klioonsch meisje Tongking, dat te
Bonthain bij den zendeling Goudswaard inwoonde; bij het
meten van den gelaatshoek was het resultaat dat de graden
overeenkwamen met den gelaatshoek van een Europeaan. In
1876 in Berlijn vertoevende, werd een Papoesch meisje, dat
de reis met ons gemaakt had, op verzoek en onder leiding
van Prof. Virchow evenzoo gemeten ; de uitkomst der meting
was dezelfde als bij genoemde Tongking. Denkelijk zal in den
Jaargang 1876 van het tijdschrift „Mittheilungen des Ethnographischen Vereins in Berlin" hierover wel iets voorkomen.
Ik heb het tijdschrift niet in mijn bezit.
De kleeding is primitief. De Dorehers dragen de maar,
bereid uit boombast die door lang kloppen zacht en lenig
wordt. Zij slaan dien om de lendenen, halen hem tusschen
de beenen door, en laten hem voor en achter afhangen. Verder
oostelijk gebruiken ze tot dit doel den bast van den pisangboom, doch dit is wegens de mindere sterkte nog minder decent.
De Tabiers dragen in 't geheel geen kleeding, tenzij men de
herhaalde malen om 't ligchaam geslagen vischlijn als zoodanig
wil aanmerken. Door de vrouwen worden de sarong 'algemeen
gedragen, althans in de Dorehbaai. Bij de Arfaksche stammen en ook bij de meer Z. O. gelegen stammen, gebruiken
zij een stuk blauw katoen, dat op dezelfde wijze gedragen wordt, als de maar door de mannen.
De versierselen zijn overvloedig, al is de kleeding schaarsch.
Niet voor dagelijks gebruik maar bij feesten, bij terugkomst
van een verren tocht en dergelijke hoogtijden, worden zij aangedaan, althans wat de geheele, volle tooi betreft, 't Haar?
opgemaakt en met olie glad gestreken, wordt door een kam
in orde gehouden. Deze is vervaardigd van bamboe of dun
hout, loopt uit in eene vork van drie of vier lange tanden,
en wordt versierd met lapjes katoen, liefst van schel roode
kleur. ï*al van vederen versieren 't haar en de mambri
(held, waarover later) verzuimd niet zijn kalalla-veer aan den
kam te bevestigen. Voorts wordt 't lichaam behangen met
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geele bladeren en boomtakjes tusschen de arm- en enkelringen
gestoken. Deze zijn vervaardigd van zilver, koper, schelpen
of gevlochten riet. Een snoer witte, blauwe of roode kralen
prijkt om den hals, ook wel eene vervaardigd van spierwitte
schelpen. De séré, een soort koppel van gekleurd riet gevlochten, versiert borst en rug De maar prijkt met gekleurde
lapjes, die als franje afhangen. Als oorlogskostuum dragen de
Hoefooreezen een koppel van casuarisveeren, en dito veeren in
t haar, de Arfakken een soort van pluim van verschillende
veeren gevlochten, die op 't achterhoofd bevestigd wordt.
De vrouwen prijken met een mooie sarong, en een versiersel,
niet onvernuftig van kralen vervaardigd, als gordel om de
lendenen. De metrische evenredigheid in de vormen is bij
dit sierkleedingstuk opmerkelijk.
Het doorboren van 't neusbeen ter versiering met een
schelpring of een stukje schelp of been van ovalen vorm is vrij
algemeen in gebruik bij de bergbewoners, ook bij de lieden
van Faki en Béak.
De wapenen van den Papoea, zonder welke hij niet op
reis gaat en waarnaar hij grijpt bij 't minste verdacht gerucht, zijn boog en pijlen, lans en speer en 't hakmes (kleWang of parang). Tot mijn leedwezen moet ik er bijvoegen,
dat 't geweer hoe langer zoo meer inheemsen wordt bij de
stammen van dit land. Handelaars en vogelschieters van Ternate
bezorgen dit wapen, benevens ammunitie in overvloed. Daar
Waar de zendelingen zijn, wordt de orde nog bewaard door
zedelijken invloed, maar bij de stammen, waar geen zendeling is, gaat 't ruw toe. Aan vertoogen tegen dit euvel,
door ons bij de bevoegde autoriteit, is tot nog toe geen gevolg gegeven. Boog en pijlen worden in verschillenden vorm
gevonden, de groote soort is van meer dan 2 meters lengte en
gemaakt van zeer sterk hout; de pees is van ooombastvezelen stevig ineen gedraaid. De pijlpunten zijn van verschillenden vorm. Er zijn er met puntige weerhaken in het
hout ingesneden, aan anderen is een vischgraat vastgemaakt,
een derde soort heeft scherp gepunte casuaris- of vogelbeenderen
aan de spits. De schachten der pijlen zijn van riet ver-
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vaardig-d, 't hout der punten wordt in 't vtrar gehard. Van
vergiftigde pijlen is mij geen voorbeeld bekend. D,e Man-,
sinammen en Dorehen maken hunne pijlen niet zelf, maar
koopen ze van meer oostelijk gelegen stammen Wandammers,
Wandessiren, Warobiren, Beakken.
De speer is een scherp gepunt ijzer aan een langen stok
bevestigd, welke aan 't eind versierd is met een krans van
casuarisvederen. Ook wordt een seherpgepunte bamboe met
in 't vuur geharde spits als zoodanig gebruikt. Een kleiner
soort speer of werpschicht wordt den vijand toegeworpen.
De hakmessen of klewangs alsook de kleinere soort, die tot
den huis- en tuinarbeid gebruikt word, worden bij den handelaar ingeruild, of zelf vervaardigd; de Noefooren verstaan
de kunst ze goed te smeden.
2. WONINGEN en HUISRAAD.
Paalwoningen zijn het algemeen op N. Guinea gebruikelijke model van huizen. In de strandnegoiïjen, in zee, in de
bergkampongs, op bijna ongenaakbare plekken. Voorts is
de bouwtrant overal dezelfde. Wat 't meest opvalt is de
eigenaardige vorm van 't dak, waar de vorm der schildpadschaal als model voor dient. Eenigzins bolvormig verheven in
't midden, loopt 't naar de zijden af. Dat deze vorm elders
in Indië voorkomt, tenzij wellicht bij de Dajakkers , geloof
ik niet. Het dak is van atap, de wanden zijn waar de
sagoboom overvloedig wast van gaba-gaba, anders gebruikt
men, zooals in de Dorehbaai, er ook planken, stukken
van oude prauwen en zoo wat voor. De vloer bestaat uit
boomtakken of jonge boomstammen, die vastgemaakt zijn aan
de palen waarop het gebouwtje rust; de reeten en gaten in
den vloer zijn den bewoner om meer dan eene reden welkom. Voor en achter 't huis is eene galerij. De achterste
naar de landzijde, waar ook de brug is aangebracht die 't
huis verbindt met 't land, dient tot verblijf der vrouwen, die
daar hun matten vlechten, hun potten fatsoeneeren of ook
wel wat zitten keuvelen. De galerij aan de zeezijde is voor
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de mannen en jongelingen om er te praten ; visclijes te vangen enz. Eene breede gang verdeelt 't Imis in twee rijen
kamers, die zeer laag zijn, daar ze onder 't afhangend deel
v
au 't dak zijn aangebracht. Ze dienen slechts om te slapen
e
Q 't voedsel te koken. Door matten worden deze kamertjes van elkander gescheiden. Soms geeft een luik in den
wand eenig licht en doorstrooming van frissche lucht, maar
meestal is 't er nagenoeg donker en soms om te stikken van
den rook, wat bijv. bij 't bezoeken van zieken voor den
Europeaan alles behalve aangenaam is.
't Huisraad is zeer primitief, zoeals te begrijpen is. Een mat
om op te slapen, een koffertje van boomblaren gevlochten
tot berging van sarongs, armbanden en snuisterijen, zakken,
aarden kookpotten, en nog andere kleinigheden. Soms vindt
men hier of daar ook wel eens een scheepskist of koffertje
van hout, doch dit behoort tot de zeldzaamheden.
Eenige meerdere aandacht vraag ik voor ginds bankje, 't Is
een slaapbankje, waarop de eigenaar 's nachts rust. De
beide zijden zijn met snijwerk versierd en eindigen in een
"itsnijdsel dat een soort borstbeeld voorstelt ; bij sommigen is
de ruwe nabootsing van den sphinx-vorm niet te ontkennen.
Dit beeldje heeft twee armen, waarvan de handen iedereen
paaltje vasthouden. Deze paaltjes staan op een plat voetstuk. Het bovenstuk is hol uitgesneden, terwijl de kanten
rond bijgewerkt zijn. In een der historisch-romantische werken van Prof. EBERS komt in eene beschrijving van't ameublement eener Egyptische kamer een bankje van gelijken
vorm en tot gelijk doel voor.
Tot 't huisraad belmoren ook nog geteld te worden koperen
schotels en dito ketels; benevens schotels, borden, kommen
van aardewerk, die vaak als erfstukken overgaan van vader
op zoon. Bij vrees voor aanval van vijanden begraaft men
-•o niet zelden.
3. WERKZAAMHEDEN
a. der mannen.
't Werk der mannen bestaat in 't vervaardigen van hui-
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zen en prauwen. Dit verstaat iedereen. Iets minder algemeen is de kunst van houtsnijden, waarvan gebruikt gemaakt
wordt bij 't maken van versieringen aan den top der voorsteven
van groote prauwen, aan 't beeld dat een overledene voorstelt, bij 't reeds genoemde slaapbankje, bij sommige gereedschappen. Als een afzonderlijk ambacht kan 't smeden
gerekend worden, waar we een afzonderlijke beschrijving
van zullen geven. Jacht op wilde varkens, visschen, het
steken van tripang en van schildpad om de geldswaardige schaal, behoort ook tot 't werk den mannen. Tuinbouw en eene bijzondere wijze van visschen tot die der
vrouwen, ofschoon ook de mannen aan den landbouw meehelpen.
We bezoeken nog even een smidse. Een eenvoudig opgeslagen loodsje beveiligd voor zonnegloed en regen; de
plaats is aan 't strand. De blaasbalg is van eigenaardig
maaksel. Zij bestaat uit twee opstaande kokers van hout of
bamboe, die aan elkander verbonden zijn. De lengte dier
kokers is nagenoeg een meter. Aan 't ondereinde dier kokers zijn twee bamboe-buizen aangebracht die tot windweg
dienen. In ieder der beide kokers is een zuiger met vederen
of lappen omwoeld. Deze zuigers worden in beweging gebracht door een jongen, gezeten op een plank tusschen beide
zuigers, en wel zoo dat als de eene om hoog gaat, de andere neergedrukt wordt. De wind vindt door de buizen
beneden een uitweg en blaast het vuur aan. Om den bamboe tegen spoedige splijting door de hitte van 't vuur te bewaren, loop en de pijpen, die zich onder aan de zuigers bevinden, door een steen, die tot dit einde uitgehold is. Deze
steensoort wordt van elders aangevoerd, daar hij hier niet
voorkomt. Zij vervaardigen bijlen en hakmessen en verstaan
de kunst om messen te verstalen, wat naar ik verneem,
niet zoo uiterst gemakkelijk is, maar van kunst vaardigheid
getuigt. Ook weten zij groote geldstukken, zilveren n. 1.,
te smelten en er armbanden of oorversierselen van te maken.
Een klein aanbeeld en een paar smidshamers voltooien de
smederij. Bij het smeden gebruikt men houtskool, die verkregen
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wordt door 't verkoolen van een zeer harde houtsoort. Met
steenkool schijnen ze niet te recht te kunnen.
De kunst van smeden hebhen ze geleerd van Pataniers
en Ghebeetos. Een smid eet geen varkensvleesch en moet
"ij 't hegin van den leertijd ook eenige ceremonieën ondergaan, zooals een bestrijken met olie, mompelen van
too ver woorden, naar ik denk met de bijgeloovige gedachte,
Merdoor voor mogelijk ongeluk met het smeden bewaard
te zijn.
b. der vrouwen.
De bezigheden, uitsluitend door vrouwen verricht, zijn het
gereed maken en koken der spijzen, het maken van potten,
het vlechten van matten, doozen en zakken, het vervaardigen
van versierselen gevlochten van koralen.
De leem, die op Doreh in overvloed gevonden wordt,
wordt door kneeden met de voeten behoorlijk lenig gemaakt. Om den bolvorm te krijgen, gebruikt men een ronden steen, en door het kloppen met een plat, vrij zwaar
bout, voorzien van insnijdingen en figuurtjes, wordt de pot
gefatsoeneerd en de opstaande rand verkregen. Hebben de
potten den vereischten vorm, zoo worden zij bij een sterk
vuur geplaatst om ze te bakken en daarna in de zon gezet.
Van verschillende plaatsen komen inboorlingen om deze
potten te halen, waarvoor zij andere artikelen in ruil geven. De potten zijn zeer broos, daar de vrouwen de kunst
van verglazen niet verstaan.
De matten en doozen worden gevlochten van de bladeren
van den pandan. De zwarte of geele kleurstof, waarmede een behagelijk aanzien gegeven wordt aan deze voorWerpen, wordt uit planten wortels verkregen. Bij het vlechten
Wordt beurtelings een rood, geel of zwart blad gebruikt;
dit bevordert de fraaiheid. Menigmaal vindt men op de
doozen ook zeer regelmatige figuren. De zakken worden
geweven van sterke boomvezelen.
Over 't geheel genomen is de Papoea geen groot vriend
van werken. Hij laat dit liever over aan de slaven. Toch zijn
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er ook uitzonderingen en er zijn er zelfs die vrij ijverig zijn.
Over het algemeen werken de vrouwen meer dan de mannen,
een verschijnsel dat wel niet alleen bij de Papoea's voorkomt.
4. FAMILIELEVEN.
a. Gebruiken bij 't huwelijk.
Reeds op zeer" jeugdigen leeftijd, worden de aanstaande
echtelingen verloofd, of beter de dochter verkocht aan wie
een goeden prijs voor de aanstaande van zijn zoon kan betalen. De koopsom bestaat in slaven, staven ijzer, een groote
prauw, zilveren armbanden, schotels, borden, kommen, en nog
wat kleinere zaken om den koop te sluiten. Niet in eens
maar gedeeltelijk, de helft bij 't contractsluiten, de andere
helft bij 't huwelijk, wordt de koopsom voldaan. Ook de
familie van den bruidegom ontvangt dan geschenken van
de bruid. Wanneer het meisje ontrouw wordt, moet de bruidschat teruggegeven worden. In den regel komt dit niet
voor. Geen verloofd meisje verlaat 't huis zonder opzicht
van de moeder of van een der verwanten. Zij mag haren
bruidegom niet zien, ook haar schoonvader en schoonmoeder
niet, maar ik weet niet tot hoe ver zich dit verder wel
uitstrekt. Bij toevallige ontmoetingen te land of ter zeej
verschuilt men zich achter een boom, of draait 't hoofd om.
Aan de mannelijke leden is 't om zich te verbergen, en den
weg vrij te laten aan de vrouwen. Doch het is de vraag of
dit is om galant te zijn, een eigenschap waarvan gewoonlijk bij natuurvolken niet veel te vinden is.
Kort de tijd op en is de huwelijksdag niet verre meer,
dan geven bruidegom en bruid elkander geschenken, die met
veel feestelijkheid worden overgereikt. De prauw waarin 't
geschenk zich bevindt, is versierd met vlaggen en wimpels,
en met vroolijk gezang, onder begeleiding der gong, wordt
naar 't huis des bruidegoms geroeid,"of vice versa, 't Geschenk der bruid is een mooie mat of koffertje, door haar
zelve vervaardigd, dat des bruigoms een sarong of stof
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voor kleeding'. Dit heeft intusschen alleen bij meer gegoeden
Plaats, en is geen onvoorwaardelijk vereischte. Dit gewichtig
deel des familielevens uit eigen ervaring willende leerenken
n
en, verzocht ik eens de plechtigheid van het sluiten van een
hu weiijk te mogen bijwonen, wat gaarne toegestemd werd.
Met 't vallen van den avond begaf zich de bruidegom,
door verwanten en vrienden begeleid, naar 't huis der bruid.
De tocht werd verlicht door fakkels, en de geschenken die
uitgereikt zouden worden, als bijlen, hakmessen enz., werden door een vrouwenstoet vooruitgedragen. Na het binnenkomen van 't gezelschap, zetten zich bruid en bruigom op een
nieuwe mooie mat, een soort matten bizonder voor feestelijk
heden vervaardigd, in 't donkerste hoekje van de al vrij duistere
kamer, slechts spaarzaam verlicht door énkele fakkels, en
het noodzakelijke houtvuur. Daar beiden elkander niet mogen
zien, zoo zaten ze met den rug naar elkander toegekeerd. De
eigenlijke trouwplechtigheid bestaat in 't volgende. Een oud
man, waarschijnlijk een der familiebetrekkingen van 't bruidspaar, legde beider handen in elkander, nam een slok water in
den mond, spuwde dit uit over de gesloten handen, mompelde
een bezweering, dat geen hongietocht hen dooden, geen booze
geest of toovenaar hen ziek maken, of dergelijke ongelukken hen treffen mocht en daarmee was de eigenlijke huwehjkssluiting geëindigd. Nu werd uit de gereedstaande bak
sagobrij, door een der vrouwen een hap op een paar stokjes
genomen, dezen eerst de bruid, daarna een tweede portie den
bruidegom en zoo vervolgens 't heele vrij talrijke gezelschap, in
den mond gestoken, onder 't uitspreken der telwoorden een,
twee, drie, vier, wat door ieder der aanwezigen op dezelfde wijze
beantwoord werd. Na gedaan onderzoek vernam ik dat deze
Woorden eene vermaning tot echtelijke trouw moeten inhouden.
Bij 't huwelijk eener weduwe hebben deze plechtigheden
niet plaats. Haar tweede echtgenoot geeft aan de weduwen den
kampong, waartoe zij behoort, een sarong en daarmee is de zaak
afgedaan. De weduwen volgen het paar bij hun eerste gezamenlijke wandeling in 't bosch, en werpen met takjes en
steentjes om den geest van den overleden man terug te jagen.
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Polygamie komt voor, doch is niet algemeen in zwang, en
dan ook alleen bij de voornameren, de mindere man kan het
niet bekostigen. Echtscheiding is meer in zwang. Bij echtbreuk
van de zijde der vrouw, — ofschoon ook daar niet altijd echtscheiding op volgt, — bij onvruchtbaarheid, bij verregaande mishandeling, volgt zij. De koopprijs voor de vrouw wordt aan
de familie teruggegeven. Oorzaak van veel gevallen van dien
aard, is juist dit verkoopen. Waren de jongelieden vrij om te
huwen wie hen beviel, echtscheiding of echtbreuk zou veel
minder voorkomen. Ingeval van echtbreuk moet de schuldige
man betalen, en daar hij onmogelijk de zware som (de prijs
der ruilgoederen, de waarde der slaven bij die gelegenheid
geeischt loopt in de 100 gulden, soms meer) zelf betalen kan,
zoo betaalt voor hem de kampong, vaak nog wordt hij bij onvermogen door een neutrale kampong geholpen. Hij en zijne
familie moeten dit dan later aan de kampong afbetalen. Bij
weigering van betaling, heeft een vechtpartij plaats, die
dan toch weer met betaling in orde gemaakt moet worden.
b. bij feestelijkheden.
De aanleidingen tot feesten zijn talloos. Intusschen zijn
allen tamelijk wel op dezelfde leest geschoeid. Zij bestaan
in eten en drinken, en zingen en dansen; 't laatste als
't een groot feest is, zingen heeft altijd plaats. Bovendien
dragen vele dier feesten een godsdienstig karakter in dien
zin, dat ze bij hen het gebed vervangen en zij meenen
daardoor kwaad te kunnen afwenden van hunne afwezige
betrekkingen. Van enkele, die betrekking tot 't familieleven
hebben, willen we een korte beschrijving geven, om later
nog een woord te zeggen over die van meer algemeenen aard.
Is eene kraamvrouw weder hersteld, zoo heeft er eene
feest plaats, bij welke [gelegenheid de jonge moeder
haar meisjesnaam wegwerpt zooals zij 't noemen, en dan ontvangt zij den eeretitel „insos". Is haar kind bij de geboorte
of kort daarna gestorven, zoo wordt haar wel een anderen
naam gegeven, maar niet bovengenoemde titel.
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Bij zulk eene naamsverandering verbergt zich de jonge
vrouw achter eene mat, die overeind gezet, haar geheel omringt. Zij mag niet spreken. Men reikt haar spijs en
drank, en als zij meer noodig heeft, klopt zij tegen haar
mat, en terstond geeft men 't haar. Terwijl zij eet en
drinkt, wordt op de tifa geslagen en gezongen, daarna ontvangt
zij haren naam en wordt bevrijd uit haar gevangenschap.
Wanneer zij 't huis uit gaat, wat eerst na maanden mag,
bedekt ze zich 't hoofd met een hoed of met een stuk mat;
de zon mag haar niet beschijnen, anders sterft een harer
mannelijke verwanten. Na verloop van tijd wordt weer een
feest gevierd, de bedekking van 't hoofd wordt weggenomen,
en de vrouw mag nu ongedekt uitgaan. Welke betrekking
er nu bestaat tusschen dit beschijnen door de zon en 't sterven der verwanten hebben we te vergeefs trachten te ontdekken; 't antwoord is, zoo als gewoonlijk, 't stereotype,
„We weten 't niet, onze voorvaders hebben 't ons zoo geleerd".
Mocht iemand eene analogie weten tusschen dit zonderlinge
gebruik, en iets dergelijks bij de oude of hedendaagsche volken,
hij zal mij zeer verplichten met de mededeeling.
Als 't kind loopen kan, heeft eene andere feestelijkheid
plaats, die der naamgeving. Tot nog toe noemde men hem
ftiki (kleine), nu bekomt de kleine een naam. De familie
komt te zamen. Eerst wordt 't maal gebruikt, daarna wordt
t kind gebaad en dan eenige malen om een waterput gedragen; daarbij wordt dan de naam uitgesproken. Is't kind
een meisje dan worden er gaatjes in de ooren gestoken, en
de ringen er in bevestigd; daarop zet men 't kind ten toon
op een stellaadje. Heeft een jongen op ongeveer 11 à 12
jarigen leeftijd voor 't eerst een reis gemaakt naar een eenigzins afgelegen eiland dan wacht hem eene feestelijke ontvangst. Er wordt een maaltijd aangericht, goed gegeten,
gedronken, en gezongen, maar niet gedanst. Dagen te voren
verzamelt men reeds mondvoorraad. Er moet zijn : rijst, sago,
visch, boontjes, aardvruchten, suikerriet, gebraden pisang.
en natuurlijk de onvermijdelijke tabak en de meer en meer
in gebruik komende sirih. De gevierde baadt zich, daarna
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ontvangt hij 't mannelijk kleedingstuk (de maar), wordt versierd met koralen aan armen, beenen en borst, vervolgens
trekt men hem een kleine broek aan en wordt hij door
eene menigte vrouwen rondgeleid op de daartoe op de aarde gelegde koperen schotels; ten slotte schiet men driemaal met een geweer, en dit geschiedt als bewijs van eer
voor den nu in de rei der jongelingen opgenomen knaap.
Gedurende zijne afwezigheid op reis, wordt er eenige nachten voor hem gezongen; van dit zingen hangt naar hun
volksgeloof de gelukkige terugkomst af.
Voor meisjes, die de jaren der puberteit bereikt hebben,
wordt ook een groot feest gegeven. Er wordt gezongen en
gedanst, dagen en nachten achter elkander. Zij evenwel heeft
niet over schotels te springen, maar zit uitgedoscht en opgesierd, in 't midden der dansende schaar. Zij ontvangt
bij deze gelegenheid ook een nieuwen naam. Iemand bij
den vroegeren afgeschaften naam te noemen is beleedigend.
c. bij ziekte, overlijden, begrafenis.
Gelijk bij alle natuurvolken wordt ziekte en sterven bijna
altijd aan bovennatuurlijke vijandige machten toegeschreven.
Bestrijding van ziekte geschiedt door het toedienen van geneeskrachtige kruiden en planten, waarvan aftreksels gemaakt
worden. Dit voor te schrijven is niet ieders zaak. Er zijn
zoogenaamde dokters onder hen, die met de planten eenigzins
bekend, daaraan natuurlijk hun hokuspokus toevoegen,
en door bezweeringen booze geesten wegjagen en den kranke
trachten te genezen. Natuurlijk moet hierover betaald worden , 't zij de patient hersteld of niet. Op de zendingposten
wordt evenwel de genees- en vooral de heelkundige hulp van
den zendeling dikwijls gezocht. Toch blijven de tooverdokters
hunne praktijk nog uitoefenen. Bij kinderen vooral wordt
onze hulp op prijs gesteld. Loopt 't ten einde met den zieke
en ziet men den dood naderen, dan verzamelen zich verwanten
en vrienden, en 't huis is stikkend vol. De cigarettes en 't
haardvuur geven een geweldigen rook. Dat dit den kranke
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benauwt, begrijpen ze niet,- zegt men er iets van, dan is 't:
„Ja! we hebben hem lief, we willen hem zien". Nog is de
taatste adem er niet uit, —ja soms is de zieke slechtsflauw,—
o de klaagzangsters, de weduwen die bij deze gelegenfheidgehuurd worden om te huilen, heffen een op huilende
toon uitgebulkten zang aan waarin de deugden des overledenen opgevijzeld worden, en bejammerd wordt dat hij nu dood
is. Zij schreien om de betaling te krijgen, die hun ten deel
zal vallen, maar ook de familiebetrekkingen weenen bitterlijk. Soms ziet men ze zich op den grond om en om wenelen. De mannen slaan met hunne hakmessen in 't huis en
in de prauw; bij de bergbewoners komt 't voor dat ze pisang ot ander geboomte wegkappen. Op onze zendingsposten worden deze woeste uitingen van droefheid kalmer.
t Lijk wordt inmiddels afgelegd, d. w z. gewasschen en
In blauw of wit katoen gewikkeld, daarna in een mat gebonden , zoo dat het in zittende houding in 't graf kan worden gelegd. De houding der vrucht in den moederschoot
dient als model voor 't neerleggen der dooden in de moederaarde. De brug wordt stevig gemaakt om ongelukken
te voorkomen, want gewoonlijk is die in zeer bouwvalligen
toestand. Het graf wordt eerst dan gedolven, als het lijk ter
plaatse is aangekomen. Ofschoon er geen eigenlijk gezegde
begraafplaats is, zijn er toch plaatsen, waar de doodeneenigermate in elkanders nabijheid liggen. Het geschrei en geweeklaag van familie en klaagzangsters breekt erbarmelijk
los als de doode zijn huis wordt uitgedragen. Gedurende den
tijd dat 't lijk boven aarde staat en bij de begrafenis, mag
er geen gerucht makende arbeid, veel minder dansen of
zingen in de kampong waar 't sterfhuis is, of in de nabij gelegen kampongs plaats hebben. Aan huizen en prauwen worden bladeren en boomtakken vastgemaakt, die
volgens 't volksgeloof de eigenschap bezitten om den geest des
afgestorvenen te beletten ergens zijn intrek te nemen, en te komen spoken. Is het lijk in den vrij ondiepen en zeerengen
kuil, waarvan de wanden bijna het lijk raken, neergelegd,
dan worden soms gedeeltelijk in, gedeeltelijk op 't gesloten
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graf de navolgende artikelen inj gezet: een zeef, een lepel
een bakje, een aarden potje om eten in te koken, een
stuk gereedschap om potten te maken, 't laatste bij een
vrouwelijk lijk, terwijl boog en pijlen, ook wel een prauw
op 't graf eens mans gelegd worden. Vraagt men : „Waartoe dit
alles?", 't antwoord is : „De doode gebruikt dit". De geestenwereld is naar hunne meening gelijk aan die dezer aarde. Ook
daar groeien boomen en planten, maar ze wassen veel sneller.
Of er daar ook nog oorlog is, weten ze niet, maar ze meenen
wapenen komen nooit ten onpas.
Eer het graf gesloten wordt, heeft er nog eene zonderlinge plechtigheid plaats. De naaste familieleden scharen
zich om het graf, nemen een verdord boomblad, plooien 't
in den vorm van een lepel en zwaaien er eenige malen
mede over het hoofd, zich steeds bukkende, juist als of zij den
denkbeeidigen inhoud ('t blad toch is ledig) over zich uitstorten, waarbij zij de woorden „roerirama", dat is „de
geest komt" of „geest kom", mompelen, en dit eenige malen herhalen.
Ze bezweeren hiermede den geest des overledenen, dat hij in de groeve zijn intrek neemt, en hen
niet ongelukkig maakt. Na afloop der begrafenis laat men
't aan de slaven over het graf te sluiten, doch de betrekkingen,
die aan het graf maken en aan de begrafenis deelnamen,
keeren niet in hunne woning terug, zonder zich eerst gebaad te hebben.
De aanraking der dooden, de aarde die zijn stof dekt aan
zich te hebben, zou onheil kunnen veroorzaken, dat alles is
naar hun idee een soort medium waardoor de afgestorvene
in betrekking blijft tot zijn nabestaanden, en ook hen ziekte
en dood zou kunnen bezorgen.
Sterft iemand op jeugdigen leeftijd, na slechts kort ziek
te zijn geweest, zoo wordt zulks aan een manoin (booze
geest, die zich incarneert in een mensch) toegeschreven.
Wordt nu het lijk van iemand die alzoo gedood is, 't zij
jongeling of meisje, man of vrouw, in de kracht des levens
ter aarde besteld, dan vervalt de boven beschreven ceremonie met 't blad, en wordt vervangen door iets anders. Bij
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zulk eene begrafenis tegenwoordig zijnde, zag en hoorde ik
t volgende. Bij 't graf aangekomen kielden de dragers 't
lijk boven den kuil op. Nu kwam iemand uit 't bosch te
voorschijn met een afgeplukten boomtak. Hiermede sloeg hij
eenige malen hef lichaam des afgestorvenen en vroeg hem:
;,Waarom ben je zoo vroeg gestorven? Heb je iets gedaan
^egen de adat? Heeft een manoin je gedoodt? Antwoord mij".
Nadat hij deze vragen tweemaal gedaan had, eerst rechts,
toen links van 't lijk werd de doode in den kuil gelegdDe omstanders beweerden dat ze een antwoord vernomen
hadden; de doode had toegestemd; een manoin had hem gedood. Mijn tegenspreken was vruchteloos; 't was zoo. en 't
bleef zoo.
De lijkjes van zuigelingen worden niet begraven, maar
in een boom gezet in een soort koffertje, bij wijze van offerande aan Narwoer, een geest die in de nevelen boven 't
geboomte zich ophoudt. Hij heeft de kinderen lief en trekt
de jeugdige zielen tot zich. Men hoopt, dat hij nu broertje of zusje in 't leven zal laten; daarom geeft "men hem 't
lijkje als offer. Als Narwoer 's avonds gaat "wandelen, vertoont hij zich als een klein mannetje met langen baard, zegt
de inlander. Hij is dus voor ons westerlingen een goede
bekende, zijnde blijkbaar uit de familie der dwergen of kaboutermannetjes.
Inzonderheid heeft Narwoer 't op tweelingen voorzien,
daarvan moet er een sterven. Treurig maar dat de ouders
zelf Narwoer daarin helpen; deze gruwel wordt gelukkig
op onze posten minder.
Als teeken van rouw scheren de mannen 't hoofdhaar,
laten van voren een lok staan en bevestigen daaraan een
snoer donkerblauwe koralen. Ook worden van riet vervaardigde zwarte armbanden gedragen in plaats van zilveren of
koperen. Een weduwnaar draagt zes weken lang een buitengewoon vuilen, afgesleten maar; daarna werpt hij wat „bezwaart" weg, zooals ze het zich ontdoen van dit rouwteeken
noemen, en komt weer met een fatsoenlijke maar voor den dag.
Is eene vrouw weduwe geworden, zoo mag zij gedurende
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éenige maanden hare woning niet verlaten, want de geest
van haar gestorven man staat met haar nog in betrekking,
en zou, indien de weduwe het waagde rond te loopenofeen
roeitochtje te maken, de menschen die haar ontmoeten
ziekte of dood toeblazen. Het haar wordt als teeken van
rouw afgeschoren. Op sommige plaatsen, als Khoon en
Amberpoon, ziet men vrouwen met zakken op 't hoofd als
rouwteeken. In plaats van een fraaien sarong draagt zij nu
slechts een zeer gewone, liefst een donker blauwe. ISadat 't haar
geschoren is, wordt de weduwe gebaad, en om zoo min mogelijk
aanleiding te geven dat zij iemand ontmoet, wordt de vloer weggebroken, een prauw onder 't huis vastgemaakt waarin zij
afdaalt; na afloop wordt een geweerschot gelost, misschien
wel met de bedoeling om den geest van haar man weg te
jagen.
In verband met den rouw staat het tatoeëeren. 't Geschiedt
ook wel ter versiering of opsmuk, maar zeer dikwijls als
aandenken aan afgestorvenen. De figuren, die niet zonder
symmetrie zijn , zijn afbeeldingen van voorwerpen door de
overledenen gebruikt. Men vindt V tatoeëeren veel meer
onder vrouwen, dan mannen in gebruik. De zusters laten
zich voor hunne broeders, dochters voor hunne ouders
tatoeëeren. Een Amberponer had de afbeelding van een man
op den rug getatoeëerd. Op mijne vraag wat dit beteekende
antwoorde hij : „Het is mijn overleden zoon, nu heb ik hem
steeds bij mij".
Het tatoeëeren geschiedt door de huid te prikken met een
doorn, en de wondjes met roodachtig vocht in te wrijven.
Somtijds wordt eenige dagen na de begrafenis, tegen 't
vallen van den avond een ontzettend geraas gemaakt, om
den geest des overledenen te verjagen. Alles wat schreeuwen
kan, schreeuwt zoo hard mogelijk, en aan dit geweldig keelgeluid van mannen, vrouwen en kinderen paart zich het
geklop op de trom, het blazen op de koewoer - schelp, waarop
geblazen wordt als noodsein of als overwinningsteeken op
vijanden, en voorts alle mogelijke geraasmakende geluiden,
werpen b. v. met planken, met roeispanen, met wat maar
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ter hand komt. Met bij alle overledenen geschiedt zulks,
meestal als iemand overleden is die den titel van „mambri"
voert, een man die vele vijanden gedood heeft. Ook hoort,
gelukkig kan ik zeggen hoorde, men dit geluid bij terugkomst van een raak of hongietocht. Waarschijnlijk is vrees
hiervan de oorzaak, vrees dat 't vergoten bloed zich komt
wreken; als waarschuwde eene stem van een geweten dat
wel verstompt maar nog niet geheel uitgedoofd is, en zich
nu in 't bijgeloof aan wrekende schimmen, die verjaagd
moeten worden, lucht geeft.

ENKELE ONJUISTHEDEN
IN DEK 3 e n DEUK VAN HET
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Bij het gebruik van Prof. PIJNAPPEL" s Maleisch-Nederlandsch
woordenboek 3™ druk. stuitte ik op enkele woorden en uitdrukkingen , waarvan de beteekenis naar mijne bescheiden
meening minder juist is opgegeven.
Daar het in vele opzichten uitmuntende woordenboek in
handen van alle beoefenaren van het Maleisch is, en de
3e druk misschien weldra door een 4™ zal gevolgd moeten
worden, meende ik mijne aanteekeningen niet onder mij te
mogen houden, al zijn zij weinig in getal, en misschien
slechts gedeeltelijk bruikbaar.
A fjar. „Afjar ijampoerado"", moet zijn: aljar fjampoeradoc
of tjampoeradoek, zooals men te Batavia zegt. Adoek = door
elkander roeren, vermengen ; zie Wdb. K. ' ): roeren = adoelc,
iets anders dan:
Adoe, mhigadoe =
')
I).

K =

TUUK;

Kl.INK.EKT; M =
V.

D.

W

=

V.

D.

„tegen elkander doen vechten enz";
MAESDEN; P
WALT,.

=

P I J N A P P E L ; T. D. T

=

N . T.
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wordt ook gebruikt in den zin van „klikken, aanklagen". „Mengadoe ajer dengan garam", moet zijn: „mhigadoek enz.".
Andjing. „Andjing tanah" = „zeker vliegend insect, dat
uit den grond komt, doch geen tor." Lees: „Veenmol of
molkrekel" (gryllotalpa).
Oelar sawah = „de pytkonslang; volgens v. D. W: oelar
sawa". In de Pad. Bovenlanden vindt men de oelar sawa
ot met verandering der uitspraak oela sao. De verandering
van den eindklinker a in o is een zeker teeken, dat de
laatste lettergreep niet door een h gesloten is. v. D. T. geeft
onder manljit (zie Wdb. v. D. W.) oelar sawa manljit.
<i& = baqai = kapada. v. D. W. en M. geven op <J\>
bagai = „soort", en clSo bagi •= „voor, tot, aan".
Bênglcawan of mengkawan; op Sumatra en Ambon (misschien ook elders) vooral gebezigd in den zin van „stuks",
bij vermelding van hoeveelheden alap; „alap sapoeloeh bengkawan". Men zou hier eerder pëngkawan- verwachten voor
de lat, waaraan de palmbladen gebonden worden.
Djongkong. Timah sadjongkong = „zulk een schuitje met
tin"; volgens v. D. W. is djongkong = „schuitje van tin of ijzer".
Schuitjes van tin of ijzer zullen wel tot de zeldzaamheden
behooren, en ik betwijfel of men tin dikwijls met zulke
schuitjes vervoerd. Ook zie ik niet in waarom men juist
bij djongkong deze combinatie opneemt. Het is een hulptelwoord, maar dan behooren uitdrukkingen als kopi saljawan, nasi sapiring, ook afzonderlijk vermeld te worden.
„Timah sadjongkong" = een blok of schuitje tin. Tin wordt
gegoten in den vorm van schuitjes. K. geeft dit dan ook
op, zie i. v. Schuitje.
Djamboe. Noch in het Wdb. van v. D. W, noch in dat
van P. vind ik de djamboe bidji vermeld, onder welken naam
algemeen bekend zijn de vruchten van een aantal boomen,
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behoorende tot de familie der Myrtaceën : Psidium guajava,
waarvan drie variëteiten en P. pumilum (v. D. BURG, de
Geneesheer in Ned.-Indië, 3e deel, blz. 339). Sommige [dier
vruchten hebben den vorm van een kleinen appel, andere meer
die van een peer. M. vermeldt &Q djamboe bidji, dj. proloet,al
of goeavis. De djamboe bidji die men op Ambon gojawas of
giawas, op Riou (zie v. D. W.) dj. biawas *), en op Sumatra
përawas (parawèh) noemt, is vermoedelijk door Spanjaarden
of Portugeezen uit W.-Indië overgebracht *).
Soeren (Jav.). In de Pad. Bovenlanden groeit een boom,
kajoe soerian, die zeer duurzaam timmerhout oplevert, v. D.
W. geeft op soerian. Heet die boom op Riou misschien ook
soerian evenals op Sumatra? Soerèn (Jav.) = soerian (Mal.)
Përawas = djamboe bidji, dj. biawas (zie boven). Het aftreksel van de bladeren, bladstelen en de wortelschors wordt
als adstringeerend middel bij buikaandoeningen aangewend.
Ladang, seladang. Bij te voegen: „bëtisnja seladang", van
een been: overal even dik als van een olifant (zie NIEMANN,
Bloemlezing, 2° stuk, blz. 44).
') v. D. W. onderscheidt dj. b. hasoemba en dj. b. poeiih, de roode en
de witte. Van de dj. b. hasoemba is niet de schil, maar het vruchtvleesch rood.
2
) In het „Bericht über cine Reise ins Gebiet des oberen Surinam" van
K. MAKTIN (Bijdr. Taal-, Land- en Volkenkunde, 5" volgreeks, I e deel, blz.
17) vind ik het volgende: «und in diesem Sande wächtst zahlreich eene bis
5 M. hohe Pflanze, aus der Familie der Myrtaceën (Psidium aromaticum),
hier van den Einwohnern Guave genannt."
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oudheidkundige verrichtingen van den Luitenant
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In zijn „Java, geographisch, ethnologisch, historisch" wijj
op bladzijde 54 van het tweede deel (in noot 1), Prof. Ff
VETH, zooals den lezer van dat standaardwerk bekend "
zijn, een woord aan de verdiensten van den NederlandscbiL
genie-officier H. C. CORNELIUS, die in de laatste jaren v a X j
de vorige, en de eerste dezer eeuw (1797—1814) verschil]
lende der belangrijkste ruinen van Midden-Java *n teelfl
ning gebracht en beschreven heeft. Niettegenstaande RAFFJ
naar wij weten, zelf hem voor een deel die oudheidkunc
onderzoekingen heeft opgedragen, zal men te vergeefs n |
CORNELIUS 'S naam in RAFFLES'S „History of Java" zoekï
„De verdiensten van CORNELIUS verdienden wel eens",
zegt Prof. VETH verder, „opzettelijk in het licht te wordd
gesteld".
Voor men daartoe kan overgaan zal het noodig zijn zich »
de hoogte te stellen van wat er al zoo als blijken van CORÏ
LIUS'S werkzaamheid nog overig is, en het is om die ree
dat op voorstel van schrijver dezes de Directie van
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapp^
besloot de dit opstelletje vergezellende plaat te doen drukkej
ten einde op deze wijze de aandacht van hen die in Java
oudheid belangstellen, en gaarne zien dat ook een landgei
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»aar verdienste wordt gewaardeerd, nogmaals op CORNELIUS
feû zijne verrichtingen te leiden. Door bekend te stellen wat
«r van dien aard in de verzamelingen van het Genootschap
voorhanden is, zullen er voor wie aan de roepstem van
pof. VETH gehoor geven, en aan CORNELIUS en zijn oudheidkundig onderzoek een monographie wijden zal, nog eenige
Bieuwe bronnen worden geopend.
»Evenals er teekeningen en plannen, en geheele of gedeeltelijke beschrijvingen van ruinen van Midden-Java door oi
'«nder toezicht van CORNELIUS vervaardigd, voorhanden zijn
in het oudheidkundig Museum te Leiden, in de bibliotheek
Van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- .en volkenkunde van Nederiandsck-Inclië, en er naar alle waarschijnlijkheid te vinden zijn in de te Londen bewaarde op
iSeerlandsch-Indië, maar vooral op Java betrekking hebbende
bekende verzamelingen, bezit ook het Bataviaasch GenootK a p van Kunsten en Wetenschappen een zeker aantal platen
K n denzelfden aard, die naar men mij heeft medegedeeld
door het Genootschap verkregen zijn uit den boedel van
den Heer J. W. B. WARDENAAU, in der tijd te Soerabaja
Woonachtig.
Ï E C G het kwam dat bedoelde platen in het bezit waren van
den Heer WARDENAAR treedt voldoende aan het licht uit de
Haten zelf. Het blijkt dat WARDENAAR, die zijn leven lang
^ij zonder veel belang gesteld heeft in Java's oude ruinen,
B R N E L I U S , den „luijtenant-ingenieur",- bij zijne opneming alftans van de oudheden in den omtrek van Prambanan, als
Kaandrik-ingenieur", behulpzaam is geweest, en dus zelf aandeel heelt gehad aan 't vervaardigen van die platen. Het zijn
zoo al geen oorspronkelijke teekeningen, dan toch copieën verK a r d i g d naar de oorspronkehjken, tijdens de opname op
papier gebracht, en als conform gewaarmerkt door de handteekenine;en van CORNELIUS en van WARDENAAR zelf.
L l n het geheel zijn er elf platen of bladen bij het Genootschap voorhanden.
• N i e t alle zijn zij van dezelfde grootte. De grootste is 52 cM.
H e e d en 37 cM. hoog, de kleinste 34 cM. breed en 22 cM. hoog.

599
Onder deze platen zijn er die een dagteekening dragen,
en bij anderen is het bijschrift voldoende duidelijk, om er uit
te leeren dat zij geteekend zijn in het jaar 1806, gedurende
den opbouw van het nieuwe fort op Klaten, onder het bewind
van den Gouverneur-Generaal ALBERTUS HENRICUS WIESE
(1804—1808), ongeveer vijf jaren dus vóór het Engelsche
tusschenbestuur.
Indien men nu nagaat dat dus uit de hier besproken elf platen
Wijkt dat, behalve andore door CORNELIUS verrichte oudheidkundige onderzoekingen, reeds in het j aar 1806 Tjandi Kalasan,
Ijandi Sari, Tjandi Lara Djonggrang, Tjandi Loemboeng, en
vermoedelijk Tjandi Sewoe l ) reeds opgenomen, en op schaal
m teekeniog waren gebracht, dan blijkt tevens duidelijk dat althans voor Prambanan het werk, dat RAFFLES later in staat stelten zou het IX de hoofdstuk van zijn History of Java te schrijven, al geruimen tijd vóór zijne komst op Java, en door een
Hollander verricht was, alhoewel RAFFLES in zijne History of
J
ava., 2<ie ed., bl. 8, zegt voor zijne beschrijving gebruik gemaakt te hebben van de diensten van Captain BAKER.
Onder deze teekeningen, waarvan de bijschriften straks zullen
forden medegedeeld, is er één, waarop twee fjandi's in plattegrond zijn afgebeeld, nl. Tjandi Lara Djonggrang, en Tjandi
-loemboeng. Deze plaat is in haar geheel, hoewel bij gedeelten, in twee verschillende drukwerken in druk bekend gemaakt.
Het plan van Tjandi Lara Djonggrang werd naar een teekening bewaard in het oudheidkundig Museum te Leiden,
door den Heer Dr.1 C. LEEMANS gevoegd bij zijn opstel over
»Javaansche tempels bij Prambanan", gepubliceerd in het
III e deel van de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. In dat opstel wijdde de
door zijn „Boroboedoer" bij de Javaansche, en niet min' »Vermoedelijk" voor zooveel deze elf platen aangaat Met zekerheid blijkt
net uit het plan van dezen tempe), waarvan een verbeterde copie is uitgegeven
ln
dit deel van dit Tijdschrift, zie boven bl. 327; en uit de opgaven in de
door Dr. C. LEEMANS in 1885 uitgegeven Beschrijving van de Indische oudheden van het Rijks-museum van oudheden te Leiden, bl. 120 en 121, en diens
opstel in a e Bijdr. T. L. en Vfc., III, 4, noot.
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der bij andere archaeologen zoo wel bekende directeur van
genoemd museum een woord aan de verdiensten der Hollanders ten opzichte van Java's oudheden, met name ook aan
die van

CORNELIUS.

Het plan van Tjandi Loemboeng kan men vinden in J.
FERGÜSSON'S History of Indian and Eastern Architecture, London 1876, bladz. 652, waar het den titel draagt van „small
temple at Brambanan" (from a drawing in the India office
no scale). Het blijkt echter niet dat de afbeelding vervaardigd is naar eene teekening van CORNELIUS, en een geheel
op zichzelf staande, kleine variant in de teekening, die overigens volkomen overeenstemt met het hier in het museum
te vinden plan, kan aanleiding geven tot het vermoeden, dat
het voorbeeld door FERGUSSON voor zijne illustratie gevolgd
niet rechtstreeks afkomstig is van CORNELIUS, hoewel de
prioriteit van de teekening van deze bezwaarlijk zal kunnen worden geloochend. De afwijking bestaat hierin dat
op de plaat in het bezit van het Bataviaasch Genootschap
de ingang tot den hoofdtempel wordt voorgesteld als een
gang of portaal met recht doorloopende, vlakke wanden,
terwijl in FEROUSSON'S illustratie de wanden ervan, even
voor dat men de tempelkamer bereikt, uitspringen en elkander naderen, alsof de toegang tot de kam er bestaan heeft uit
een smaller gangetje achter aan het breedere portaal.
Het spreekt van zelf dat hier niet nogm aals eene afbeelding wordt gegeven van de plannen van deze beide tempels.
Ook ten opzichte van de meeste der overige dezer elf
platen wordt dit met het oog op de in gang zijnde oudheidkundige onderzoekingen in Midden-Java, hoe belangrijk de
platen ook zijn, overbodig geacht. De tempels, die op deze
platen zijn afgebeeld, zijn op nieuw opgemeten, en veel
nauwkeuriger dan dit door CORNELIUS is geschied, in teekening
gebracht, en de werkzaamheden ten deze verricht reeds zoo
ver gevorderd dat men eerlang aan een beging van uitgave
zal kunnen denken. De oudheidkundige vereeniging te Jogjakarta, aangevuurd en voorgegaan door haren eersten voorzitter
den Heer J. W. YZERMAN, sedert met verlof naar Nederland
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vertrokken , heeft kosten noch moeiten gespaard, om het noodzakelijke voorwerk voor een uitgave van eene beschrijving van de
oude ruinen in den omtrek van Prambanan te doen verrichten ,
en spoedig zal men uit eene beschrijving van de hand van den
Heer YZERMAN de hier bedoelde tempels beter kunnen leeren kennen dan de afbeeldingen van CORNELIUS mogelijk
zouden kunnen maken. Niet dat deze platen ten gevolge
v
an dien hunne beteekenis verloren hebben of zullen ver.
liezen, want voor een onderzoek naar de geschiedenis van het
latere verval van die ruinen zullen zij steeds hunne waarde
blijven behouden, ook blijft het niet minder belangwekkend
te zien hoe reeds zoo lang geleden met het zelfde doel ter
plaatse is gewerkt, terwijl zij beter dan iets anders het middel kunnen zijn om CORNELIUS'S, verdiensten in het juiste
licht te stellen.
Hier is het evenwel uitsluitend te doen, zoo als reeds is
gezegd, om nogmaals de aandacht op CORNELIUS te vestigen. Daarom is er een keuze gedaan uit het elftal, en er
één gekozen waarbij een toelichtende nota van zijne hand
voorhanden is, terwijl ten minste,voor het begin van deze
eeuw door middel van deze plaat het bestaan van eene
ruine kon worden geconstateerd, die later in twijfel getrokken is.
In RAFFLES'S History of Java namelijk, Vol. I I , bladz. 29 van
de 2 i e ed., vindt men gesproken van „remains of an ancient hall of audience etc. at Kali Bening".
Doch BRUMUND, die jaren daarna de oudheden in den
buurt van Prambanan bezocht en in zijne Indiana beschreven heeft, laat zich (Indiana, I I , 40) over die „remains" uit op een wijze, die doet vermoeden dat hij het bestaan ervan in twijfel trok. Hij zegt toch t. a. p. „bedoelde raadzaal niet bezocht, of liever niet gevonden te hebben".
Uit onze plaat en de nota wordt hetgeen door BAKER aan
RAFFLES is medegedeeld
bevestigd, verkrijgt men op een
gemakkelijk wijze een juiste voo rstelling van de inrichting
van de ruine en van de ligging ervan ten opzichte van Tjandi Kalasan ( = Tjandi Kali Bëning).

*
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Wij geven hier eerst wat men in RAFFLES'S History ot
Java, ontleend aan liet rapport van BAKER, daarover kan
vinden. Eene vergelijking zal straks doen zien dat er tusschen CORNELIUS'S nota en BAKER'S beschrijving eenig verschil bestaat, terwijl door het overnemen van het betrekkelijke
gedeelte uit het Engelsche werk in het oog springen zal dat Prof.
VETH'S meening, dat tijdens liet Engelsche tusschenbestuur
hetgeen door Hollanders werd ot was verricht al zeer weinig waardeering vond en miskend werd, en dat wel met
vooropstelling van hetgeen van Engelsche zijde voor de zaak
was gedaan, zeer veel schijn van waarheid heeft.
Immers BAKER stelt het voor als of door hem iets geheel
nieuws was gevonden, en toch is het volkomen zeker dat
BAKER met CORNELIUS in contact is geweest, is het tevens
zeker dat CORNELIUS in 1806, dus zooals reeds is opgemerkt ongeveer 5 jaren vóór de komst der Engelschen op
Java, de door BAKER als nieuw gevonden ruine opgemeten,
beschreven en in teekening had gebracht. Bezwaarlijk kan
men veronderstellen dat BAKER werkelijk onkundig is gebleven van de resultaten van het vroegere onderzoek.
„The temple which I have just described (Tjandi Kali Be.
ning), — zoo leest men bij BAFFLES , — stands close to the north
side of the village of Kali Bening, east of which is the river ofthat
name ; and as I had never before heard of any thing further in this
quarter, I fancied my work was over, I was, however, most
agreeably surprised, on being told by my Javan guides that there
was something more to be seen directly south of the village behind us. "We accordingly passed through it, and barely one
hundred and fifty yards from the temple, in a high sugarcane and palma christi plantation, we came suddenly on two
pair of very magnificent gigantic porters, all facing eastwards,
each having stood about twelve feet from the others. The
pedestals of all these statues are nearly covered, or rather
entirely sunk into the ground. The height of each figure
from the top of the pedestal, is five feet one inch and a half,
and breadth at the shoulders three feet six inches. They are
generally much better executed, defined, and consequently
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more marked and striking in their appearance, than those
I had seen. The countenance is much more marked and
expressive, the nose more prominent and pointed, the eyebrows meeting in a formidable frown. The hair flows all
round and down the back in large ringlets and curls, and
on the ankles, instead of beads, are the small circular bells
common in India, under the name of googoor. These figures
are called Gopolo. Behind the second pair of porters, or west
of them, is a heap of ruins of brick and mortar, which proved on examination to be the remains of an ancient hall of
audience or state, originally standing on fourteen pillars,
with a verandah all round it standing on twenty two pillars.
The porters guarded this building exactly in the centre of
its eastern front : the nearest pair scarcely thirty feet distant
from it. The greatest length of the building was east and west.
The inner apartment over all gave forty-seven feet in length,
including the pillars : the width of the hall was twenty-eight feet
and a half in the same way. A verandah of twelve feet and a
half wide all round over the pillars, surrounded the hall.
„It struck me forcibly, that the house at Kali Sari was
formerly the residence of some great Hindu Raja ot Java;
the superb temple at Kali Bening the place ot his devotions
and prayers ; this hall, a little south of it, that of state or audience, perhaps also of recreation after his devotions. Other
ruins of brick-work, without any mixture of stone, were close
by, and perhaps served as out-houses".
CORNELIUS'S nota, die hier onveranderd, tenzij wat ei.kele
komma's en punten en hoofdletters aangaat, wordt afgedrukt, luidt als volgt:
Explicatie op het neevenstaande plan.
Daar in word voorgestelt de bereids afgeteekende en beschreven bramiensche tempel, bij den inlander bekend onder
de benaming van Calie bening, welke ontleend is uit de daar
in het zuijden aangeleegene Negorij, Calie bening. Deese
overblijfsel der oudhedens van Java's vooriege bewoonders,
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die de nagedagtenis als het ware vereeuwiegen, en hunne gods.
dienstiege begrippen, uit de overblijfzels der ruines doen
ons in staat stellen, die met veel zekerheid te bepaalen. Het
nevenstaande plan levert daar meede de sterkste bewijzen
van op. Daar in vind men voorgestelt gemelde tempel met dies
envierons, zo als die thans in de nabijheid van de tolpoort
Calassan te vinden zijn, welke omtrent een groot half uur gaans
ten westen Brambanang, aan den zuijdzijde van de groote
landweg, die van de beide hovplaaatsen van Souracarta tot
Djocjacarta gaat, geleegen is, en waar men in het zuijdwesten
van gemelde tempel, en negorij de ruine's AA vind, welke
noch bestaat uijt enkelde stukken van gebakken metselsteenen, die op de diepten van drie â vier voeten op de meeste
plaatzen zijn uijtgegraaven, hetwelk in deeze dagen noch
heeft plaats gevonden, alzo deese gebakken steenen zeer hard en
duurzaam zijn, hebbende een lengten van 15 duijmeneneen
breeten van 6 en de dikten van drie duijmen. Den inlander verklaart, dat de thans regeerende Sultan der Mattaram sucsesieve
deeze steenen heeft doen weghalen ter opbouwing der buijtegoederen van dien vorst. De gedaante van deeze ruine toont het plan
volkomen aan, en heeft den teekenaar bij ontdekking doen
vermoeden, uijt de menigvuldige gebrookene metselsteene, die
wederzijds van het uijtgegravene fondament leggen, dat dit
de overblijfzels zijn van een geheele ringmuur, alzo in den
geheelen omtrek niet meer dan een ingang te vinden is, zijnde deselve aan de oostzijde bij AA, alwaar een hardsteene trap, van drie treeden wederzijts, met een leuning
opwaarts gaat, en waarneevens men twee hardsteen reuzen op de zijde van de trap geplaatst vind, in gedaante
als de teekening hierbooven antoont >), en hebben aldus gezeeten op een voetstuk, de hoogten van 5 voeten. Het terrain
bespeurd men, dat binnen de eerste ringmuur de hoogte van
de trap, dat is omtrent drie voeten, heeft. Deze ringmuur, die
') Aan let hoofd van deze nota vindt men op het oorspronkelijk eene afbeelding van een raksasa, welke hier niet is weergegeven. Daaronder leest men :
„Aldus vertoond zig een der vier reuzen aan den trap bij de ingang gezeeten,
in het plan AA."
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buijten het langagtig regthoekig vierkant, de gedaante van de
omtrek, uijtspringt, heeft omtrent eene lengte van 10 roeden en
4 voeten, eene breeten van 4 roeden 9 voeten. Voorts heeft
men regt tegenover gemelde eerste ingang, weeder een gelijke
trap als aan de buijtenste ingang, meede ook wederzijds
twee reuzen van gelijke gedaante en groote, in het plan bij
letter A te zien. Deeze trap, die met eevenveel treden opwaarts
gaat, doet het terrain binnen de ringmuur meede zoveel verhoogen, en waar men vind de overblijfzels van een noch
op heden bij den inlander in gebruijk zijnde pondoppo, die
eene lengte heeft van 6 roeden 10 voeten, en de breeten van
5 roeden 2 voeten, hebbende gerust op 48 houten pilaaren,
in figuur als het nevenstaande plan aantoont. Het voetgestel
van die pilaaren bestaat mede uijt hardsteen van een vierkant gedaante, met een lengte, breeten en hoogten van drie
voeten 6 duijinen. Het booveneinde is met een vierkant
gat rondsom met bloem werk, als eene ster, vercierd, en staan
van elkander op den afstand van 6 voeten. Het vierkant
gat, van omtrent 12 duijmen, toont aan dat houte pilaren
daar op gerust hebben. De vloer van deeze pondoppo is door
de groote plaats hebbende ruine, niet meer te ontdekken,
dezelve is voorts binnen een apparte ringmuur geplaats, waar
in het gebouw bijna over het midden staat, en heeft eene
lengte van 10 roeden en 6 voeten, en de breeten van 9
roeden 10 voeten, springt in de groote ringmuur binnen, die
een geheele lengte heeft van 43 roeden en de breeten van
16 roeden 10 voeten. In het westelijkste gedeelten op een afstand van 7 roeden 2 voeten heeft men noch een overblijfzel van een muur bestaande mede uijt gebakke steenen,
welke zuijde en noorde in het langst met de zijden evenwijdig strekt, en de breeten van 6 roeden 6 voeten heeft.
Overblijfzels van poorten of andere ingange zijn in het geheele figuur, buijten de bereeds gemelde, door de groote ruines niet te onderscheijden. De grond tusschen alle deeze
fondamenten word door den inlander tot de landbouw gebezigt. De reuzen welke bij den ingang nevens de trappen
staan, alsmede de voetgestelle der pilaare, die de pondoppo

606
onderschraagd hebben, zijn gedeeltelijk onder hooge aardhoopen bedolven, en met wildernis omringt, dan in weerwil
daarvan is het den teekenaar gelukt, om de wäare gedaante
van alles in teekening te brengen, en den kenner van de
godsdienstige verrigtingen en begrippen der bramine, doen
in staat stellen van aan te toonen tot wat eijnde dit
gebouw en muren bij denzelven, in die betrekking heeft
plaats gevonden. Den teekenaar is teevens noch verpligt
van aan te merken, dat daar door hem alle oudhedens
in de environs van Brambanang zijn nagespeurd, en de merkwaardigste afgemeeten en ter teekening gebragt, dat nimmer
bij dezelve gebouwen van dien aard ontdekt zijn, of eeniege
schijn van zulke ruines, waardoor deze hem voorkomt zeer
eenig in zijn zoort te zijn.
Opgeuoomen geduurende den opbouw
van het nieuwe fort op Klaten ao. 1806.
Geteekend door Ms, I A SCHOOIT.

(w. g.) H. C. CORNELIUS,
Luyt. Ingenieur.
Zooals de iezer ziet, bestaat het verschil tusschen beide
beschrijvingen, waarvan die van CORNELIUS zooveel uitvoeriger
en nauwkeuriger is, eensdeels hierin dat CORNELIUS in 't midden
laat wat de bestemming van deze ruine zou zijn geweest,
terwijl BAKER haar verklaart voor een „hall of state or audience,
perhaps also of recreation" voor den vorst, die zijn kraton
in Tjandi Sari en zijn langgar in Tjandi Kali Bening zou
hebben bezeten, anderdeels dat CORNELIUS een ander getal
dan BAKER noemt waar het de sokkels betreft waarop de
pilaren, die het verdwenen dak zouden hebben gedragen, geplaatst zijn geweest. BAKER spreekt van 14 pilaren omgeven
door een ring van 22 pilaren, CORNELIUS daarentegen van
16 pilaren omgeven door een ring van 32 anderen. Wat
hiervan het juiste is, zal wellicht door het onderzoek der
Jogja'sche oudheidkundige vereeniging, die blijkens een
manuscript-kaart van de oudheden bij Prambanan en in de
buurt van Tjandi Ratoe Baka door den Heer IJZERMAN ge-
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teekend, en in liet bezit van liet Bataviaascli Genootschap,
deze ruine schijnt teruggevonden te hebben, — zij staat namelijk op die kaart aangegeven, — aan het licht komen.
Ten opzichte van de plaat, zooals deze hier gepubliceerd
wordt, dient het volgende te worden opgemerkt.
Zij is behoudens een kleine wijziging een nauwkeurige
copie van het oorspronkelijk op de helft van de schaal.
Die wijziging bestaat hierin dat de schaduwen geworpen door
de verschillende boomen, die op de door CORNELIUS onderteekende plaat èn wat den stam èn wat den vorm van het loof
betreft beantwoorden aan de op de plaat voorkomende boomvormen, achterwege zijn gelaten en slechts zijn aangeduid door
een streepje. Dit is geschied omdat anders de plaat, die in
één kleur is gedrukt, hier en daar onduidelijk zou zijn geworden. Bij de oorspronkelijke teekening gaf het geen bezwaar, omdat de schaal zooveel grooter is, en ook omdat
daar verschillende passende kleuren zijn gebezigd, wat, indien
het bij de hier gepubliceerde plaat gevolgd ware geworden,
de kosten zeer zou hebben verhoogd.
Ten einde het karakteristieke van de teekening, die een
stuk van den landweg tusschen Solo en Jogja, de bezuiden
dien weg gelegen Tjandi Kalasan of Kali Bëning, voorts
de ten zuiden van deze Tjandi te vinden desa Kali Bëning,
en de wederom ten zuidwesten daarvan te vinden ruine te
aanschouwen geeft, niet te doen verloren gaan, is de stand
van de afbeelding op de plaat onveranderd gelaten. Zooals
trouwens de windroos in den linker benedenhoek van de
plaat uitwijst, is het noorden aan de beneden-, het zuiden
aan de bovenzijde van de plaat te zoeken. In vroegeren
tijd was men gewoon bij het vervaardigen van kaarten
zijn standpunt, zoowel voor streken bezuiden als benoorden
den equator, te kiezen op de evennachtslijn en van daar
uit, dus in het eene geval met den blik naar de zuidpool,
in 't andere naar de noordpool gericht, de betrekkelijke streek
in oogenschouw te nemen of zich voor te stellen. Java ligt
bezuiden den equator. Java beschouwde men dus van de
noordkust naar de zuidkust in een zuidelijke richting. Op
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dit thans geantiqueerde standpunt heeft CORNELIUS zijne
teekening ontworpen.
De plaat geeft aanleiding tot een opmerking, die het wel
waard schijnt aan het oordeel van den lezer te onderwerpen.
Als men de verschillende en talrijke plattegronden van de
oude ruinen in Engelsch Indië, — afgebeeld o. a. in de Archaeological survey of India, — welke niet bepaaldelijk hebben
gediend als eigenlijke godshuizen, als tempels nagaat, dan
vraagt men zich onwillekeurig of de plattegrond van de
ruine, zuidwestelijk van Tjandi Kalasan te vinden, niet de
lijnen te zien geeft van een vrij uitgestrekt geheel, op een
zelfde wijze als men ze zoo herhaaldelijk in Engelsch-Indië
vindt als ruinen van zoogenaamde wihâra's of kloosters.
En het schijnt mij toe dat de onderzoekers in Jogjakarta, —
doch uit de bewoordingen waarin de mededeeling die ik hier
op het oog heb vervat is., is dit niet met zekerheid op te
maken, — ten opzichte van den hier besproken ruine, na
locale inspectie, tot het zelfde resultaat gekomen zijn (vgl.
Not. XXIV, 57), en evenzoo meenen te mogen veronderstellen
dat bezuiden Tjandi Kalasan, en wel in de onmiddelijke
nabijheid daarvan, de resten van een voormaligen wihârate
kunnen constateeren. Is dit juist dan is het de vraag of hetgeen naar aanleiding van het Nâgarî-opschrift, gevonden
tusschen Kalasan en Prambanan en boven bl. 240 en vlgg.
bekend gemaakt, met het oog op Tjandi Sari, als zou deze
ruine het in dat Nâgarî-opschrift genoemde klooster wezen, is
opgemerkt, wel het juiste is. Veel meer nog dan Tjandi Sari
doet ons de ruine bezuidwesten de desa Kali Bëning denken
aan een wihara, terwijl Tjandi Sari in vergelijking van
de ruine, die op de plaat is afgebeeld, van Tjandi Kalasan
vrij ver verwijderd is.
In genoemde inscriptie komt evenwel niets voor wat de
nadere en de onderlinge ligging van den tempel voor Tara
en het verblijf voor de eerwaarde, den mahayâna van de
winaya-leer kennende monnikken aanduidt, maar men mag
vermoeden dat zij in elkanders nabijheid zijn opgericht. Indien
nu de ruine bezuiden Tjandi Kalasan in werkelijkheid die van
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een wihâra is, dan zal men, zoo zou men zeggen, eerder aan deze
hebben te denken, dan aan Tjandi Sari, een gebouw van eigenaardige inrichting, maar toch weinig plaats aanbiedende
voor het verblijf van kloosterlingen. Ook zal men zich van
zulk een oud klooster hier op Java, veeleer een voorstelling
hebben te maken in den trant voor de tegenwoordige pësantrèn's, hoewel in Engelsch-Indië ook grootsche gebouwen
als kloosters dienst hebben gedaan.
De bijschriften bij de overige platen van het elftal, dat in
het Museum voorhanden is, luiden als hieronder wordt
medegedeeld. De volgcijfers, hier aangetroffen, stonden
oorspronkelijk niet op de teekeningen. Tusschen haakjes en
in cursieve letters vindt men er hier ook bijgevoegd den
naam van de voorgestelde Tjandi, welke thans de gewone
gebruikelijke is. Bij een der platen, n". 8, ontbreekt een
bijschrift. Op een zelfde wijze, tusschen haakjes en met cursieve letters, is kenbaar gemaakt dat wat gegeven wordt als
omschrijving niet op het oorsponkelijk te vinden is.
1. Afteekening van de Ruine der Bramiensche Tempel
welke in Façade, Plan en Profil Teekening is voorgesteld,
aan de Oost Zijde te zien. (Tjandi Kalasan).
2. Façade op eene Bramiensche Tempel, geleegen aan
de Zuijdzijde der groote Landweg die van de hov: Plaatsen
Souracarta tot Djocjacarta gaat, tusschen de Tolpoorten
Brambanang en Calassan, aan de Noordzijde van de Negorij
Calie benning, in oorspronkelijke gedaante opgenoomen en
ter Teekening gebragt, door den Luytenant Ingenieur H9.
O . CORNELIUS , den Vaandrik Ingenieur I s . Wm. Bs. WARs
DENAAR, enden Cadet der Arthillerij A'». F . VAN DER GETTOTEN. Gedurende den opbouw van het Nieuw Fort op Klaten 1806. (Tjandi Kalasan)
3. Plan en Profil op de Bramiensche Tempel, waar in
voorkoomende is de geheele verdeeling zo in grond lage als
in hoogten. Opgenoomen en Ter Teekening gebragt door enz.
(als onder n°. 2) (Tjandi Kalasan).
4. Profille op de Binnen en Buyten portaalen der Bramiensche Tempel in waare oorspronkelijke gedaante voor-
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gestelt, met de Façade van het outaar in de binne Tempel.
Opgenoomen en Ter Teekening gebragt door enz. (als
onder n°. 2). (Tjandi Kalasan).
5 en 6. (De hier uitgegeven plaat met de daarbij behoorende
verklaring. Raadzaal of wihâra bezuiden Tjandi Kalasan).
7. Façade .op een Bramiensche Tempel geleegen aan
de groote landweg tusschen Souracarta en Djocjacarta in
de Environs van Brambanang, bekent onder de benaaming van
Tjandie Sarie. Opgenoomen gedurende den opbouw van het
nieuwe Fort op Klaten. A° 1806. door den Luytd. Ingeneur
H. C. COENELIUS, den Vaandk Ing. I s . Wm. B s . WARDENAAR,

en den Cadt. bombardier. A"1. F 8 , VAN DER GEUGTEN. {Tjandi
Sari).
8. (Plan, en doorsnede in de lengte en in de breedte van
Tjandi Sarie.)
9. Afteekening der Ruine van Een Bramiensche Tempel
gelegen in de Environs van Brambanang bekent onder de Benaming Tjandie LoemBoeng aan de Oost-zijde te zien.
(Tjandi Loemboeng).
10. Plan van eenige Bramiensche Tempels welke ruines
gelegen zijn in het Noorden, en eeven buiten de negory
en Tolpoort Brambanang, met die benaming zo als den inlander dezelve thans bekend heeft, wordende in der grootste
derzelve het steene Beeld Embok Lorro-jongrang gevonden,
waaraan den inlander tot heden veele Eerbewijzinge en
offerhande verrigten, welker plaatsing bij letter A in het
plan bekent is. Wat in de overiege dezer tempels gestaan
heeft, is door de groote plaats hebbende ruine ten eene
maal onbekend geworden. Opgenomen en ter teekening gebragt door: (is geteekend) H. C. CORNELIUS, luyt. ingeneur;
J. W. B. WARDENAAR, vaand ingenieur; A. F. v. D. GEUGTEN cadet.
Op een carton in een hoek van de plaat vindt men nog :
Tempels genaamt Tjandie Loemboeng. {Tjandi Lara Djonggrang en Tjandi Loemboeng.)
11. Afteekening van de Ruine der Bramiensche Groote
tempel in derzelven omtrek gelegen, welke in Façade, Plan
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en Profil teekening is voorgestelt aan de zuijdzijde te zien.
(Tjandi Sewoe.)
Indien men nu alles, wat tot op heden als van CORNELIUS'S
oudheidkundige werkzaamheid ' ) nog overig is opgesomd, te
zamen vat, dan blijkt het dat door hem opgenomen, geteekend en beschreven zijn van de oudheden in de omgeving
van Prambanan :
1°. Tjandi Loemboeng. — Plan en afbeelding in bezit van
het Bat. Gen.; plan in FERGUSSON, History of Indian and
Eastern architecture, bl. 652.
2°. Tjandi Sewoe, behalve de vier tempels welke op een
tamelijken afstand van den buitensten ring kleinere tempeltjes
van die omvangrijke tempelgroep in de richting der vier
windstreken gevonden worden, nl. Tjandi Lor, Tj. Asoe, Tj.
Koeion en Tj. Boebrah. — Vgl. LEEMANS, Bijdr. T. L. en
Vk., III, 24; ibid., 4, noot; id., Beschrijving der Indische
oudheden van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden, bl.
120 en 121, no. 84 — 9 1 ; Tijdschr. lnd. T. L. en Vk.
XXXI, 327 (waar een verbeterd, plan); Not. Bat. Gen. XXIV,
55. Plan in het bezit van het Rijksmuseum te Leiden; beschrijving in het bezit van het Instituut voor het Ind. T. L. en.
Vk.; atbeeldiug van een gedeelte in het bezit van het Bat. Gen.
3°. Tjandi Lara Djonggrang. Vlg. LEEMANS, Bijdr. t. a. p.,
(waar plan); id. Beschrijving, t. a. p., no. 99. Plan in 't
bezit van Rijksmuseum te Leiden, plan en afbeelding in bezit
van Bat. Gen.
4". Tjandi Sari. — P l a n , doorsneden en afbeelding in het
bezit van Bat. Gen.
5°. Tjandi Kalasan of Tj. Kali Bening. — Plan, profielen,
en afbeelding in het bezit van Bat. Gen.
6". De ruine bezuiden Tjandi Kalasan. — Plan en beschrijving in het bezit van het Bat. Gen., en hier bekend gemaakt.
") Over CORNELIUS'S oudheidkundige onderzoekingen vindt men behalve
bij Prof VETH, t. a. p., en in de aangehaalde of nog aan te halen opstellen
van Dr. LEEMANS ook melding gemaakt in J. F. G. BRUMUND, Indiana, 1853,
I, 5, en diens Bijdragen tot de kennis van het Hindoeisme op Java, 1868,
Verh. Bat. Gen. XX11I, 8.
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De opname dezer tjandi's was vóór de komst der Engelsclien in 1806 reeds voltooid.
Verder heeft hij, in gevolge eene opdracht van RAFFLES,
op eenzelfde wijze in 1814 onderzocht:
7°. Het Diëng-plateau. — Vgl. LEEMANS, in Med. Kon.
Akad. v. Wet., afd. Lett., VIII, 308 vlffs8». De Boroboedoer. — Vlg. LEEMANS, Boroboedoer, Inleiding, bl. XLVIII. Beschrijving en teekeningen in bezit van
het Rijksmuseum te Leiden.
Dat zijn zooals bekend is de belangrijkste ruinen van
Midden-Java.

In zijne onderzoekingen werd CORNELIUS in 1806, zooals
de bijschriften der platen ons hebben doen zien, bijgestaan
door J. W. B. WARDENAAR i). Aan het korte bijschrift bij
de hier uitgegeven plaat zij daarom nog het volgende toegevoegd.
Ook WARDENAAR heeft ten opzichte van Java's oudheden
zijne verdiensten, die zeker veel meer in het oog zouden
zijn gesprongen, indien wat hij verzamelde en in teekening
bracht gezamenlijk was uitgegeven, en niet een deel daarvan
verloren was gegaan.
„Ofschoon,— zoo schrijft VAN HOEVELL in zijn Reis over
Java, Madura en Bali, I, 209, over hem,—hij nimmer Europa zag, is hij evenwel, zelfs nog in zijnen ouderdom, vol
zucht naar onderzoek en wetenschap. Behalve de natuurkunde heeft hij ook de oudheden van Java bestudeerd, en
hij spreekt daarover, niet als zoovelen, dat is als een blinde
over de kleuren, maar met kennis van zaken, 'vele voorwerpen uit zijne oudheidkundige verzameling trokken mijne
aandacht, onder anderen de houten stijl van een rustbed, met
eene insciptie, gevonden in de omstreken van Modjopahit.
Maar het belangrijkste van allen was een te Djolo Toendo
opgegrave urn".
')

Zie ook LEEMANS, Beschrijving enz., bl. 121.
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Door WARDENAAR'S ijver bezitten wij van de hier genoemde oudheden afbeeldingen in druk, evenals van verschillende
tjandi's in het Soerabaja'sche, welke, want ook de niet met
den naam van WARDENAAR gemerkte oudheidkundige afbeeldingen uit die streek in VAN HOEVELL'S werk, die alle
denzelfden stijl verraden, zullen wel van zijne hand afkomstig
zijn, ons verscheidene oudheden, waarvan de meesten sedert
zeer vervallen, een enkele zelfs geheel verdwenen is, in den
toestand zooals hij ze nog heeft gevonden, doen kennen *).
De afbeeldingen van Tjandi Pasar, van Tjandi Brawoe,
van Tjandi Moetëran (die niet meer te vinden is) en van
Djalak Toenda zijn met zekerheid van hem. Van de laatste
bezit het Bat. Gen. eene volkome gelijkvormige teekening,
mede verkregen uit WARDENAAR'S boedel, zooals reeds is
medegedeeld in de noot hij no. 733 van den, door den Heer
W. P. GROENE VELDT samengastelden, catalogus der archaeologische verzameling van het Genootschap.
Verder blijkt het uit teekeningen evenzoo in 't Museum
voorhanden dat van hem afkomstig is het vignet in JUNGHUHN'S Java, waarop eene ongelukkig eenigzins misteekende en daardoor niet te ontcijferen inscriptie in oud-Javaansche letters staat.
Dat door WARDENAAR belangrijke opgravingen en nauwkeurige opmetingen gedaan zijn van de gansche beroemde
stad (Madjapahit), met hare wallen, tempels, paleizen, vijvers, poorten, muren, enz.; dat hij, daar hij den vorm
en inrichtingen van het geheel nog zeer goed had kunnen
bepalen, wat spoedig daarna een onmogelijkheid is gewori) Ik wijs er hier op, dat de afbeelding in Deel III van VAN HOEVELL'S Reis
g.geven als Boedhabeeld te Simpang, niet de afbeelding is van het grooteboeddhabeeld dat tegenover de residentswoning op het grasveld te vinden is, en in de
wandeling gewoonlijk Djaka Dolog genoemd wordt. Vermoedelijk heeft als model
een metalen boeddha-beeldje gediend, en is wat men in VAN HOEVELL'S reis vindt
zeer misteekend. De Djaka Polog in een op een lotus-kussen vrij zittend boeddhabeeld zonder ruggestuk en zonder zonnescherm, hoewel de houding der handen dezelfde is, ill. die van Aksobhya, waarvan, naar de inscriptie op het kussen zelf
mededeelt, dit beeld een voorstelling is.
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den

er een platten grond van beeft gemaakt, en dat hij

l l a t Ï T , ? ™ ' d i e CT e — l geen gebruik van heeft
gemaakt, heeft afgestaan, zonder er copie van te houden,
wordt evenzoo door vAN HOEV ELL medegedeeld (Reis, I. 184)
En bet laatste mag, althans als men dat opstel niet te eenigerhjd weder terugvinden en aan het licht zal kunnen brengen
zeer betreurd worden.
'
J a n de boven in het citaat uit VA* HOEVELL genoemde
bedsty vmdt men eene mede van W ARDE . AAR a k o m s " !
afbeeldmg in Tydschr. Ind. T. L. en VI,, Vif, 509
TZ
het oorspronkelijke na f a » ^ d o o d b k a n d j h e b £
wet kunnen uitvinden.
Maart, 1887.
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