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Het  geschrift,  dat  hier  den  lezer  in  het  oorspronkelijk  en  in  eene  verta- 
ling in  het  Hollandsen  ter  kennisneming  wordt  aangeboden,  de  Ken  Arok  (Ken 

Angrok)  of  de  Pararaton  (het  Boek  der  Koningen)  is  een  der  opmerkelijkste  voort- 
brengselen van  de  Javaansehe  literatuur  van  ouderen  tijd,  ook  omdat  het  als  een 

geschiedkundig  werk  vrijwel  op  zich  zelf  staat,  en  het  in  ieder  geval  niets  van 

het  zelfde  gehalte  nevens  zich  heeft.  Een  afzonderlijke  aanbeveling  behoeft  het 

dan  ook  niet,  want  het  kan  voor  zich  zelf  spreken;  het  brengt  den  beoefenaren 

der  Javaansehe  letterkunde  veel  welkom  en  degelijk  nieuws,  waaraan  naar  schrij- 
ver  dezes   hoopt  in  de  aanteekeningen  behoorlijk  recht  wedervaren  is. 

Voor  het  vaststellen  van  den  tekst  kon  gebruik  gemaakt  worden  van  drie 

handschriften,  allen  eigendom  van  het  Bataviaasch  genootschap : 

A,  kropak  no.  337,  17  bladen  met  nerf  van  52  cM.; 

B,  kropak  no.  550,  47  bladen  van  47  cM.;  in  den  kolophon  het  jaartal 

1535  Qaka  met  den  datum  Zaterdag-Pahing  van  de  wuku  Warigadyan,  den  2eapang- 
long  van  de  maand  Karo  =  3  Augustus  1613  A.  D.:  en 

C,  kropak  no.  600,  58  bladen  van  50  cM.,  beschreven  met  drie  regels;  in 

den  kolophon  het  jaartal  1522  Caka. 

De  eerste  helft  van  den  hier  gegeven  tekst  berust  op  alle  drie  de  handschrif- 
ten, het  vervolg  op  slechts  twee,  B  en  C ;  A  loopt  namelijk  niet  verder  dan  hetgeen 

men  beneden  vindt  op  bladzijde  17  regel  9.  Dat  handschrift  was  het  eerste,  dat 

mij  in  handen  kwam  en  vormde  diensvolgens  den  legger  voor  dat  gedeelte.  De 

er  door  geleverde  tekst  kon  gecollationeerd  en  verbeterd  worden  met  behulp  van 

dien  der  beide  andere  handschriften,  van  welken  het  eerste,  B,  door  den  resi- 

dent van  Bali  en  Lombok  werd  verstrekt  en  het  ander,  C,  als  een  geschenk  ont- 
vangen werd  van  den  Heer  L.  Th.  Maijer,  zie  Not.  B.  G.  XXVI  (1888),  130; 

XXVII  (1889),  24  en  136.  Zoowel  B  als  C  bleken,  in  het  latere  gedeelte,  op 

verschillende  plaatsen,  belangrijke  leemten  te  hebben.  Dientengevolge  konden  bijv. 

bl.  24  reg.  9— bl.  25  reg.  11  alleen  volgens  C;  en  bl.  27  reg.  26— bl.  28  reg.  8 
slechts  uit  B  gegeven  worden. 

Uit  de  aan  den  voet  der  bladzijden  opgegeven  varianten  blijkt  steeds  welk 

handschrift  of  welke  der  handschriften  den  tekst  leverden;  men  houde  daarbij 

echter  A  in  het  oog,  dat  na  bladz.  17  reg.  9  het  hds.  A  het  zijne  niet  meer  leve- 
ren kon. 

In  die  opgaven  vindt  men  niet  alleen  de  eigentlij k  gezegde  afwijkende  le- 
zingen. Met  opzet  en  niet  zonder  bedoeling  zijn  daar  ook  de  onbeduidendste 

schrijf-  en  spelfouten,  welke  de  drie  exemplaren  leverden,  opgenomen,  aangezien  het 
van  belang  is  te  laten  uitkomen  van  welk  gehalte  over  het  algemeen,  vooral  waar 
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het  proza-teksten  betreft,  ieder  exemplaar  op  zich  zelf  is,  en  omdat  zij  later  wellicht 
nog  eens  zullen  kunnen  dienen  om  tot  het  vinden  van  de  ware  oorspronkelijke 

lezing  den  weg  te  wijzen.  Verschillende  plaatsen  in  den  tekst,  dien  men  ook 

vermoeden  moet,  dat  hij  eenige  elders  niet  voorkomende  woorden  bevat,  zijn  on- 
verstaanbaar, althans  voor  schrijver  dezes.  Slechts  een  stipt  referaat  van  het 

aangetroffene  kan  aan  hetgeen  weergegeven  wordt,  waarde  bijzetten,  ook  al  moe- 
ten die  onverstaanbare  gedeelten  voorloopig  als  zoovele  onopgeloste,  en  misschien 

onoplosbare  raadsels  blijven  paradeeren. 

Hoe  en  wanneer  de  tekst,  op  het  bestaan  waarvan  reeds  jaren  geleden  de 

aandacht  gevestigd  werd  door  Friederich,  van  Bloemen  Waanders  en  van  der 

Tuuk  ]),  vervaardigd  werd,  laat  zich  niet  zoo  nauwkeurig  uitmaken  als  wenschelijk 
zou  kunnen  worden  geacht. 

Uit  de  kolophons  van  de  handschriften  C  en  B  blijkt  het,  dat  hij  in  het 

begin  der  16e  Caka-eeuw  reeds  bestond,  en  uit  het  boek  zelf,  dat  althaus  het  laatste 
er  in  vermelde  feit  niet  vóór  het  begin  der  15e  van  dezelfde  jaartelling  te  boek 

kan  zijn  gesteld.  Maar  daarnevens  wettigt  de  kroniekmatige  vorm  van  het  laat- 
ste gedeelte  van  het  geschrift  het  vermoeden,  dat  de  tekst  gaandeweg  ontstond,  en 

dus,  gedeeltelijk  althans,  ouder  is,  ook  al  zou  het  boek  in  den  vorm,  waarin  wij 

het  thans  hebben,  vervaardigd  zijn  naar  aanteekeningen  in  zulk  een  trant  verzameld. 

De  taal  zou  daartegen  niet  pleiten,  want  het  is  meer  dan  waarschijnlijk,  dat  in 

het  laatste  gedeelte  der  Majapahitsche  periode,  die  hier  blijkt  geduurd  te  hebben 

van  ±  1200—1400  Qaka  of  1278—1478  A.  D,  het  Javaansch  reeds  een  phase 

was  ingetreden   als  door  het  idioom  van  de  Pararaton  wordt  vertegenwoordigd.  2) 
Zou  uit  het  juist  veronderstelde  reeds  kunnen  volgen  dat  de  Pararaton  een 

boek  was  van  een  zekere  historische  beteekenis,  ook  zonder  dat  het  direct  noodig 

is,  dat  het  uitgesproken  vermoeden  juist  is,  mag  reeds  hier  geconstateerd  wor- 
den dat  verschillende  gedeelten  er  van  op  eene  merkwaardige  wijze  door  geheel 

onafhankelijke  mededeelingen  van  buiten  af  en  van  anderen  aard,  bevestigd  wor- 
den, en  dat  men  veilig  stellen  kan,  dat  hetgeen  men  er  in  aantreft  althans  in 

hoofdzaak  vertrouwen  verdient.  Daarover  hier  uitvoeriger  te  worden  is  niet  noo- 
dig, de  lezer  zij  verwezen  naar  den  tekst  zelf  en  naar  de  uiteenzettingen  te  vinden 

tusschen    de    vertaling,    ten    opzichte   van  welke  laatste  het  niet  ongepast  schijnt 

1)  Zie  Voorloopig  verslag  van  het  eiland  Bali,  Verli.  Kat.  Gen.,  XXII,  bl.  21;  Tijdschr.  Ind.  T.  L. 
en  Vk.,  VIII,  bl.  155;  en  Not.  B.  G.  XV  (1877)  bl.  115. 

2)  Dit  laatste  is  af  te  leiden  uit  Cohen  Stuart's  Kawi  oorkonde  no.  IV  en  de  opschriften  van  Puku- 
han  duku,  Jiyu  en  Majajajer.  Men  vergete  niet  dat  de  taal  van  officieele  stukken  steeds  iet  of  wat  ouder- 
wetscli  is.  De  ouderdom  van  de  Pararaton  eenigszins  nader  te  bepalen  door  middel  van  bet  jaartal  in  de 

Rangga  lawe,  die  op  ons  boek  berust,  zie  beneden,  is  ondoenlijk.  In  de  shiglcala,  waarin  de  eeuwcijfers  niet 

genoemd  zijn, —  ta  ya  tvapitati  beteekent,  ook  daar,  „dat  moet  gezegd  worden", —  hebben  de  woorden  wisaya 
en  rasa  hunne  gewone  waarde,  5  en  6,  naar  alle  waarschijnlijkheid  niet,  zooals  uit  de  berekening  van  den  datum, 

wwe  giwa  viraspatVna  mraheng  halima  wisnwdrtha  trayodaqi,  d.  i.  Donderdag-Kaliwwan,  wuhu  Mrakih,  13 
Krsyapaksa  V,  voor  de  jaren  1465,  !5G5  en   1665   Caka,  aan  den  dag  treedt. 
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hier  eene  waarschuw  ing  te  plaatsen  voor  hen,  die  haar  aan  den  Javaanschen  tekst 
niet  zullen  kunnen  toetsen. 

Al  is  er  naar  gestreefd  om  die  vertaling  zoo  nauwkeurig  mogelijk  te  doen 

zijn,  en  zij  daarom  veeltijds  letterlijk,  hier  en  daar  kan  zij  den  Javaanseken  tekst, 

althans  vooralsnog,  niet  vervangen  om  reden  dat  op  sommige  plaatsen  de  ondui- 
delijkheid en  dubbelzinnigheid  van  het  oorspronkelijk  met  het  vertalen  onwillekeurig 

en  noodzakelijkerwijze  verloren  moest  gaan.  De  zinbouw  van  het  Javaansch  is 

een  geheel  andere  dan  de  onze,  de  abrupte  wijze  van  spreken,  vooral  in  het 

laatste  gedeelte  van  het  boek  aan  te  wijzen,  is  in  het  Hollandsch  zonder  onverstaan- 
baar te  worden  herhaaldelijk  niet  na  te  volgen,  en  het  gemis  aan  leesteekens  van 

onderling  verschillende  waarde,  althans  het  niet  toepassen  er  van  door  de  Javanen, 

dwingt  om  bij  een  vertaling  in  bet  Hollandsch  af  en  toe  een  langere  pericope  te 

maken  of  een  grooter  leesteeken  te  plaatsen  dan  de  Javaansche  tekst  leverde.  Dit 

veroorzaakt  dat  zich  de  subjectieve  opvatting  van  den  vertaler  nu  en  dan  op  den 

voorgrond  dringt,  ook  daar,  waar  deze  even  dubbelzinnig  had  willen  zijn  als  het 

oorspronkelijk  ter  plaatse  is.  Wel  werd  er  zooveel  mogelijk  naar  gestreefd  om 

den  vermoedelijken  zin  der  woorden  of  het  verband  weer  te  geven,  en  werd  de 

tekst,  die  feitelijk  slechts  een  aaneenschakeling  is  van  zeer  korte,  slechts  door 

komma's  gescheiden  zinnetjes,  eerst  na  een  rijpe  beschouwing  in  bepaalde  perio- 
den uiteengelegd,  maar  de  mogelijkheid  blijft  geenszins  buitengesloten,  dat  de 

opvatting  niet  altijd  de  juiste  was,  en  het  oorspronkelijk  dus  hier  en  daar  een 

anderen  zin  vertegenwoordigt  dan  de  weergegevene  of  aangenomene. 

De  inhoud  van  het  boek  zou  in  twee  groote  afdeelingen  gesplitst  kunnen 

worden,  een  voorafgaand  legendarisch,  soms  zou  men  haast  zeggen  mythisch,  en  een 
meer  historisch. 

Wat  hier  het  meer  historische  gedeelte  wordt  genoemd,  begint  daar  waar 

Ken  Arok  (of  Angrok,  beiden  zijn  gebruikelijk)  Tunggul  amëtung,  den  akuwu 

van  ïumapël,  uit  den  weg  heeft  geruimd,  met  diens  weduwe  Ken  Dëdës  is  ge- 

huwd, hootd  van  Tumapël  is  geworden,  dat  onder  Daha  stond,  en  zich  daarop 

aan  de  suprematie  van  dat  rijk,  waar  op  dat  oogenblik  Dangdang  gëndis  koning 

was,  onttrekt.  Al  wat  daaraan  voorafgaat  kan  eenige  juiste  overleveringen  om- 
trent Ken  Arok  bevatten,  maar  het  geheel  is  van  dien  aard,  dat  dezen  er  zich 

kwalijk  uit  laten  uitschiften,  en  moet  dienen  om  in  het  licht  te  stellen  welk 

eene  bijzondere  persoonlijkheid  de  voorvader  was  van  het  Majapahitsche  vorsten- 

huis, van  wien  in  dat  gedeelte  zooveel  wonderen  worden  verhaald,  dat  men  het 

haast  een  geluk  zou  achten  er  niet  nog  meer  aan  te  treffen,  ware  het  niet  dat 

zulk  soort  van  legenden  van  een  ander  dan  het  historische  standpunt  van  hooge 
waarde  zijn. 

De  verdeeling  bij  de  vertaling  toegepast,  en  ook  uit  de  inhoudsopgave 
te  leeren  kennen,  is  evenwel  eene  andere.  Bijeen  werd  gevat  wat  telkens  onder 
de   regeering  van  één  vorst  of  ééne  vorstin  moet  hebben  plaats  gegrepen,  en  zoo 
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het  boek  in  zoovele  verschillende  hoofdstukken  uiteengelegd,  al  gaf  de  vorm  van 

het  oorspronkelijk  daartoe  ook  geen  aanleiding.  Toch  kon  dit  geregeld  geschieden, 

omdat  de  feiten  in  een  chronologische  orde  worden  opgesomd,  en  de  overzichtelijk- 
heid werd  er  zeker  niet  weinig  door  bevorderd.  In  het  hoofdstuk  over  Ken  Arok, 

als  koning  Rajasa,  vindt  men  alles  bijeen  wat  over  dezen  persoon  in  het  boek 

voorkomt,  dus  zoowel  het  legendarische  als  hetgeen  daarna  nog  volgt,  de  andere 

hoofdstukken  nemen  telkens  een  begin  als  de  regeering  overgaat  of  verondersteld 

moet  worden  te  zijn  gegaan. 

Gaf  dit  niet  zooveel  bezwaar,  in  andere  gevallen,  bepaaldelijk  bij  het  iden- 
titiceeren  van  personeu  van  denzelfden  naam,  zijn  de  moeielijkheden  herhaaldelijk 

zeer  groot.  Den  beoefenaren  der  Javaansche  geschiedenis,  zooals  zij  door  de  Ja- 
vanen zelf,  en  in  vele  opzichten  zooveel  nauwkeuriger  dan  door  de  Europeanen, 

beschreven  is,  is  het  maar  te  wel  bekend,  hoe  veeltijds,  zoo  niet  meerendeels,  de 

personen  bij  voorkeur  door  een  titel  of  titeluaam  worden  aangeduid,  en  hoe  be- 
zwaarlijk het  soms  is  om  uit  te  maken  den  hoeveelste  van  een  zekeren  naam, 

van  een  bepaald  punt  beginnende  te  tellen,  men  op  een  gegeven  oogenblik  in 

een  bericht  aantreft.  Deze  moeielijkheid  drukt  oolc  hier  den  onderzoeker,  vooral 

in  het  laatste  gedeelte  van  het  boek.  Op  welke  wijze  het  mogelijk  zijn  zou  er 

eenige  orde  in  te  brengen,  leeren  de  aauteekeningen  bij  Hoofdstuk  VIII  en  volgg., 

waarbij  reeds  hier  opgemerkt  worden  kan,  dat  te  beginnen  met  Hoofdstuk  XIII 

er  verschillende  nieuwe  personen  ten  tooneele  treden,  van  wie  hoegenaamd  niet 

blijkt  noch  in  welke  verhouding  zij  stonden  tot  de  personen,  die  men  in  het  voor- 
afgaande genoemd  vindt,  noch  zelfs  wat  hunne  onderlinge  verhouding  was. 

De  vertaling  zelf  is  slechts  hier  en  daar  met  eene  nadere  toelichting  opge- 
helderd. Dit  in  ruimere  mate  te  doen  was  niet  noodig,  maar  er  is  naar  gestreefd 

om  zooveel  mogelijk  geregeld  rekenschap  te  geven  van  de  vertolking  dier  woorden 

of  uitdrukkingen,  die  twijfelachtig,  hoewel  mogelijk  onzeker,  of  geheel  op  de  gis 

zijn.  Het  middel  daartoe  te  baat  genomen,  is  telkens  het  Javaansch  te  vermelden 

waaraan  zulk  eene  vertaling  beantwoorden  moet,  en  hoe  eenvoudig  het  ook  zij, 

het  laat  zich  veronderstellen,  dat  het  aan  de  bedoeling  voldoen  zal. 

Men  verwondere  zich  niet  als  men  straks  bij  de  toelichting  zoo  goed  als 

geen  gebruik  ziet  gemaakt  van  de  Rangga  lawe  *).  Dit  heeft  een  gezonde  reden. 
Er  behoeft  slechts  geconstateerd  te  worden,  dat  de  Rangga  lawe  op  de  Pararaton 

berust  en  het  zal  den  lezer  duidelijk  zijn,  dat  die  kidung  voor  hem,  die  de  Para- 
raton kent,  als  van  zelf  op  den  achtergrond  geraakt,  waar  het  om  geschiedenis  en  niet 

om  literair  genot  te  doen  is.  Af  en  toe  heeft  ook  de  dichter  van  die  kidung,  die 

niet  het  eenige  geschrift  is  dat  uit  de  Pararaton  voorsproot,  onze  kroniek  niet  goed 

verstaan  of  verkeerd  begrepen,  wat  zelfs  zoo  ver  gaat,  dat  hij  woordvormen  afge- 

1)     Dit  voornamelijk    met    liet  oog  op  hetgeen  men  vindt  in  Not.  13.  G,,  XXIV  (18S6),  43  en  volgg.; 

de  Pararaton  was  mij  toenmaals  nog  slechts  gedeeltelijk  bekend. 
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leid  van  plaatsnamen  als  de  namen  van  personen  bezigt,  terwijl  hij,  met  een  te 

vergeven  vrijmoedigheid,  ook  somwijlen  aan  zijne  phantasie  den  vrijen  loop  schijnt 

te  hebben  gelaten  1). 

Ook  van  de  overige  parallele  literatuur  wordt  in  de  aanteekeniogen  hier- 
achter niet  gewaagd.  Wat  mij  daarvan  onder  de  oogen  kwam  was  van  zulk  een 

slecht  gehalte,  nl.  een  beschadigd  fragment  van  een  hoogst  gebrekkig  exemplaar 

van  de  proza  Painancangah,  Bat.  Gen.  kropak  no.  518,  dat  het  veiliger  scheen 

er  geen  gebruik  van  te  maken. 

De  kidung  Arok  uit  Cërbon,  zie  Not.  Bat.  Gen.  IX  (1871),  bl.  26,  waarop 

door  mij  in  mijn  opstel  „Over  een  ouderen  Dipanegara  in  verband  met  een  pro- 

totype van  de  voorspellingen  van  Jayabaya",  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXII, 
reeds  gewezen  werd,  leverde  evenmin  iets  van  beteekenis.  Van  hetgeen  er  nog 

van  voorhanden  is,  is  het  eerste  gedeelte,  dat  slechts  bij  stukjes  en  brokjes 

gespaard  bleef,  alleen  te  begrijpen  na  het  lezen  van  de  Pararaton,  en  voor  zoo- 
ver zij  gaaf  is,  gaat  zij  daarbuiten. 

Van  de  opschriften,  die  behooren  tot  het  tijdvak  waarover  de  tekst  van  de 

Pararaton  loopt,  is  slechts  gebruik  gemaakt  voor  zoover  zij  tot  toelichting  konden 

dienen.  Het  kon  zelfs  niet  in  de  bedoeling  liggen  om  ook  maar  die,  van  welken 

er  gedeelten  moesten  worden  overgenomen  of  aangehaald,  in  hun  geheel  mede  te 

deelen,  maar  het  kan  zijn  nut  hebben  er  hier  even  aan  te  herinneren,  dat  er  be- 
houdens de  tot  staving  hier  en  daar  geciteerde  oude  oorkonden  nog  andere  zijn, 

die  geen  gegevens  van  dadelijk  belang  verstrekten.  Wat  er  voorhanden  is,  is  op- 

gesomd in  Tabel  VI,  Chronologisch  overzicht  over  de  jaren  1144 — 1400  Caka  = 

1222 — 1478  A.  D.,  beneden,  en  voor  een  gedeelte  leeren  die  stukken  wellicht  nog 
wel  iets  anders  dan  de  Pararaton.  Daar  dit  intusschen  niet  bleek,  of  althans  niet 

duidelijk  was,  werd  besloten  ze  vooralsnog  te  laten  rusten ;  het  was  hier  trou- 
wens ook  niet  te  doen  om  de  Majapahitsche  periode  in  haar  geheel  te  beschrijven 

1)  Op  ziju  beurt  is  bij  zelf  weer  sebrornelijk  misverstaan  door  den  zegsman  van  Raffles,  wiens  ver- 
slag over  het  eerste  gedeelte  van  de  kidung,  tenzij  dat  berust  op  een  gebeel  andere  redactie  of  een  andereu 

tekst,  wat  niet  wel  aan  te  nemen  is,  de  vreemdste  fouten  bevat.  Zoo  zijn  bijv.  Jayapurusa  en  Laksmikirana 

niet  de  voorouders  van  Ciwabuddha  en  Raden  Wijaya :  hunne  namen  worden  er,  heel  in  't  begin,  slechts  ge- 
noemd in  eene  vergelijking,  die  ontleend  is  aan  een  kaïcawin,  Singhalanggalaparwa  geheeten,  waarvan  zij  de 

hoofdpersonen  zijn,  vnnimba  paivmtalwa  sing hal ang gala  prabhu  bhiseka  nguni  f ri  jayapurusa  (in  Ae.lcaha.ioin: 

cayapuritsa)  lan  gr'i  laksmikirana  roro  sapura,  zooals  geschilderd  wordt  in  den  inhoud  van  de  Siugha- 
langgala  parwa  enz.  Van  deze  kakawin  bezit  de  Leidsche  rijksuniversiteitsbibliotheek  een  geschonden  exem- 

plaar, zie  Vreede,  Catalogus  enz.,  bl.  399,  no.  CCCXCVI  (Cod.  1913),  dat  aan  het  slot,  bl.  65,  den  titel  ver- 

meldt. Ook  zijn  f,!iwabuda  (Keitanagara,  °ri)  en  Wijaya  geen  broeders;  hun  grootvaders  waren  dat,  en  daarom 
heeten  zij  sanak  mindon.  Rangga  lawe  staat  tegen  den  vorst  van  Majapahit  op,  juist  omdat  deze  hem 

geen  patih  had  gemaakt,  bijv,  zoo  staat  er  ergens,  als  hij  rijkelijk,  maar  op  een  andere  wijze,  voor  zijne 

diensten  beloond  en  begiftigd  is  geworden,  tan  sukd  kedtoa  amangknbhumi.  Jayakatong  wordt  door  het  hoofd 

der  Chineesche  troepen  niet  gedood  in  het  gevecht,  maar  sterft  na  hun  vertrek  in  de  gevangenis,  ndan  inucap 

sira  sang  kawenang  ing  prang  pri  jayakatong  angripta  wukir  polaman  lud  molcsa  ing  paujara  ring  Jung- 
galalt,  sirdngaivi  makakarana  mulilieiig  suranadi*    En.  zoo  zou.  inert  voort  kunnen  gaan- 
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onder  aanvoering  van  alles  wat  daarvoor  ia  aanmerking  komen  zou.  Vóór  daartoe 
zal  kunnen  worden  overgegaan,  dienen  eerst  eenige  der  belangrijkste  bronnen 
uitgegeven  en  afzonderlijk  besproken  te  worden,  waarvoor  de  Pararaten  in  de 
eerste  plaats  in  aanmerking  kwam. 

Om  met  dien  tekst  kennis  te  maken  wordt  hier  dan  ook  de  gelegenheid 
geopend.  Moge  hij  bij  den  lezer  voldoen  aan  de  verwachting,  die  hier  in  het 
voorafgaande  werd  opgewekt. 



TEKST. 





4T    PARARATON, 

ATAWA 

KATUTUIlAlSriIlA.    KEN    A-ISTGROK, 

i 

Om  awigbnam  astu  namas  siddbam. 

Nihan  katuturanira  ken  Angrok.  Mulanira  duk  dinadekën  manusa,  hana 

anakira  rangdyaning  Jiput,  lumaku  tan  rahayu  amëgati  apusira  pinakapaman- 
cananing  byang  Suksma ;  sah  sira  saking  Jiput,  angungsi  sira  ring  mandaleng 
Bulalak.  Parabira  sang  abatur  ing  Bulalak  sira  mpu  Tapawangkëng,  agawe  5 

gopuraning  a§ramanira;  pinalampaban  wëdus  bang  sapalaki  dening  byanging 

lawang.  Lingïra  Tapawangkëng  :  „Nora  olibing  apëningan  dadi  agaweya  pa- 

papatakaning  awak,  yan  amatimaiia  janma,  norana  ta  amutusakëna  papalako- 

ning  cara  wëdus  bang  ika".  Dadi  ta  sang  amëgati  apus  angling,  asanggup  maka- 
caruaning  lawangira  mpu  Tapawangkëng,  satya  ta  sira,  asanggup  pinakacaru,  10 

marganira  muliba  mariug  Wisnublmwana  tumitk  i  mareng  wibbawajanma, 

raareng  madbyapada  muwab,  mangkana  pamalakunira.  Irika  ta  duk  inastvvan 

tumitisa  denira  mpu  Tapawangkëng  tinut  i  ïasaningkapralinauira,  amukti  ta  sira 

pitung  mandala.  Bi  buwusnira  pralina  irika  ta  sira  pinakacaru  denira  mpu 

Tapawangkëng.  Tëlasira  mangkana  mür  ta  sira  maring  Wisnubbuwana,  tan  15 

linok  ing  rasaning  sangketanira  sang  pinakacaru  amalaku  ta  sira  titisakëna 

ri  wetaning  Kawi.  Sira  bbatara  Brabma  angilingilingi  ta  sira  rowanganirayu- 
gaba,  buwusing  mangkana  bana  ta  wong  apangantenan  banar,  sëdëng  akurënan 

sih,  lanang  aran  sira  Gajabpara,  wadon  aran  sira  ken  Ëndok,  angulahakën 

atatanen.      Maring    sawab    ken    Ëndok    angirimi    lakine    Gajabpara,    araning  20 

1.  B.  awighnain  astu  nama  siwaya,  C.  awighnam  astu, — 2.  B.  nduk. —  B.  manusa ontbreekt,  C.id. — 3, 

A-  rakandyan  ing  Jiput- — B.  apus,  C.  id. — 4.  C.  sah  ontbreekt. —  B.  mandala. — 5.  B.  parannira, — 6.  B.  acrama, 

C.  id. — A.  sira  wëdus. —  A.  en  B.  9apasaki. — 7.  A.  en  C.  Lawwang. — 9.  A.  en  B.  ta  ontbreekt.— 10.  B.  makacaru- 

ning. —  B.  minakacaru,  C.  id. — 11.  B.  margakanira  niulih. — A .  en  B.  Wisnubhawana. —  B.  maring. — 12.  B.  nduk, 

C.  id. —  A.  inastwa. — 13.  B.  tinut  i  racaning,  C.  "sakning. —  B.  amuktia  pitung  mandala,  C.  id. — 14.  B.  deni- 
mpu. — 15.  B.  lasira.  —  B.  ta  sira  ontbreekt.  —  A.  en  B.  Wisnubawana. —  i6.  A.  en  B.  linokiraning. — 17.  B. 

Brahma  sira,  doch  ta  sira,  ontbreekt,  C.  id.  —  B.  rwangan. — 18.  B.  hana  wong. — ■  C.  apapanganten  hafiar. — C. 

akurën  asih. — 19.  B.  ngaran. — 20.  B.  katanen,  C.  id. —  B.  sahwah  sira  akarya,  sira  ken  Endok. —  B.  lakinira 
sëkul,  aran  Gajahpara,  C.  laki  aran  G.  p. 

Verh,  But,  Geil.,  deel  XL1X.  1, 
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sawak  nggenirangirim  ring  Ayuga,  pradecanira  ken  Ëndok  aran  ing  Pangkur. 
Tumurun  sira  irika  bhatara  Brahnia  asanggauia  lawan  ken  Ëndok,  ënggenira- 

yuga  ring  Tëgal  lalatëng,  angënakën  strisamaya  sira  bhatara  Brahma :  „Hayo  kita 

asanggarna  lawan  lakinta  muwah,  yan  ko  asanggamalia  lawan  lakimu,  lakinm 
5  mati  mwak  kacacainpuran  mëne  yugamami  iku;  arane  yugamarni  iku  ken 

Angrok,  iku  tërnbe  kang  amutër  blmmi  Jawa."  Muksah  sira  bhatara  Brahma. 
Sira  ken  Ëndok  anuli  maring  sawah,  katëmu  sira  Gajahpara.  Lingira  ken 
Ëndok:  „Kaki  Gajahpara  wruhanira  yen  ingsun  rinowang  asanggarna  denira 

hyang    tan  katinghalan  ri  Tëgal  ing  lalatëng,  wëkasira  ring  isun :  hayo  aturu 

10  lawan  lakinta  muwahmuwah,  mati  lakinta  yan  amaksakua  aturu  lawan  kita, 

kalawan  kacacampuran  yuganingong  iku".  Tumuli  mulih  sira  Gajahpara,  tëka 
ring  umah  den-ajak  aturu  sira  ken  Ëndok,  harëp  den-rovvanga  asanggarna 
rnanik.  Alumuh  sira  ken  Ëndok  ring  ki  Gajahpara.  „Eh  kaki  Gajahpara  pëgat 
ingsun  aomahomah  lawan  sira,  awedi  sun  ing  pangucap  sang  hyang,  tanpaweh 

15  yan  atëmu  rnanih  lawan  sira1'.  Lingira  Gajahpara:  „Nini  angapaka,  sun-ka- 
pakëna,  suka  ingsun  yen  apegatana  kalawan  sira,  dening  renareni  kang  sa- 

king  sira  den-mulih  manih  nini  maring  sira,  pomahomahingsun  den-mulih 

rnanih  maring  ingsun."  Tumuli  huwusing  mangkana  ken  Ëndok  mulih  maring 
Pangkur    sabrang  lor,  sira  Gajahpara  maler  ing  Campara  sabrang  kidnl.     Du- 

20  rung  gënep  sapasar  mati  sira  Gajahpara.  Suraking  wongangucap:  „Kamakara 

panase  rareng  jëro  wëteng  iku,  durung  pira  pëpëgatane  ramane  lanang  wadon, 

tur  wong-atuwane  lanang  mati."  Wékasan  huwus  genep  leking  rare  mëtu 
rare  lanang,  binuncal  ing  pabajangan  denira  ken  Endok.  Dadi  haua  wong  ama- 

maling,    aran    sira    Lembong,   'kasasar    ing    pabajangan  tuminghal  ing  murub, 
25  pinarau  denira  Lsmbong,  amiresëp  rare  anangis,  pinarëkan  denira  Lembong, 

singgih  kang  murub  rare  anangis  ika,  sinambut  ingëmban  bhinakta  mantuk,  den- 

aku  weka  dera  Lembong.  Angrungu  sira  ken  Endok  yen  sira  Lembong  anga- 
kuaku  wëka,  ring  rowange  ki  Lembong  kang  awërta,  anëngguh  rare  antuke 

amamanggih  ring  pabajangan,  katon  murub  ing  ratri.     Tumuli  pinaran   denira 

30  ken  Ëndok,  singgih  siranakira.  Këcapira  ken  Eudok:  „Kaki  Lembong  ma- 
nawa  sira  tan  supeksa  ring  rare  kang  deniramanggih  iku,  anakingsun  puniku, 

kaki;  aytin  sira  kaki  wikana  pürwakanipun,  antukira  bhatara  Brahma  asanggarna 

kalawan    isun    puniku,    hayo    tanpamule    sira  ring  rare  puniku,  upama  ababu 

1.  A.  en  C.  ngeningangirim, — 2.  B.  irika  ontbreekt.  — B.  sira  ken. — 3.  B.  nariag,  —  C  tëgal  ont- 

breekt.—  A.  angënakëna.  —  B.  ri  pasamayanira  bhatara.  —  5.  A.  mati  mwah  kacacampuran,  B.  mati  lakiniu 

maueh  kacacampuran,  C.  mati  lakinta  rnanih,  kacacampuran. —  B,  ane  yugamami. — 6.  A.  bhumi  ontbreekt. — 

B.  muksa,  C.  id. — 7.  C.  angungsi.  —  11.  C.  ning  wong. — 12-  B.  den-rowang  asanggarna,  C.  iel. — 13.  A,  alu- 

mah.— B.  ki  ontbreekt,  C.  id. —  B.  he  ra  Gajahpara,  C.  id. — 14.  B.  ingsun,  C.  id. — 15.  B.  atëraua. — 16.  B. 

apapëgatana. — 17.  A.  den-ulih,  B.  den-malih,  C.  mulih. —  B.  "omahingsun,  sadrweningsun,  C.  id. — 18.  B. 
tuli. — 20.  A,  sapasar  ulan  mati. — 21.  A.  ikung.  —  B.  para  apapëgatan. — 23.  Crare  ontbreekt. —  B.  amaling. — 24. 
A.  sëdëke  kasasar. — 25.  A.  en  B.  deia. —  B.  dera — 26.  B.  binakta  mulih,  C.  id. — 27.  B.  dera  Lembong 

ontbreekt,  C.  id-  —  A.  angmngo.— 28.  A.  en  C.  ri. —  B.  L.  kawértta. — 30  B.  manawi. — 31.  B.  sapek§a. —  B. 

deüira  panggih,  C.  id. — 33.  Av  ontbreekt  isua. 
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kakalih  abapa  tunggal  sarnanipun  rare  puniku".  Mangkin  sangsaya  asih  sira 
Lembong  sasomab  resëp,  wekasan  atuba  sakalawonlawon  bbiuaktanyainania- 
liog  denira  Lenibong.  Awayah  sapangon  sira  ken  Angrok  angering  Pangkur. 

Tëlas  pomahomahira  ken  Éndok  muwali  sapomabomabira  ki  Lembong,  henti 

tinotobakën  denira  ken  Angrok.  Wekasan  sira  angonugon  ing  siramandaia  5 

ring  Lëbak,  angon  kebo  sapasaug ;  alaina  bilang  mabisa  kang  denirangon  ika, 

ingajen  deramandala  wolung  ewu  ring  sapasaug  këbo,  mangke  ingurnanuman 

sira  ken  Angrok  dening  rama-rena  kalib:  „Lab  kaki  isun  anunggua  kalih, 

lainun  sira  aja  lunglia,  isnn  nga  anunggonana  ring  siramandaia  ring  Lëbak". 
Wekasan  tan  kedëp  lungba  sira  ken  Angrok,  kari  sira  ramanira  kalib  ring  10 

Campara  mwang  ring  Pangkur.  Tumuli  sira  ken  Angrok  aysab  umungsi  ring 

Kapundungan,  tanpawilasa  kang  kongsi  përnahing  angber.  Wontën  ta  bobo- 
tob  saji  saking  Kamman,  aran  sira  Bango  samparan,  alab  atotoban  denira 

malandaug  ing  Karuman,  tinagih  tanpangëmasi,  sab  sira  Bango  samparan  sa- 
king Kamman  auanakti  uiariug  Rabut  jalu,  angrëngö  ujar  saking  aka§akinon  15 

muliha  manib  maring  Kamman,  „bana  anakmami  angbuwusakëna  butangta  aran 

sira  ken  Angrok."  Sab  sira  Bango  samparan  saking  Rabut  jalu,  lumampah 
saratri,  dadi  amanggih  rare,  kabitang  widbining  byang  denira  Bango  samparaD, 

singgib  ta  sira  ken  Arok,  bbinakta  mantuk  maring  Karuman,  ingaku  wëka 

denira  Bango  samparan.  Anuli  maring  kabotoban,  kapanggib  sira  malandang  20" 
denira  Bango  samparan,  linawan  atotohan,  alab  sira  malandang,  pulib  alabira 

Bango  samparan,  tubu  yan  widbining  byang,  mantuk  sira  Bango  samparan,  bbi- 
nakta mantuk  sira  ken  Angrok  denira  Bango  samparan.  Sira  Bango  samparan 

sirawayuh  angalap-do,  sira  Gënuk  buntu  rabi  tuba,  sira  Tirtbaja  rabi  anom  ;  bana 

anakira  (rabi  anom)  panji  Bawuk,  panggulu  sira  panji  Kuncang,  arinira  panji  Ku-  25 
nal,  sira  panji  Kënengkung,  wuruju  wadon  aran  sira  Cucupuranti.  Sira  ken  Angrok 

ta  sira  ingaku  anak  ta  denira  Gënuk  buntu.  A  la  was  sira  baneng  Kamman, 

tan  apatut  sira  kalawan  parapanji  kabeb,  donira  ken  Angrok  sab  saking 

Kamman.  Tumuli  sira  ring  Kapundungan  amanggib  sira  raryangon  anakira 

tuwan  Sabaja,  buyut  ing  Sagénggëng,  aran  sira  tuwan  Tita,  apasanakan  30 

kalawan  sira  ken  Angrok.  Antyanta  dening  padasibsiban  sira  tuwan  Tita  ka- 
lawan sira  ken  Angrok.  Atëbër  angber  sira  ring  sira  tuwan  Sabaja,  tan  bana 

wiyatanira  ken  Angrok  kalawan  sira  tuwan  Tita,  barëp  ta  sira  wikana  ring 

rupaning  aksara,  mara  sira  ring  sira  Janggan  ing  Sagénggëng,  ati  amarajakaba, 

amalaku  winaraban  sastra.     Ya  ta  winaraban  sira  ring  rupaning  aksara  lawan  35 

).  A.  en  B,  mangke. —  A.  sangsayan. — 4.  A.  oomahe. — 5.  A.  tiuotorakën- — 6.  B.  derangon,  C.  den- 

angou. — 7.  13.  iwu. —  B.  këbo  ?>jau.;ke  ontbreekt.  9.  A.  atunggua,  B.  aiiunigonaiie.  - 10.  B.  lan  kedëp 

ontbreekt,  C.  id. — II.  B.  unvang  riug  Pangkur  ontbreekt,  C.  id. — B.  aysah.  ontbreekt. — 12  B.  osa  per 

ka0.—  B.  ingungsi,  C.  id, — B.  angenger. —  C.  wëatëa. — 13.  B,  saji  ontbreekt. — 16.  B.  maliha  maring 
Kamman  manik,  C.  id. — 21.  B.  kalah. —  C.  mnlik.—  kalaliira. — 22.  A.  ya.— 24.  B.  sirawuyuh. —  25. 

B.  Kuüca. — 27.  B.  ingaku  wë<a  denira,  C.  id. — 29.  B.  maring. — 30.  B.  Tita,  elders  Kita. — 32.  B.  ring 
tuhan  Sahaja. — 33.  B.  wihata. — 35.  A.  malaku,  C.  id. —  B.  winahan. 
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panujuning  swarawyanjanagastra,  sawrëdhining  aksara,  winarah  sira  ring  ru- 
pacandra  kapëgataning  titbi  masa  lawan  sakakala,  sadwara,  paiicawara,  sap- 
tawara,  triwara,  dwiwara,  sangawara,  wuku.  Bisa  sira  ken  Angrok  kalawan 

sira    tuwan    Tita    kalih  sama  winarakan  ing  sastra  denira  Janggan.     Hana  ta 

5  tatanëmanira  Janggan  upacaraning  natar,  witing  jambu  olihira  ananém ;  antyanta 

denipun  awoh,  tukuning  atub  anëdëng,  pininghit  tan  ananing  wineb  angunduha, 

nora  hana  wani  ameta  wohing  jambu  punika.  Lingira  Janggan:  „Laruun 

rateng  jambu  iku  undukën".  Dabat  denira  ken  Angrok  kapengin  tumon  ing 
wobing  jambu  punika,  maba  kacitta  wohing  jambu  punika.     Tëkaning  saratri, 

10  masa  sirëping  wong  aturu,  sira  ken  Angrok  sira  aturu,  mangke  tang  lalawab 

mëtu  saking  wunwunanira  keu  Angrok  adulurdulur  tanpapëgatan,  sawëDgi  ama- 
ngan wobing  jambunira  Janggan.  Tumuli  ring  enjang  katingbalan  agëlar 

wohing  jambu  punika  ring  natar,  pinupu  dening  pëpëdëkira  Janggan.  Sira 

Janggan    tumon    wohing  jambu  rusak  agëlar  ing  natar,  coka  sira  Janggan,  li- 

15  ngira  Janggan  ing  parajaka:  „Paran  sangkane  rusak  jambu  iku."  Sumabur  pë- 
pëdëkira Janggan:  „Pakulun  rusak  dening  tampaking  lalawab  amangan  jambu 

puniki".  Dadi  ta  sira  Janggan  angambil  rwining  panjalin  nggenira  ïierung  jambu 
punika  tur  deniratunggu  sawëngi.  Sira  ken  Angrok  malib  aturu  ring  salu  kidul, 

asandi(ng)    kakawunganing    alalang    ring    përnabira    Janggan    kadaug    amëlit. 

20  Satinghalira  Janggan  mulat  ing  lalawab  abëbëlëk  paugdudalur,  mëtu  saking 

wunwunanira  ken  Angrok,  pada  amanyan  wobing  jambunira  Janggan,  apësëh 

twasira  Janggan,  kawalaban  anggëtak  lalawab  akeb  amangan  wobing  jam- 
bunira, sërngën  sira  Janggan,  tinunclung  sira  ken  Angrok  denira  Janggan, 

akara  madhyaning  ratri  patundungira  Janggan.     Kaget  sira  ken  Angrok  atangi 

25  pupungun  sira,  anuli  mëtu,  aturu  ring  palangalanganing  jaba,  winëton  denira 

Janggan  maring  jaba  katingbalan  hana  murub  ing  tengabing  alalang,  kaget 

sira  Janggan  augidëpakën  katuuon,  pinariksa  kang  katon  murub,  kapanggib 

ken  Angrok  kang  murub  ika,  tinangi  kinen  mantuka  ingajak  aturua  ring  uaiah 

manih,    tutut  sira  ken  Angrok  aturu  ring  patëtëngaban  manib.     Enjang  kinen 

30  angambila  wohing  jambu  denira  Janggan,  suka  sira  ken  Angrok,  lingira:  „Lab 

malar  isun  dadia  wong,  isun  anabura  hutang  ring  sira  Janggan1'.  Agung 
sakalawonlawon  sira  ken  Angrok,  angon  ta  kalawan  sira  tuwan  Tita,  agawe 

ta  sira  dukub,  kapërnab  wetaning  Sagenggöng,  tegal  ing  Sanja,  pinakanggenira 

angadangadanga   wong   malintang   bawan  lawan    sira    tuwan  Tita  rowangira. 

3.    B.    triwara,    astawava,    wuku,  C.  id. — 4.  B    winahan  dening  Janggan  ing  <jastra,  C.   id. — 5.  B.  ring 

natar. — 6.  B.  tahu  atüb. — A.  piuinghitan  ana,  C.  id. — 7.  C,  ika. — 8.  A.  tumseuing- — 9.  B.  ratri,  masa,  C.  id. — 10. 

B.  mangkin  ta,  C.  id. — B.  lalawa. — 11.  B.  tan  pamëgatan. — 15.  C.  ning. — 16.  B.  lalawa,  C.  id. — -17.  B. 

rining  panjalin,  C.  id. —  B.  nrung. — .18.  B.  dera,  C.  id. —  1 9.  B.  alangalang,  C.  id. — 20.  B.  lalawa.—  B.  adulurdulur, 

C.  id. — 22.  B.  lalawa. — 24.  A.  anakara. — 25.  A.  pupungan.  —  26.  C  alangalang. — 27.  B.  amangliidëpaken,  C.  id. — 

28.  A.  aturu  maring. — 29.  C.  patëncahan. —  C.  lelijang. — 30- B.  dera. — 31,  A.  agu. — 32.  B.  ta  ontbreekt,  C.  id. — 

B,  ta    onihreekt. — 34.  A.  angadangadanga.  —  B.  maliwat,  C.  id. 
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Hana  fa  wong  amabat  ano  ring  alasing  wong  Kapundungan,  anakanak  wadon 

ahayu,  milu  maring  alas,  teka  ginamëlan  denira  ken  Angrok  rinowang  asang- 
gama  ring  alas,  ya  ta  ring  Adiynga  ngaraning  alas.  Mangkin  mërsah  sira  ken 

Angrok,  wëkasan  sira  analawa  wong  malintang  hawan,  ya  ta  kawërta  tëkeng 

nagareng  Dalia  denira  ken  Angrok  augrusub,  ya  ta  ingilangakën  saking  Tumapël  5 

denira  sang  akuwu  aran  Tunggul  amëtung.  Sah  sira  ken  Angrok  saking  Sa- 
gënggëng,  angungsi  ta  sira  maring  Rabut  gorontol.  „Mogba  ta  kabëbëng  ring  banu 

kang  angilangakën",  sotira  ken  Angrok:  „mogba  ta  baiiu  mëtua  saking  tan- 

bana,  samangkana  dadi  kang  tabun,  tan  bana  kewëb  ring  Jawa".  Mangkana 
lingira  ken  Angrok.  Sab  sira  saking  Rabut  gorontol,  angungsi  sira  ring  Wa-  10 
yang,  tegal  ing  Sukamanggala.  Hana  ta  papikatan  përit,  irika  ta  sira  anawala 

wong  asedaban  manuk,  anuli  sira  maring  Rabut  katu.  Kapihanan  sira  tumon 

ing  katu  sawaringin  gönge,  irika  nggenira  mësat  angungsi  ta  sira  ring  Jun 

watu,  mandalaning  wong  sampürna,  angungsi  ta  sira  mareng  Lulumbang,  ang- 
her  ing  wong  amarade^a,  wijiling  wong  ajurit,  aran  sira  Gagak  ingët.  Alawas  15 

angber  irika  anawala  wong  malintang  bawan.  Sab  sira  maring  Kapundungan, 

amamaling  sira  ring  Pamalantenan,  kawruban  ta  sira,  binuru  kaképang,  tan 

wrub  ta  parananira  angungsi,  amamanek  ta  sira  ring  witing  tal,  ring  pinggiring  kali, 

karabinan  ta  sira,  kawruban  yen  amamanek  ing  tal,  tinunggu  dening  wong 

Kapundungan  ing  sor,  tinabuban  kajar.  Tal  punika  winadung  dening  amburu  20 

ring  sira.  Samangka  ta  sira  anangis,  asasambat  ing  kang  ayacadbarina  ring 

sira,  dadi  sira  amirësep  cabda  ring  awangawang,  kinon  sira  amëranga  roning 

tal  piuakabëlaranira  kiwa  tengen  margabanira  anglayanga  maring  sabrang  we- 

tan,  masa  sira  matia  muwab,  dadi  amerang  sira  ron  tal  antuk  kakalih,  pina- 

kabëlarira  kiwa  tëngën ;  anglayang  sira  mareng  sabrang  wetan,  malayu  angung-  25 
si  ring  Nagamasa,  tinut  sira  binuru,  angungsi  ta  sira  maring  mandaleng  Oran, 

tinut  binuru,  malayu  angungsi  ring  mandaleng  Kapundungan,  katëmu  atanëm 

siratnandala,  ingalingan  siia  ingaku  wcka  deniramandala,  sira  ken  Angrok. 

Anakiramandala  pada  atanëm,  kebipun  nënëm.  Katuju  lungba  atatawu  kang 

tunggal,  kari  lilima;  kang  lungba  ginanten  atanëma  denira  ken  Angrok,  tëka  30 

kang  amburu  ring  sira,  tur  angucap  ring  siramandala:  ,.E  kaki  mandala,  bana 

wong  arusub  isun-buru,  angungsi  ingkene  mabu".  Sumabur  siramandala:  „Kaki 
dayakanira  tan  tubu  alinok  ingsun  kaki,  yen  norengkene;  banauakingsun  nënëm, 

iki    atanëm   gënëp  nënëm,  wilangën  uga  denira,  manawa  lëwih  saking  nënëm, 

1.  B.  wong  Miuidmig,  C.  id, — 4.  B.  anawalan,  C.  id. — ?2.  A.  kawihanan. — 13.  C.  sawaringën. — 14. 

C.  ring.— 15.  B.  ailjuri,  C.  id.—  A.  an  sira.— 16.  C.  amalintangan — B.  ta  sira  ontbreekt,  C.  id.  — 18.  B. 

wwit.— 19.  B.  ta  sira  ontbreekt.—  A.  ëntal. — 20.  B.  dt-ning  kang  ainlmru. — 21.  B.  asambat— 2:5.  C.  angla- 

yang.—24.    B.    ya    ta    (a)marang  sira  antuk  kakalih,  C.  id.— 25.  C.  niaring.—  26.    B.  Ragumaija,  C    id. — 27, 

A.  muyu. —  A.  at.itanëm.  —  28.  B.  manda. — 22.  A.  en  C.  ananëm.— A    atalahu. —  30,  A.  ananem,  B.  atanëm. — 

B.  tëkatigaburu. — 31.    A.    ri. —  A.    ring    ontbreekt. — C.    E    kaki    mandala.—  C.    anane.— 32.  B.  ringkene,  C. 
id. — 33.  A.  tantu. — B.  hana  ontbreekt,  C.  id. — 36.   C.  iki  atanëm  ontbreekt. —  B.  manawi, 



tuhu  hana  wong  leu  ingkene".  Ujaring  ainburu:  „Tuhu  yen  anakira  mandala 

nënëm,  apan  kang  atanëm  iku  nënëm".  Les  lungha  karig  amburu.  Lingira 
mandala  ring  ken  Angrok :  „Lungha  ta  sira  kaki,  manawa  mangsul  kang 

amburu  ring  sira,  manawa  hanamicara  eabdaniugsun,  tanpantuk  denira  angungsi 

5  iringsun,  lungba  sira  angungsi  alas".  Ndan  lingira  ken  Angrok :  „Angher  manih 

kang  amburua".  Ya  ta  sangkane  angalas  ken  Angrok,  ring  Patangtangan 
araning  alas.  Anuli  sira  ken  Angrok  angungsi  ring  Ano.  Sab  sira  ring  alas 

ing  Tërwag.  Mangkin  sangsaya  ïnërsab  sira.  Hana  ta.  sira  mandaleng  Luki, 

angarëpi  wëlahan,  mangkat  sira  amaluku  pagagau,  akarya  pakacangan  ambhak- 

10  ta  sëkuling  rare  angon  mahisanira  mandala,  den-salaliakën  ing  undungu- 

ndung  den-wadahi  kele,  katungkul  sira  mandala  pijër  amuluku  pakacangan, 
ingundukundukan  ingambil  denira  ken  Angrok  pinet  sëkule,  nangken  dina 

sira  mangkana,  kepvvan  sira  mandala  dening  baryan  dina  kelangan  sëganing 

pangon,  pangucapiramandala :   „Paran  sangkane  bilang  sëkul  iki".     Mangkin  ta 
15  inginte  sisingidan  sëganing  pangonira  mandala  ring  wëlahan,  pangone  den-kon 

amulukua,  tando  dateng  sira  ken  Angrok  sakingjëro  alas  paksanira  ken  Angrok 

angambila  sëkul  punika.  Sinapa  deniramandala :  „Kalingane  sira  kapo  kaki  nga- 

met  sëgane  pangou-ingsun  iku  naugkën  dina".  Sumabur  ken  Angrok :  „Singgib 
kaki  mandala,  ingsun  amet  sëgane  pangonira  nangken  dina  wetning  lapa-ingsun 

20  tanpamangan".  Lingira  mandala:  „Lab  kaki  datënga  ring  acramanmgsun  sira 
yen  hana  luwe,  amalampaba  sëkul  nangken  dina,  apan  ingsun  pratidina  anga- 

dangadang  tëkabaning  tatamu".  Tëber  ingajak  sira  ken  Angrok  datëng  ing 
Batur  denira  mandala,  sinwagatan  sireng  sëkul  ulam.  Lingira  mandala  ring 

istrinira:     „Nini     bbatari     ingsun     amemëkas     ing    sira,    lamun    ken    Angrok 

25  maririkia,  mon  ingsun  tan  hana  ring  uinah  tuwi,  kukurënen  tumuli,  amëla- 

sakën".  Ya  ta  ken  Angrok  katutur  nangken  dina  teka,  lunghanira  saking  ri- 
ka  mara  ring  Lulumbang,  maring  Baiijar  kocapet.  Hana  ta  sira  mandaleng  Turya- 

ntapada,  mulib  sira  mareng  Kabalon,  parabira  sira  mpu  Palot,  among  dhar- 

makancana,  aguru  ta  sira  ring  hyang  buyut  ing  Kabalon,  pangawaking  dharma- 
30  kancanasiddhi,  siddhisanidya,  man  tuk  ta  sira  mpu  Palot  sakiog  Kabalon  amavva 

ta  sira  lakar,  awrat  limang  tabil,  areren  ing  Lulumbang,  awëdi  sira  mpu  Palot 

muliha  dewek  mareng  Turyantapada,  rehing  wonten  wong  kawerta  anawala  ring 

marga  aran  sira  ken  Angrok.     Sira  mpu  Palot  tan  wruh  ring  patutuaggalaning 
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wong;  ya  ta  katemu  sira  ken  Angrok  ring  parerenan.  Lingira  sira  ken  Angrok 

ring  sira  mpu  Palot:  „Udub  datëng  ing  punendi  rakaki  pnknlun".  Lingira  mpu 
suinalmr:  „alulungba  ingsun  kaki  saking  Kabalon,  ayun  mantuka  mareng  Turya- 

ntapada,  awëdi  ingsun  ring  mavga,  anenggub  bana  wong  anawala  aran  ki  Angrok." 
Mesem  sira  keu  Angrok,  lingira  ken  Angrok:  „Lab.  pukulun,  ranakira  ya  ngatëra  5 

mantuk  i  rakaki,  raputunira  niëne  anglawaua  yen  kapanggib  wong  aran  ken  Angrok 

puniku,  lumaris  ugi  sira  kaki  mantuk  rnareng  Turyantapada,  sarnpun  walang  bati" 
Kapibutangan  sira  mpu  ring  Turyantapada  angrungu  sanggupira  ken  Angrok. 

Sa  ëkanireng  Turyantapada,  ya  ta  winaraban  dbarmakancana  sira  ken  Angrok, 

enggal  bisa,  tan  bana  sor  timbangana  ring  ka^aktinira  mpu  Palot.  Nëbër  10 

ingaku  wëka  sira  ken  Angrok  denira  mpu  Palot,  sangkaning  acrameng  Tu- 

ryantapada  ingaran  ing  mandaleng  Bapa.  Mangke  polabira  ken  Angrok  anga- 
ku  bapa  ring  sira  mpu  Palot,  bana  po  deni(ng)  kakuranganira  mpu  Palot,  ya 

ta  karananira  ken  Angrok  kinon  marang  Kabalon  denira  mpu  Palot,  kino- 

nira  amutusakëna  dbarmakancana,  ring  byang  buyut  ing  Kabalon,  anguwusa-  15 
këna  lakar  katunanira  mandaleng  Bapa.  Mangkat  sira  ken  Angrok  datëng  ring 

Kabalon,  tan  kapibandël  sira  ken  Angrok  denira  sang  apalinggib  ring  Kabalon. 

Samangka  ta  sërugën  sira  ken  Angrok:  „mogba  hana  ëmbang  ring  panapen". 
Sinuduk  denira  ken  Angrok,  malayu  angungsi  ring  byang  buyut  ing  Kaba- 

lon, ingatagakën  sira  parakategan  sabaneng  Kabalon  paragnrubyang  tëkaning  20 

kapuntan,  sama  mëdal  amawa  palugangca,  amburu  ring  sira  ken  Angrok 

samamukul  ing  palugangca  paksanira  sang  tyaga  aminonanayun  amatenana 

ring  sira  ken  Angrok.  Mogba  angrungu  ujaring  akaca:  ,,,Hayo  denira-pateni 

wong  iku,  sang  tyaga,  yugamami  rare  iku,  tangeb  gawene  ring  madbyapada  " 
Man^kana  cabda  akaca  karungu  denira  sang  tyaga.  Ya  ta  tinulung  ken  Angrok  25 

anglilir  kadi  pralagi.  Tëbër  ken  Angrok  angenakën  upata,  lingira:  „Tanbanaba 

tega  ring  wetaning  Kawi  tan  siddbaning  dharmakancana."  Sab  sira  ken  Angrok 
saking  Kabalon,  angungsi  Tuiyantapada,  sira  mandaleng  Bapa,  siddba  ïÏDg 

dbarmakancana.  Sah  sira  ken  Angrok  saking  mandaleng  Bapa  maring  pra- 
deceng  Tugaran.  Nora  ta  wilasa  sira  buyuting  Tugaran,  rinusuban  wong  Tu-  30 
garan  denira  ken  Angrok,  ya  ta  ingëmban  ta  gopala  sinalababën  ing  mandaleng 

Bapa,  dadi  kapanggib  nn'akira  buyuting  Tugaran,  ananëm  kacang  ing  paga- 
gan.  Mangke  ta  ikang  rara  rinowang  asanggama  denira  ken  Angrok,  alalama 

kacang  kakampilan,  sangkaning  kacang  Tugaran  wijine  akulimis  agung  agurib. 

Sab  sira  saking  Tugaran,  mulih  sira  maring  mandaleng  Bapa  muwab.     Lingira  35 
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ken  Angrok:  „Yen  ingsun  dadi  wong  adanaha  pirak  ring  kaki  manclaleng  Bapa' \ 
Kawërta  sira  ken  Angrok  ring  nagareng  Daha,  yen  arusuli  asenëtan  ring  Tu- 
ryantapada,  ingilangakën  saking  Daha,  rinnruh  dening  wong  saking  Daha, 

lungha  saking  mandaleng  Bapa,  angungsi  sira  maring  gunung  Pustaka.     Sah  sira 

5  sakin»  rika,  angungsi  ring  Limbekan,  wilasa  sira  buyuting  Liinbehan,  inungsi  sira 

ken  Angrok,  wëkasan  ananakti  sira  ken  Angrok  maring  Rabut  këdung  Paniti« 
kan.  Raturunan  sira  widhi,  kmon  mara  ring  Rabut  gunung  Lëjar,  riDg  dina 

Budha  birëng  ing  Warigadyan,  sira  paradewa  ahum  akukumpul,  mangkana 

lingira   nini   ring  Panitikan:     „Mami    angrowangana  asenëtana  kita  bapa,  tan 

10  hananing  wrulia,  mami  ta  ananapua  ring  gunung  Lëjar  sedënging  dewa  ahum 

kabeh."  Mangkana  lingira  nini  Panitikan.  Ya  ta  mara  sira  ken  Angrok  ring 
gunung  Lëjar.  Katëkan  pwa  Budha  hireng  ing  Warigadyan,  mara  pwa  sira 

ring  pahëman.  Ya  ta  sira  asenëtan  ing  pawuhan  ingurugan  sukët  deuira  ra- 
nini   Panitikan.     Tëkër   muni   kang  saptaswara  gëntër  pater  lindu  këtug  kilat 

15  halisyus  kaliwawar,  hudan  salah  masa,  tanpantara  teja  wangkawa,  ndan  samang- 

kana  sira  angrëngö  gabda  tanpantara,  humwang  gumuruk,  rasaning  ahuma- 

ning  watëk  hyang:  „Ikang  angukuhana  ring  nüsa  Jawa,  yaya  tandi  mandala". 
Mangkana  ling  sang  watëk  dewata  kabeh  sama  asalanggapan  ujar:  „Ndi  kang 

yogya  prabhua  ring  nusa  Jawa",  patakoning  watëk  hyang  kabeh.  Sumahur  hyang 
20  Guru:  „Wruhanta  kabeh  watëk  dewata,  hana  si  yugamami,  manusa  wijiling  wong 

Pangkur,  ika  angukuhi  bhüuii  Jawa."  Samangka  mëtu  ta  sira  ken  Angrok  saking 
pawuhan,  katinghalan  sira  dening  watëk  hyang,  sama  kayogyan  sang  watëk  de- 

wata, ya  ta  inastwakën  sira  bhiseka  bhatiira  Guru,  mangkana  kastwanira  de  sang 

watëk  dewata,  asurak  asanggaruhan.     Winidhyan  sira  ken  Angrok  angangkëna 

25  bapa  ring  sang  brahmana  makanama  sira  danghyang  Lohgawe,  wahu  tëka  sa- 
king Jambudwipa  kinen  apanggiha  ring  Taloka;  samangkana  mulaning  brahmana 

hana  ring  wetaning  Kawi.  Duk  maring  Jawa  tanpahawan  parahu,  atampakan 

roning  kakatang  tëlung  tugël,  mëntas  sira  anuju  pradega  ring  Taloka,  midër 

sira   danghyang    Lohgawe  angulati  sira  ken  Angrok.     Lingira  danghyang  Loh 

30  gawe:  „Hana  rare  adawa  tangane,  aliwat  ing  dëkunge,  tulise  tangane  tëngën 

cakra,  kang  kiwa  gangka,  aran  ken  Angrok,  katon  ing  pujamami,  kadadinira 

bhatara  Wisriu,  pawarahira  nguni  duk  ing  Jambudwipa:  eh  danghyang  Lohgawe 

wus  mono  denta  muja  ring  Wisnuarccha,  mami  tan  hana  ring  kene,  ngong 

angjanma  manusa  maring  Jawa,  kita  tumutureng  mami,  aran  ingong  ken  Angrok, 
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ulatana  mami  ring  kabotoban".  Tan  do  sira  ken  Angrok  kapanggib  ring 
kabotohan,  winaspadakën  singgih  kang  katon  ing  puja  denira  dangbyang 

Lobgawe.  Tumuli  sira  tinafian,  lingira  dangbyang  Lobgawe:  „Iya  sira  kaki, 

aran  ken  Angrok,  sangkaningsun  wruh  ing  sira,  katon  ing  puja  deningsun". 

Sumabur  ken  Angrok:  „Singgih  pukulun,  ranakira  aran  ken  Angrok,"  Ei-  5 
nangkul  sira  denira  sang  brabmana.  Lingira  dangbyang  Lobgawe:  „Ingsun- 

aku  anak  sira  kaki,  ingsun-rowang  duk  anaslapa,  ingsun-wong  saparanira." 
Sab  sira  ken  Augrok  saking  Talokab,  mara  sira  ring  Tumapël,  milu  sira  brab- 

mana. Satëkanira  ring  Tumapël  kapanggib  kaladeca,  ati  sira  asesebana  ring 
sang  akuwu  ring  Tumapël,  aran  sira  Tunggul  ametung.  Kapanggib  sira  sineba.  10 

Lingira  Tunggul  ametung:  „Bbageya  pukulun  sang  brabmana,  saking  punëndi 

sira  baïiar  katingbalan."  Sumabur  sira  dangbyang  Lobgawe :  „Eb  kaki  sang 
akuwu,  banar  saking  sabrang  ingsun,  ati  ingsun  asewakaba  maring  sang  akuwu 

ingsun  kaki,  lawan  akonakoningsun  anak  puniki  ayun  sumewakaba  ring  sang 

akuwu".  Sumabur  sira  Tunggul  ametung :  „Lab  suka  ingsun  sira  dangbyang  15 

yen  sira  santosa  wontëna  ringsiranakira".  Mangkana  lingira  Tunggul  ametung. 
Alawas  sira  ken  Angrok  amaraseba  ring  sira  Tunggul  ametung,  sang  akuwu  ring 

Tumapël. 

Dadi  bana  bbujangga  boddhastbapaka  ring  Panawijen,  lumaku  mabayana, 

atapa  ring  setraning  wong  Panawijen,  apuspata  sira  mpu  Pürwa.  Sira  ta  anak-  20 

anak  stri  tunggal ,  duk  derengira  mabayana ;  atyanta  ring  listu-hayuning 

putrinira,  aran  ken  Dëdës.  Sira  ta  kawërta  yen  bayu,  tan  hana  amadani  rupa- 
nira  yen  sawetaning  Kawi  kasub  tëkeng  Tumapël.  Karungu  denira  Tunggul 

ametung,  tumuli  sira  Tunggul  ametung  datëng  ing  Panawijen,  anjujug  maring 

dukubira  mpu  Purwa,  kapanggib  sira  ken  Dëdës,  atyanta  garjitanira  Tunggul  25 

ametung  tumon  ing  rara  bayu.  Katuju  sira  mpu  Purwa  tan  bana  ring  pata- 
panira,  samangka  ta  ken  Dëdës  sinabasa  pinalayokën  denira  Tunggul  ametung. 

Saulibira  sira  mpu  Purwa  saking  paran  tan  katemu  siranakira,  sampun  pina- 
layokën denira  sang  akuwu  ring  Tumapël,  tan  wrub  ring  kalinganira,  ya  ta 

sira  mpu  Purwa  anibakën  samaya  tan  rabaju,  lingira:  „Lab  kang  amalayokën  30 

anakingsun  mogba  tan  tutuga  pamuktine  matia  binabud  angëris ;  mangkana  wrong 
Panawijen  asata  pangangsone,  mogba  tan  mëtua  banune  bejine  iki,  dosane  nora 

awarab  iringsun  yen  anakingsun  den-walating  wong".  Mangkana  lingira  mpu 
Purwa.  „Kalawan  ta  anakingsun  marajakën  karma  amamadangi,  angbing  sot- 

mami    ring    anakmami    mogba   anëniwa  rabayu  den-agung  bbagyane".     Mang-  35 
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kana  sotira  mahaylma  ring  Panawijen.     Satëkanira  ken  pëdës  ring  Tumapël  rino- 
wang  sapaturon  denira  Tunggul  amëtung,  tan  sipi  sihira  Tunggul  amëtung,  walm 

ngidam  sira  ken  E>ëdës,  dadi  sira  Tunggul  amëtung  akasukan,  acangkraraa  soma- 
han  raaring  taman  Boboji,  sira  ken  Dödes  anunggang  gilingan.  Satëkanira  ring 

5     taman    sira    ken    pëdës    tumurun    saking   padati,  katuwon  pagawening  widhi, 

kengis    wëtisira,    kengkab  tëkeng  rabasyanira,  nebër  katon  murub  denira  ken 

Angrok,  kawengan  sira  tumingbal,  pituwi  dening  bayunira  anulus,  tan  banama- 

dani  ring  listu-bayunira,  kasinaran  sira  keu  Angrok  tan  wruh  ring  tingkabanira. 
Saulibira  Tunggul  amëtung  saking  pacangkraman,  sira  ken  Angrok  awarab  ing 

10  sira   dangbyang   Lobgawe,   lingira:  „Bapa  dangbyang,  bana  wong  istri  murub 

raba^yane,   punapa   laksananing  stri  lamun  mangkana,  yen  bala  rika  yen  ayu 

rika   laksananipun".     Suraabur    sira    dangbyang:     „Sapa  iku  kaki".     Lingira 

ken  Angrok:  „Wontën,  bapa,  wong  vvadon  katingbalan  rabasyanipun  deningsuu". 
Lingira    dangbyang    Lobgawe:    „Yen  bana  istri  mangkana,  kaki,  iku  stri  na- 

15  ricwari  arane,  adimukyaning  istri  iku,  kaki,  yadyan  wong  papa  angalapa  ring 

wong  wadon  iku,  dadi  ratu  auakrawarti".     Mëneng  sira  ken  Angrok,  ri  wëkasan 
angling:  „Bapa  dangbyang,  kang  munib  rabasyanipun  puniku  rabinira  sang  aku- 

wu  ring  Tumapël ;  lamun  mangkana  maniia-babud  angëris  sirakuwu,  kapasti  mati 

de  mami,  lamun  pakanira  angadyani".     Saburi ra  dangbyang:  „Mati,  bapa  kaki, 
20  Tunggul  amëtung  denira,  angbing  ta  ingsun  tan  yogya  yan  angadyanana  ring  ka- 

barépira,  tan  ulabaning  pandita,  abingan  sakabarëpira'.  Lingira  ken  Angrok: 

„Lamun  mangkana,  bapa,  ingsun  amit  ing  sira".  Sumabur  sang  brabmana :  „Ma- 

ring punëndi  ta  sira  kaki".  Sumabur  ken  Angrok :  „Ingsun  datëng  ing  Karuman 
wontën  bobotob  angangkën  wëka  iringsun,  aran  sira  Bango  samparan,  asib  iringsun; 

25  punika  ingsim-tarinipuu  kadi  angyogyanana".  Lingira  dangbyang :  „Rahayuyan 

mangkana,  sampun  ta,  kaki,  sira  alawas  ing  Karuman".  „Lingira  ken  Angrok: 

„Punapa  karyaningsun  alawasa".  Sab  sira  ken  Angrok  saking  Tumapël,  tëka  si- 
reng  Karuman,  kapanggib  sira  Bango  samparan.  „Saking  ëndi  kawëtunira,  alawas 

tan  mareringsun,  kadi  ring  swapna  ingsun  atëtëmu  lawan  sira,  alawas  tëmën  deni- 

30  ralungba".  Sumabur  ken  Angrok  :  „Wontën  ing  Tumapël  ingsun  bapa,  amaraseba 
ring  sirakuwu.  Sangkaningsun  maring  sira,  bana  rabinirakuvvu,  tumurun  saking 

padati,  kasingkab  rabasyane,  katon  murub  dening&un.  Hana  tabiabmana  banar 

angajawa,  puspatanira  dangbyang  Lobgawe,  sirangaku  wëka  ring  ingsun,  ingsun- 
35  takoni:  punapa  araning  stri  yen  murub  rabasyanipun.  Lingira  sang  brabmana : 

uttama  dabating  stri  yen  mangkana,  arane  iku  kang  sinanggub  stri  arduanarïcwarï 

1.  A.  niayana — 2.  A.  walm  angarbini  sira  ken  Bëdës — 'i.  B.  asomahan. — 6.  B.  rasya — B.  tëhër. — 7.  C. 
anulu. — 8.  B.  ring  kalitunayon,  C  id. — 10.  B.  lingira  ontbreekt. —  B.  stri.  —  II.  T.  ksana — 12.  A.  ringlaksa- 

nanipun,  B.  kalaksansnipun — 16.  B.  aüakrawati  ontbreekt,  C.  id. —  C.  ring. — 17.  C.  sang  ontbreekt. — 18.  C. 

mangkanaha. — 19.  B.  denira,  C.  de-nianira. — 23.  A.  datëng  ri.— 24.  B.  rin^isun,  C.  id- — B.  rinjaisun,  C.  id. — 25. 

A.  kang  dadi. —  B.  lingira. — 28.  B.  kawëtonira,  C.  id.—  22.  A-  la. —  B.  supna,  C.  id. — 34.  B.  anama  sira, 

C.  id.—  B.  sira  ta  angaku. —  B.  ingisan,  C.  id. — 35.  B.  lamun.—  B.  sang  ontbreekt. — 36.  A.  dat. —  B. 

lanran,  C  id.— »  B,  sinënggu,  C«  id. 
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ika,  sulaksana  tëmën,  pan  iku  asing  adërwe  rabi,  katëkandadi  ratu  anakrawarti. 

Ingsun  ta,  bapa  Bango,  kapengin  dadi  ratu,  barëpingsun  ki  Tunggul  amëtung  mg- 
sun-patenana,  rabine  ingsun-alape,  malar  bapa,  ranakira  dadi  ratu,  amalaku  ingsun 
pangadyanira  bapa  dangbyang.  Ujarira  dangbyang  :  kaki  Angrok  tan  kawaca 

ring  braliniana  yan  angajëngana  ring  wong  angalap  rabining  arabi,  hingan  5 

sakabarëpira  piambök.  Punika  karananingsun  maring  bapa  Bango,  malaku 

adyanadyauira  bapa  ingsun-ci  Irane  sirakuwu  ring  Tumapël,  wyakti  mati 

sirakuwu  deningsun".  Snmaliur  sira  Bango  samparan:  „Rabayu  yen  mangkana. 
Ingsun,  kaki,  angadyani,  yen  siraharëp  ambahud  angëris  ring  sira  Tunggul  amëtung, 

angbiug  ta  sira  kaki  Angrok,  sirakuwu  teguh,  manawi  nora  tëdas  yen  dera-  10 
suduka  ring  këris  kurang  yoninya.  Hana  mitraningsun  pande  ring  Lulumbang, 
aran  pu  Gandriug,  yoni  olib  agawe  këris,  norana  wong  atëgub  dene  pagawene, 

tan  aroiugroni  yeu  sinudukaken,  ika  konen  akarya  dubung.  Yen  huvvus  dadi 

këris,  nggeniranidra  ring  ki  Tunggul  amëtung".  Mangkana  wekasira  Bango 
samparan  ring  ken  Angrok.  Lingira  ken  Angrok:  „Aurit  ingsun,  bapa,  maring  15 

Lulumbang".  Sab  sira  saking  Kamman,  nuli  maring  Lulumbang,  katëmu  sira 
Gandriug  anambut  karya  ring  gusali,  tëka  ken  Angrok  tur  atakon :  „Iya  sira 

baya  aran  Gandriug.  Lab  rëko  ingsun  pagawekëna  këris,  buwusa  limang  wulan, 

agatana  gawene  deningsun''.  Lingira  mpu  Gandring:  „Sampan  limang  wulan 
punika,  lammi  sira  ayun  den-apënëd,  manawi  satabun  buvvus,  enak  ratëng  pa-  20 

palonipun".  Lingira  ken  Angrok:  „Lab  sarupane  gugurinclane,  angbing  den-bu- 

wus  limang  wulan".  Sab  ken  Angrok  saking  Lulumbang,  maring  Tumapël,  kapang- 
gib  sira  dangliyang  Lobgawe,  atakon  ing  ken  Angrok:  „  Paran  sangkanira  ala- 

was  ing  Kamman".  Sumabur  ken  Angrok:  „Sumelang  mani ra,  bapa,  ring  Lulum- 

bang". Samangka  ta  ken  Angrok  alawas  apanganti  ring  Tumapël.  Huwusing  25 
gènëp  limang  wulan,  engëtiug  samayanira  yen  aken  anggawe  këris  ring  sira  mpu 

Gandring.  Mara  sira  ring  Lulumbang,  katëmu  sira  mpu  Gaudring  anggugurinda, 

aninigasi  papalampabanira  ken  Angrok  këris.  Lingira  ken  Angrok:  „Ëndiken- 

kenaningsun  ring  kaki  Gandring".  Sumabur  sira  Gandring:  „Singgihkang  ing- 

sun-gurinda  puniki,  kaki  Angrok".  Pinalaku  tiningbalau  punang  këris  denira  30 
ken  Angrok.  Lingira  asemu  bëndu:  „Ab  tanpolib  deningsun  akonkon  ring  siraki 

Gandring,  apan  durung  buwus  gugurindane  këris  iki,  lagi  asëbel,  iki  kapo  ru- 

1.  B.  ta  sing  adruwea  rabi,  C.  id.  doch  adërwe.—  B.  anakrawarti  ontbreekt,  O.  id.  —  2.  A,  kapengindan 

dadi,  B.  kapengin  dadia. —  B,  kabarëpingsun. — 3.  G.  patenane. —  B.  sim. —  B.  dadia,  C.  id. — 4.  ujarira 

sang  bialniian.'i,  C,  id. — 5.  O.  wong  alap. —  B.  rabining  wong,  C.  id. — fi.  A.  ing  ambëk — 7.  A.  wyakti  ma 

sira. — 8.  B.  sirakuwu  ontbreekt,  C.  id. — 9.  A.  angudangëris. —  B.  sira  ontbreekt. — 10,  B.  atëgub,  C.  id.— 11. 

B.  ringkës. —  C.  yonine. —  B,  bana  ta. — 12.  A.  yeni. —  C.  nora  ana.—  B.  gagaweane,  C.  id. — 13.  A.  ami- 

rwüni,  B.  amironi. —  A.  sudukikëu. —  B.  lamun,  C.  il.—  B.  akaryaha, —  B.  yan  awus,  C.  yau  buwus — 14. 

B.  enigen,  C.  id —  A.  flidra,  C.  nilraba  ring. — 16.  B.  auuli  C.  id.— 17.  B.  rawub,  C.  id.—  B.  anakon.—  19. 

B.  a^ata,  C.  agati. —  B.  npun,  C.  lingingaranpu  —  A.  lima  wulan. — 20,  B.  depuu-apënëd.— 23.  A.  la- 

wa<i. — 24.  B,  sumelang  uiaring  Lulumbang  manira,  bapa,  C.  id. —  25.  B.  ainanganti. —  B.  buwus  agënëp. — 

26  B.  en  C.  sasamayanira. —  B.  akenken  këris  C.  akeu  këris. — 28.  B.  la  ëndi. — 30.  A.  punang  këris  ont- 
breekt 13.  A.  akoükona  sira. — 32.  A.  asëkël. 



pane  kaBg  dera-lawas  limang  wulan  lawase".  Apanas  twasira  ken  Angrok,  dadi 
sinudukakën  ing  sira  Gandring  këris  antukira  Gandring  agawe  ika.  Anuli  pi- 
nërangakën  ing  lumpang  cela  panibëbïkan  gurinda,  bëlali  aparo;  pinerangakén 

ing  paronira  Gandring,  bëlah  apalih.    Samangka  sira  Gandring  angucap:    „Ki 

5  Angrok,  kang  amateni  ring  tëmbe  këris  iku,  anak-putunira  mati  dene  kris  iku, 

ohli  ratu  pipitu  tëmbe  këris  iku  amateni'.  Wusira  Gandring  angucap  mangkana, 
mati  sira  Gandring.  Samangka  ta  arupa  analakasa  sira  ken  Angrok  patinira  Gan- 

dring. Lingira  ken  Angrok:  „Lamun  ingsun  dadi  wong  tumusa  ring  anakputune 

apande  ring  Lulumbang".    Tëbër  mantuk  sira  ken  Angrok  maring  Tumapël. 
10  Hana   kakasibira    Tunggul   amëtung,    aran   Këbo   bijo,   apawong  sanak 

asibsihan  lawan  ken  Angrok.  Satinghalira  Këbo  bijo  ring  sira  ken  Arok  anung- 
këlang  dubung  hanar,  adanganan  cangkring  katut  rinipun  tanpagagala  wungkul, 

arëmën  sira  Këbo  bijo  mulat.  Angucap  ing  ken  Angrok:  „He,  kaka,  sun- 

silibe   kërisira   iku".     Sinungakën    denira    ken  Angrok,  ingangge  denira  Këbo 
15  bijo  tumuli,  wetning  resëpira  tumon;  alawas  ingangge  denira  Këbo  bijo  du- 

bung saking  ken  Angrok  punika,  nora  bana  wong  Tumapël  tan  sapeksaka  yen 

sira  Kebo  bijo  anungkëlang  dubung  banar.  Mogba  ta  mangke  dubung  punika 

minalingan  denira  ken  Angrok,  këna  dening  amalingi.  Tëbër  ken  Angrok 

kala  ratri  anuli  maring  dalem  pakuwon,  duvvëg  sirëping  wong,  katuwon  denira 

20  dinuluraning  widbi,  anuli  mareng  paturonira  Tnnggul  amëtung,  tan  kawara 

lakunira,  sinuduk  sira  Tunggul  amëtung  denira  ken  Angrok,  tërus  prananira 

Tunggal  amëtung  mati  kapisanan.  Këris  antukira  Gandring  agawe  kinatutakën 

minaba.  Mangke  huwus  rabina  kawaswasan  dubung  tumanëm  ing  jajauira 

Tunggul  amëtung,   tinënger  dening  wong  kang  wrub  kërisira  Këbo  bijo,  kang 

25  inganggo  sabran  dina.  Pangucaping  wong  Tumapël  kabeb:  „Ki  Këbo  bijo 

kalingane  kang  anidra  ring  sira  Tunggul  amëtung,  apan  sawyakti  kërise  katut 

ing  jajanira  sang  akuwu  ring  Tumapël."  Samangka  sira  Këbo  hij  o  sinikëp 
dening  kadang-wargganira  Tunggul  amëtung,  tinëwëk  ing  këris  antukira  Gan- 

dring akarya  punika,  mati  ki  Këbo  bijo. 

30  Hana   ta   anakira   Këbo   bijo,   aran   Mabisa  randi,  alara  patining  bapa, 

ya  ta  winilasan  kinatik  denira  ken  Angrok,  atyanta  wëlasira  ring  Mabisa  randi. 

Mogba  hyang  dewa  sirandandani,  tubu  yan  kramanira  ken  Angrok  ring  sira 

ken  Dëdës,  alama  akakarëpan,  tan  bananing  wong  Tumapël  wani  angucapa  sa- 

tingkab-polabira  ken  Angrok,  mangkana  sakadang-warganira  Tunggul  amëtung 
35  mënëng  tan  hana  wënang  angucapa,  ya  ta  apauggih  ken  Angrok  lawan  ken 

Dëdës.  Sampun  ta  sira  abobot  tigang  lek  katinggal  denira  Tunggul  amëtung, 

kaworan   denira   ken  Angrok,  atyanta  denira  silibasib  sira  ken  Angrok  lawan 

1  A.  lawan,  B.  lalawas — 4.  A.  amalih. — 9.  B.  apandea,  C.  id. — 10.  B.  hana  ta. —  A.  apawor,  B. 

apawo. — 11.  A.  asihsihën, — 12.  B.  du  haiiar,  C.  diihungaüar  awarangka  haüar. — .  B.  adanganan  tangkrin;:,  C. 

adangai  cangkring. — 19.  B.  ring  ratri,  C.  id. — 20.  B.  dimüuring,  C.  id. — 23.  B,  duduhung. — 2b.  B.  kërisira 

Gandrinsr. — 30.  B.  matining. — 31.  A.  en  C.  ring  ontbreekt. — 32.  B.  yen. — 33.  A,  tan  haning  wong. — 35. 

B.  angucap,  C.  id. — 36,  A.  nëm  wulan,— 37.  B.  kalawan. 



—  13  — 

ken  Dëdës,  a"!awas  papanggihira.     Gënëp  leking  rare  mijil  anakira  ken  Dëdës 
lanang,  patutanira  Tunggul  amëtung,  ingaranan  sang  Anusapati,  papanjinira  sang 

apanjy  Anëngah.     Alama  sira  papanggili  ken  Angrok  kalawan  ken  Dëdës,  malili 

aputra   ken   Dëdës    lawan    ken    Angrok,   mijil  lanang,  aran  sira  Mahisa  wong 

atèieng,  mwali  ari  denira  Mahisa  wong  atëlëng  lanang  aran  sang  apanji  Saprang,     5 

arinira   panji    Saprang  lanang  aran  sira  Agnibhaya,  arinira  Agnibhaya  wadon 

aran  sira  dewi  Rimbu,  papat  patutanira  ken  Angrok  lawan  ken  Dëdës.    Hana 

ta  binihajinira  ken  Angrok  anom,  aran  sira  ken  Umang,  sira  ta  apatutan  lanang 

aran  sira  panji  Tobjaya,  arinira  panji  Tobjaya  lanang  aran  sira  panji  Sudbatu, 

arine  panji  Sudhatu  lanang  aran  sira  twan  Wrëgola,  arine  twan  Wrëgola  istri  10 

aranira  dewi  Rainbi.     Kwebing  putra  9,  lanang  7  wadon  2. 

Tëlas  purwa  wetaning  Kawi,  kaputër  sawetaning  Kawi,  saraa  awëdi  ring 

sira  ken  Angrok,  malm  ariwariwa  ayun  angadëga  ratu,  wong  Tumapël  sama 

suka  yen  ken  Angrok  angadëga  ratu.  Katuwon  panduluring  widbi  sang  ratu 

ring  Daba  siraji  Dangdang  gendis  angandika  ring  parabbujangga  sabaneng  Daba,  15 

lingira:  „E,  ki  parabbujangga  §ewa-sogata,  paran  sangkanira  nora  anërnbab 

ring  ingsun,  apan  ingsun  saksat  bbatara  Guru."  Suinahur  parabbujangga  sakapa- 
suking  nagareng  Kadiri:  ,.Pukuiun  tan  wontën  ing  kinakina  bbujangga  anëm- 

babi  ratu."  Mangkana  lingira  bbujangga  kabeb.  Lingiraji  Dangdang  gondis: 
„Lab  manawa  kang  ring  kuna  nora  anëuibak,  kang  mangko  ta  ingsun  sëmbahën  20 

denira,  manawa  sira  tan  wrub  ring  kacaktiningsun  mangko  sun-webi  pangawyakti." 
Mangke  ta  siraji  Dangdang  gëndis  angadegakën  tumbak,  landeyanipun  tinanceba- 

kën  ring  lëmah,  sira  ta  alinggib,  ring  pucuking  tumbak,  tur  angandika :  „Lab  pa- 

rabbujangga clflengën  kacaktiningsun."  Sira  ta  katon  aeaturbbuja,  atrinayana, 
saksat  bbatara  Guru  rupanira,  winidbi  anëmbaba  parabbujangga  sakapasuking  25 

Daba,  sama  tan  barëp  anëmbaba  tur  mërsab  pacla  angungsi  maring  Tumapël  asewa- 
ka  ring  ken  Angrok.  Samangka  mulaning  Tumapël  tan  abidëp  ing  nagareng  Daba. 

Tumuli  sira  ken  Angrok  inastwakën  prabbu  riog  Tumapël,  araning 
nagara  ring  Singasari,  abbisekanira  cri  Eajasa,  bbatara  sang  Amürwabbü- 

mi,  ingastryan  dening  bbujangga  sewa-sogata  kang  saking  Daba,  makadi  sira  30 

dangbyang  Lobgawe  sira  asangkapani,  kunëng  kang  asib  awëlas  ring  sira 
ken  Angrok  ing  kina  duk  sira  sëdëng  kasyasib,  pada  ingunclang  kabeh,  tinu- 
lung  denira  winalës  pawilasane,  makadi  sira  Bango  samparan,  tan  ucapën 
siramandaleng   Turyantapada,    lawan    anaking    apande    wësi  ring  Lulumbang, 

2.    C.  inaranan. — 3.  B.  en  C.  alama  sira  patutan  malih  (Cmanih)  lawan  sira  ken  Angrok,  mijil  lanang   
5.  B.  denira  ontbreekt. — 7.  C.  pat.  —  A.  hana  rabinihaji — 8.  A.  Uroa. — 9.  ari  lanang  aran. — 10.  B.  arine 
panji  Sudhatu  ontbreekt.—  B.  tuhan,  C.  id.—  B.  stri,  C.  id.—W.  B.  putra  9,  7,  wadon  2.— 12.  B.  tilas.— 
B.  pawetan — 13.  A.  ariwari. — 14.  B.  yan.— 16.  A.  lingira  ontbreekt. — 18.  B.  tan  woning.  —  A.  ikina- 
kira.— 19.  B.  ring  ratu.— 20.  A.  i  kuna.— A.  en  C.  manake.— A.  sëmbëhën— 21.  B.  ing.— A.  mang- 

ke.—B.  pangawakti.— 23.  B.  ing.— 25.  A.  en  C.  sapasuk—  26.  B.  mersah  ontbreekt,  C.  —  id.—  A.  mareng.— 
A.  asewa  ken,  B.  ring.— 31.  B.  asangkamani.— 32.  A.  ingunda.—  B.  tinulu.— 34.  B.  mandala  ring.—  B. 
Tuyantapada. 
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aran  pu  Gandring,  satuse  apande  ving  Liilumbang]uputengsaarikpurib,satam« 

paking  wulukune  wadung  pacule.  Hana  anake  ki  Këbo  hijo  den-pada  kavvë- 
wënangane  lawan  anake  pu  Gandring.  Hana  anakira  bapa  danghyang  (Loligavve) 

aran  wangbang  Sadang,  patutanira  lawan  wong  Wisnu,  tëmokëna  kalawan  anakira 

5  bapa  Bango  kang  aran  Cucupuranti,  mangkana  rasaning  andika  sang  Amürwa- 
bbüuii.     Atyanta  krëtaning  nagaraning  Singhasari,  paripürna  nirwigbna. 

Alawas  karëngö  wcrtanira  ken  Angrok  yan  huwus  pangadëg  ratu,  ka- 
hatur  ing  siraji  Dandang  gëndis  yen  sang  Amürwabbümi  barëp  amërëpa  maring 

Daba.  Andikaniraji  Dandang  gëndis:  „Sapa  ta  angalahakëna  ring  nagaraningsun 

10  iki,  manawa  kalab  lamun  bbatara  Guru  tumurun  saking  akaga,  sugyan  kalaba". 
Ingaturan  sira  ken  Angrok,  yan  siraji  Dangdang  gëndis  angandika  mangkana. 

Lingira  sang  Amürwabbümi:  „E  parabhujangga  sewa-sogata  kabeh,  astokëna 

ingsun  abhiseka  bbatara  Guru".  Samangka  ta  mulanirabbiseka  bbatara  Guru, 
ingastwaning  bhujangga  brabmana  rësi.     Tur  sira  anuli  anglurug  maring  Daba. 

15  Karëngë  deniraji  Dangdang  gëndis  yen  sang  Amürwabbümi  ring  Tumapel  anë- 
kani  andon  maring  Daha  Lingiraji  Dangdang  gëndis:  ,,Alah  ingsun  sëdënge  ki 

Angrok  winonging  byang".  Samangka  ta  sanjata-ing  Tumapel  acucub  lawan 

sanjata  Daba,  aprang  loring  Gantër,  apagut  sama  prawira,  ang'ongi  linongan, 
katitiban  sanjata  Daha.     Ariniraji  Dingdang  gëndis  moktab  bamakrti  ksatriya 

20  raden  Mabisi  walungan,  lawan  mantriniia  prawira  aran  Gubar  balëman;  moktab- 
ning   arinira  Dangdang  gëndis  mwab  wadwa  pinakatibati  sira  Gubar  balëman 

kalib  karëbat  dening  wado  Tumapel,  amab  gunung  denipun  aprang.  Samangka 

ta   wado    Daba   kapalayu,   apan  kang  pinakadining  prang  satnpun  kawënang, 

Irika    ta  sanjata  Daba  bubar  tawon,  pungkur  weclus,  dabut  payung,  tan  bana 

25  piüib  manib.  Samangka  ta  siraji  Dangdang  gëndis  murud  saking  paprangan, 

angungsi  maring  dewalaya,  gumantung  ing  awangawang,  tekaning  undakan, 

pakatik,  juru  payung  lawan  amawa  tadab  sëdab,  tadab  toya,  panglante,  sama 

milu  angawangawang.  Prasiddba  kalab  ring  Daba  denira  ken  Angrok.  Lawan  sira 

rayinira  (sang  Dangdang  gëndis)  dewi  Amisani,  dewi  Hasin,  dewi  Paja,  mang- 
30  kin  sama  katuran  yan  siraji  Dangdang  gëndis  alab  aprang,  karëngö  wontën 

ing  dewalaya  gumantuug  ing  awangawang,  mangke  ta  sira  tvvan  dewi  katiga 
muksab  lawang  kadaton  pisan.  Irika  ta  sira  ken  Angrok  buwus  ing  jayasatru, 

mulib  maring  Tumapel,  kaputër  bbümi  Jawa  denira.  Sakakala  paüjënëngira  bu- 
wus kalab  ing  Daha  1144. 

I.     B.  aran.  . . .  lulumlianp;  ontbreekt. —  A.  saariksurih. —  B.    sataTnpamn? . — 3.    B.  rapu. — 4.   B.  Sala 

C.   id. — 5.    B.    Cucuparanti. —  A.    raca. — 7.    C.    alas,    A.    alawas    kawërtanira. —  A.    anuwuh. —  A.    katur.  —  8. 

A.  angdona. — 9.  A.  en  B.  sapa. — 10.  B.  manawa  kalah  C.  id. —  11  A.  en  C.  yan  ontbreekt. —  B.  saiKan- 

dika. — 13.  A.  samangkana  ta. —  14.  A.  anuli  sira  angluruG:. — 15.  B.  yan. — A.  anëkauin,  B.  anétani  anemon. — 17- 

B.  samangkaua  ta  —  B.  ring. —  18.  B.  Kauter.  —  A.  apanjut. — 20-  C.  araaran.  —  21.  B.  kali. —  A.  walwan 

Tumapel. —  A.  apah.  —  23.  A.  wadwan  Daha. — 24.  B.  tang. —  B.  Naha. —  A.  mungkur  pinda.  -25.  A. 

jnulih —  B.  ta  ontbreekt — 27.  A.  juni  jong. —  A.  sëda. —  A.  sauii  angawangawang. — 30.  A.  kalab. — 31. 

3,  gamanti. 
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Alawas  hana  wërta  sang  Anüsapati,  anakira  Tunggul  amëtung,  ataken 

sira  ring-  pamongmong :     „Awödi  manira  dening  sira  rama-pakanira",  aturing  pa- 

mongmong:   „aron    pakanira  inatftra  riug  sira  ibu  pakanira".     Tan  sudilhanira 
Nusapati  ataken  ing  sirebunira :     „Ibu  ingsun  ataken  ing  sira  punapa  kalinganira 

bapa  jen  tumingbal  ing  isun,  pabe  tingbalira  kalawan  sanakingsun  kabeb, tan     5 

ucapën  lawan  putranira  ibu  anom,  mangkin  pabe  tingbalira  bapa",     Tubuyan 
samasanira  sang  Amürwabbümi.     Saburira  ken  Dëdes :  „Kaya  dudu  kangangan- 

déii,  yen  sira  kaki  ayun  wruba,  sira  Tunggul  atnëtung  arane  ramanira ;  katiug- 

gal    ingsun    tigang    Qagih,    ya    ta  ingsun  ingalap  denira  sang  Amürwabbümi". 
Lingira  Nusapati:  „Kalingane,  ibu,  dudu  bapaningsun  sang  Amürwabbümi,  punapa  10 

ta  ibu  padëmira  bapa".     „Sang   Amürwabbümi,  kaki,  amateni".     Mfinëng  sira 
ken  Pedés,  aïupa  kaluputan  dening  awerta  sajati  ring  siranakira.     Lingira  Nu- 

sapati:    „Ibu,  wontën  dubungira  bapa  antukipun  Gandring  akarya,  ingsun-tëdani- 

pun  ibu".     Sinungaken  denira  ken  Dedës.     Sang  Anüsapati  amit  mantuk  ma- 
ring   kamëgëtanira.     Wontën    ta    pangalasanira    ring    Batil,    inundang    denira  15 

Nusapati  kinon    amatenana    ken    Angrok,  sinung  duhung  antukipun  Gandring 

akarya,    nggenipun   amatenana  ring  sang  Amürwabbümi,  ingëbaug  wong  Batil 

denira  Nusapati.     Mangkat  wong  Batil  maring  dalem  kadaton,  kapanggib  sang 

Amürwabbümi  sëdengira  anadab,  tëber  sinuduk  sira  deniug  wong  Batil.     Duk 

sira    kacürna    Wërhaspati    Pon    ing    Landëp ;    masanira  anadab  sande  jabung,  20 

sampun    surup    prabangkara    amasang  sanda.     Sampuning  lina  sang  Auiürwa- 

bliiiiiii,  malayu  wong  Batil,   angungsi  sang  Anüsapati,  matur  wong  Batil :     „Sam- 

pun   moktab  sira  rama-pakanira  den-manira".     Nëbër  sinuduk  wong  Batil  de- 
nira    Nusapati.     Ujaring    wong    Tumapël:     „Ab    bbatara    sirengamuk  dening 

pangalasaning  Batil,  sira  Nusapati  angërabari  amuk".     Ri  linanira  sang  Amürwa-  25 
bbpmi  i  caka  1169.     Sira  dhinarmeng  Kagënëngan. 

Sampun  mangkana  sang  Anüsapati  anggantyani  anjënëng  ratu,  duk  sang 

Anüsapaty  angadëg  ratu  i  Qaka  1170.  Alama  kawërta  ring  raden  Tohjaya,  siia 

anakira  ken  Angrok  saking  rabi  anom,  nama  sang  apanji  Tobjaya,  ya  ta  ang- 
rëngö  sapolahiranüsapati  angupabakën  ing  sang  Amürwabbümi,  moktab  dening  30 

wong  Batil.  Sang  apanji  Tobjaya  tan  suka  moktabniug  sira  ramanira,  akirakira 

amet  panialés,  margabaning  kapatinira  saug  Anüsapati.     Wrub  sang  Anüsapati 

1.     yen    anakira,    C.    id.—  2.    A.    kamongmong. —    A.    manira  raden  in?  sira.—  A.  kamongmeng. — 3. 

C.    pakara    mutura.  —  4     A.    ibunin^sun,    B.    ihutingsan —    A.    atakon. —    O.    punapi. —    A.    lingauira. — 5. 

A.  iriniisun.  —  A.  kalan  sanak.  —  B.  sakingsiin.  —  6.  B.  mangkin  sa'inghalira.  —  7.  A.  en  B.  kang  an- 

dëli. —  8.   A.  ayan. —  B.  katinggalasnn.  —  9.  B.  inganibil,  ('.  id. —  11.  A.  padëmanira. —  14.  B.  siransakëu, — ■ 
B.  ken  Dëdës  ring  sang  Anüsapati. —  16.  B.  amoktanana,  C.  id.  —  C.  ring  ken  Angrok. —  17.  B.  amok» 

tanana,  C  id. —  19.  C.  sedëngiag  anadah.  —  A.  en  C.  dukira.  —  20.  B.  Pon  ontbreekt,  C.  id. — 21. 

A.  prabangkara  ontbreekt.  —  A.  sampuu  lina  — 23.  A.  sira  ontbreekt.  —  A.  de-manira.  —  24.  A.  sireng- 

kamuk.  —  25.  B.  i  Bitil. —  B.  ri  ontbreekt. — 27.  A.  agautyani. —  28.  A.  en  B.  angadë*a  ratu. —  A. 

1174.  —  A.  en  C.  wëxta.  —  29.  C.  karëugö. —  30.  C.  «ira  sang  Anüsapati.  —  B.  mokta,  C.  id,  —  31. 
A.  sira  ontbreekt. 
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yan  kinire  denirapaüji  Tohjaya,  yatna  sang  Anüsapati,  pagulinganira  binalung- 

bang,  ring  pamëngkang  wong  angayengi,  pikandël  atata.  Huwus  alama 

marek  sang  aparlji  Tohjaya  amawa  sawung  sira,  mareng  bhataranüsapati.  Lingi- 

rapanji Tohjaya:    „Kaka,    wonten  kerisira  bapa,  antukipun  G-an dring  akarya, 

5  ingsun-tedanipun  ing  sira".  Tuhu  yan  samasanira  bhataranüsapati.  Sinungakën 
duhung  antukipun  Gandring  akarya  denira  sang  Anüsapati,  tinanggapan  deni- 

rapaüji Tohjaya,  sinungkëlang,  tumuli  duhungira  kang  ingangge  ringuni,  sinunga- 

këning  wongira.  Lingirapanji  Tohjaya:  „Duweg,  kaka,  ta-bongbong".  Suma- 

hur  sang  Anüsapati:     „Lab,  yayi".     Tumuli  aken  angambila  sawung  ring juru 

10  kurung.  Lingiranüsapati :  „Lah,  yayi,  ta-adunipun  pisan".  „Singgih",  lingira- 
panji Tohjaya.  Sama  anajeni  dawak,  sama  akembar,  katungkul  sang  Anüsapati. 

Tuhu  yan  sëdëng  antakanira,  kempër  pijér  angaclokën  sawungira,  sinuduk  de- 
nirapanji  Tohjaya.  Lina  sang  Anüsapati  i  caka  1171.  Dhinarnia  sira  ring 
Kidal. 

15  Gutnanti    sirapanji  Tohjaya  anjëneng  ratu  ring  Tumapël.     Hana  ta  pu- 

tranira  sang  Anüsapati,  aran  sira  Rangga  wuni,  kapërnah  kaponakan  denira- 
panji  Tohjaya.  Sira  Mahisa  wong  ateleng,  sanakirapanji  Tohjaya  tunggaling 

bapa  saos  ibu,  aputra  ring  sira  Mahisa  campaka,  kapërnah  pahulunan  deni- 

rapanji    Tohjaya.     Duwëgirapanji  Tohjaya  ingastren,  pinareking  mantri  sama- 
20  daya,  makanguni  sira  Pranaraja.  Marëk  sira  Rangga  wuni  adulur  lawan  sira 

Këbo  carnpaka.  Lingirapanji  Tohjaya:  „E  mantri  samadaya,  makadi  Prana- 
raja, dëlëngën  iki  kaponakaniugong,  kamakara  rupane  lawan  pangadege.  Paran 

rupane  musuhingong  ring  nüsantara,  dene  wong  roro  iki,  angapa  denira,  Pra- 

naraja".    Asahur  sëmbah  sira  Pranaraja  matur  :     „Singgih,  pukulun,  andika  pa- 
25  duka  bhatara,  apëkikpëkik  ing  rupa,  sama  wani  sira  kalih,  anghing  pukulun, 

upamanira  kadi  wuwudun  munggvving  nabhi,  tan  wurung  sira  amatyani  ri  pu- 

hara".  Mënëng  talampakanira  bhatara,  sangcaya  karasa  aturira  Pranaraja,  run- 
tik  sang  apanji  Tohjaya.  Tëhër  angundang  ing  sira  Lëmbu  ampal,  kinon  ang- 
hilangakëna  ring  raden  kalih.     Andikanirapaüji  Tohjaya  ring  sira  Lëmbu  am- 

30  pal:  „Mon  luput  denira  angilangakën  ing  ksatriya  roro  iku,  ko  ndak-ilangakën". 
Duk  sirapaiiji  Tohjaya  akon  angilangakën  ring  raden  kalih  ring  sira  Lëmbu 

ampal,  wontën  sang  brahmana  sëdëng  anangkapaneni  ring  sirapanji  Tohjaya, 

denira  danghyang  angrengö  yan  raden  kalih  kinen  ilangakëna.  Awëlas  sang 

brahmana  ring  raden  kalih,  awarah  „yan  sira  Lëmbu  ampal  kang  kinon  angi- 

35  langakëna,  yen  luputa  kalih,  kaki,  sira  puniki  denipun  Lëmbu  ampal,  pun 

Lëmbu  ampal  gumanti  ingüangakën  denira  cri  maharaja".  Lingira  rakaden 

kalih:     „Sira    danghyang   tambontën    ta  wontën  dosaningsun".     Sahurira  sang 

3,     A.  parëk. —  5.  B.  samayauira.  —  7.  A.  ingangge  uui.  —  S.  A.  en  C.  abongbong. —  11.  A.  sapa  ana- 
jeni.—  12.  A.  en  B.  ingatlokëo. — 13.  A. 1111,  B.    117.  —  15.  B .  t-d ontbreekt. —  18.  A.  kabulunan.  —  22.  B. 

këdëngën.  —  A.    kaponakan. — A.  kamaka  rupane. —  25.   B.  wani  wani,  C.   id. — 26.  A.   ri  pnharanya.   31. 
B,  ndttk,  C.  id.  —  A.  aken  angilangakëna,  C.  angilangëna.  —  33.  A.  alangakëna. 
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brahrnana:     „Aron  ta  sira  kaki  asënëtana  rumuhun".     Pinariringakën  manawi 
brahmananira  adwa,  ya  ta  rahaden  sama  jnaring  sirapanji  Patipati.    Andikanira 

raden :  „Panji  Patipati    ingsun  asenëtan  ring  umahira,  anëngguh  ingsun  harëp 

ilangakëna  bhatara,  yen  ingsun  atut  harëp  ilangakëna,  nora  dosaningsun".  Pina- 
rurungokën  denirapanji  Patipati :    „Rahaden  atut,  yen  pakanira  ingilangaken  pun     5 

Lëmbu  ampal  sinalakan".  Mangkin  enak  denirasënëtan  kalih,  rinuruh  sira  ra- 
haden kalih  tan  kapanggili.     Pinarurungokën  tan  kaparungon  paranira.    Ya  ta 

sinënggeh    sira    Lëmbu    ampal    sakarayita   lawan   raden  kalih  denira  bhatara. 

Samangka  sira  Lëmbu  ampal  ingilangaken,  malayu  tasënëtan  ing  tatangganira- 
panji  Patipati.     Angrungu  sira  Lëmbu  ampal  yen  raden  kalih  hana  ring  sira-  10 
panji  Patipati.     Ya  ta  sira  Lëmbu  ampal  marëk  ing  raden  kalih,  aturira  Lëmbu 

ampal  ing  raden  kalih :    „Manira  angungsi  ring  pakanira  pukulun,  dosa-manira 
kinen  angilangakëna  ring  pakanira  denira  bhatara.     Mangkin  ta  manira  anëda 
cinoran    manawi    manira    tan    kandël   den  pakanira,  enakan  manira  angawula 

ring  jëüg  pakanira".    Sampune  cinoran  awatara  kalih  dina,  sira  Lëmbu  ampal  15 
marëk  ing   raden  kalih,  matur  ing  raden:    „Punapa  wëkas  pakanira  rahaden, 

tan  wontën  puharanirasënëtan,  manira  anuduka  wong  Rajasa  mëne,  sëdengipun 

ababanu".     Tatkala    sore,    anuduk  wong  Rajasa  sira  Lëmbu  ampal,  ingalokën 
malayu  maring  Sinëlir.  Ujaring  wong  Rajasa:  „Wong  Sinëlir  anuduk  wong  Rajasa". 
Watara  kalih  dina  wong  Sinëlir  sinuduk  dening  Lëmbu  ampal,  binuru  malayu  ma-  20 

ring  Rajasa.     Ujaring  wong  Sinëlir:    „Wong  Rajasa  anuduk  ing  wong  Sinëlir". 
Wëkasan  atutukaran  wong  Rajasa  lawan  pangalasaning  Sinëlir,  rame  alolongan, 
sinapih  saking  dalem  tan  ahidëp.     Runtik  sirapanji  Tohjaya,  ingilangaken  kalih 
batur  pisan.  Angrungu  sira  Lëmbu  ampal  yen  wong  kalih  batur  ingilangaken,  mara 

sireng  wong  Rajasa  sira  Lëmbu  ampal.    Lingira  Lëmbu  ampal :    „Yen  sira  ing-  25 

ilangakën  angungsia  ring  raden  kalih  sira,  apan  sama  hana  rahaden".  Sanggu- 
ping  wong  Rajasa:  „Parëkakëna  ugi,  ki  Lëmbu  ampal,  wong  batur  puniki".  Bhi- 
nakta  pinituhaning  wong  Rajasa,  marëk  ing  raden  kalih.  Aturing  wong  Rajasa: 

„Pukulun  pakanira  sakitaha  kawula  ing  Rajasa,  sahandika-pakanira,  pakanira-cora- 

na,  manawi  tan  tuhu  pangawulanipun,  pahea  rika  denipun  angawula".  Mangkana  30 
wong  Sinëlir,  sama  ingundang  pinituhanipun,  tunggal  sanggupipun  lawan  wong 
Rajasa,  tur  pinatut  kalih  batur  sampun  kacoran,  winëkas :  „Mëne  sore  pada merenea, 

tur  amawaha  sahayanira  sowang  sowang,  pada  ambarananga  maring  kadaton", 
Sama  amit  man  tuk  wong  Sinëlir  lawan  wong  Rajasa.    Katëkan  sore  masa  sama 

rawuh  kalih  batur  amawa  sahaya,  sama  marëk  ing  ayunira  rahaden  kalih,  sama  35 

wano;  anuli  mangkat  ambaranang  mareng  jëro  kadaton.     Mogha  kagyat  sira- 
panji  Tohjaya,    malajëng   kapisah,  tinumbak  tan  kapisanan.     Marining  geger, 

rinuruh  dening  kawulanira,  pinikul  pinalayokën  maring  Katang  lumbang.  Kang 

2.     C.   raden. — 5.    A.    apatut. — 7.    C.   tan    ana  parungon  paranira. — 8-  B.  sinëngge. — 9.  A.  samangka 
sira   ,  wat  verder  volgt  is  onleesbaar.—  B.  hihilangakën- — 14.  B.  en  C.  pakanira. —   B.  tan  andëg. — 15. 

B.  sampune  sinewagara  kalih.  dina. — 17.  B.  tan  weten. — 20.  C.  Sinëlir  ontbreekt. — 25.  B.  wong  arajasa.— -27 . 

B„  marëkalvëna. — 29.  B.  en  C.    ang. — 33.  B.  saya. —  C.  ring'. 
Verh,  Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  3. 
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amïkul  kasingse  gadage,  katon  pamungkure.  Lingirapaiiji  Tobjaya  ri  kang 

amikul:  „Bëciki  gadagta  katon  pamungkure".  Sangkaning  tan  awet  ratu  dene 
silit  iku.  Rawubireng  Luinbang  katang,  raokta  sira.  Anuli  dbinarmeng  Katang 
lumbang.     Linanira  i  gaka  1172. 

5  ■  Tumuli  sira  Rangga  wuni  angadëg  ratu.    Kadi  naga  roro  saleng  lawan 
sira  Mabisa  campaka.  Sira  Rangga  wuni  abbiseka  Wisnuwarddhana  karatunira, 
sira  Mabisa  campaka  dadi  ratu  Angabbaya,  abhiseka  bbatara  Narasinga.  Atyanta 
patutira,  tan  bana  wiwal.  Bbatara  Wisnuwardbana  angadëgakën  kuta  ring 
Canggu  lor,  i  gaka  1193.     Mangkat  sira  amërëp  ing  Mabibit,  angilangakën  sang 

10-Lingganing  pati.  Sangkaning  Mahibit  alab,  linëbon  wong  aran  sira  Mabisa 
bungalan.  Panjënëngira  grl  Rangga  wuni  ratu  tabun  14,  moktanira  1194,  dbi- 
narma  sira  ring  Jajagu.  Sira  Mabisa  campaka  mokta,  dbinarma  ring  Kumëpër, 
pamëlësatanira  ring  Wudi  kuncir. 

Qrl  Rangga  wuni  atinggal  putra  lanang,  aran  gri  Kertanagara ;  sira  Ma- 
15  bisa  campaka  atinggal  putra  lanang,  aran  raden  Wijaya.  Siraji  Kertanagara 

sira  aöjënëng  prabbu,  abbiseka  bbatara  Ciwabuddba.  Hana  ta  wongira,  ba- 
batanganira  bnyuting  Nangka,  aran  Banak  wide,  sinungan  pasënggaban  arya 
Wiraraja,  arupa  tan  kandël  denira,  dinobakën,  kinon  adbipatia  ring  Sungënëb, 

anger  ing  Madura  wetan.    Hana  ta  patibira  nduk  mahu  anjenëng  prabbu,  pus- 
20  papata  sira  mpu  Raganatba,  nityasa  angaturi  rabayuaning  tuban;  tan  kedëp 

denira  cri  Kertanagara;  sangkanira  mpu  Raganatba  asalah  linggib  mantun  apatih, 
ginanten  denira  Këbo  tëngab  sang  apanjy  Aragani.  Sira  mpu  Raganatha  gumanti 

dadi  adbyaksa  ri  Tumapël.  Sapanjënëng  grï  Kertanagara  angilangaken  kalana 
aran    Bbaya.     Huwusing  kalana  mati,  angutus  ing  kawulanira,  andona  maring 

25  Malayu.  Samangka  akëdik  kari  wong  Tumapël,  akeb  kang  katudub  maring 

Malayu.  Sirapanjy  Aragani  angaterakën,  mangsul  ing  Tuban,  tëka  ring  Tuma- 
pël sang  apanjy  Aragani  angaturi  tadaban  pratidina,  akasukan  siraji  Kertanagara. 

Hana  ta  pasasvalanira  lawan  siraji  Jaya  katong  ratu  ring  Daha,  pinakamu- 
subira  siraji  Kertanagara,  kempër  pangaladeganing  gatru,  tan  engët  yan  do§a- 

30  nira.  Sira  Banak  wide  atuwub  patang  pulub  tiga  duk  pamalayu,  amitra  lawan 

siraji  Jaya  katong,  asurawean  akenkenan  saking  Madura  sira  Banakwide  apa- 
sënggaban  arya  Wiraraja;  mangkana  siraji  Jaya  katong  autusan  maring  Madura. 

Sira  Wiraraja  akirim  surat  datëng  i  siraji  Jaya  katong.  Uniningsawalan:  „Pu- 
kulun,  patik  aji  matur  ing  paduka  aji,  anënggeb  paduka  aji  ayun  abuburu  ma- 

35  ring  tëgal  lama,  mangke  ta  paduka  aji  abuburua,  duwëg  kaladeganipun  tam- 
bontën  wontën  baya,  tanbontën  macanipun,  tambontën  bantengipun,  muwab 

ulanipun,    rinipun,   wontën  macanipun  anging  gugub".     Sang  apatib  tuba  sira 
1.     B.    9adaga.  —  C.    ring.  —  2.    B.    gadaga.  —  B.    tan    awet    siratu  dene   lit  iku. — 5.  B.  sira  Rangga 

wuni.  ontbreekt. — 6.  C.  in  plaats  van  karatunira:  tur  ika. — 8.  C.  uanana. — 11.  B.  1174. — 14.   C.  Krtanaga. — 

17.    'B.   pasanggahan. — 23.    B.    samanjënëng. — 29.    B.    tan    angët. —  B.    dosanira      mangkana,    regel  32, 
ontbreekt. — 35.  B.   sangketa. —  C,    aji   ontbreekt. —  B.    tanbontën. — 36.    B.  baya,   tambontën   ontbreekt.- — 

B.  tanbontën.— 37.  B.  ulahipun. 
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mpu    Raganatba  kang  ingaran  macan  guguh,  apan  sampun  atuha,-    Samangka 
siraji  Jaya  katong  mangkat  amërëp  ing  Tumapël.     Sanjata  kang  saka  loring  Tu: 
mapël  woDg  Daha  kang  alaala,  tuaggul  kalawan  tatabuhan  pënuh,  rusak  de<ja 
saka  loring  Tumapël,  akeh  atawan  kanin  kang  amamërangakën.     Sanjata  Daha 

kang  amarga  lor  mandeg  ing  Mëmëling.     Sira  bhatara  CJwabuddha  pijer  anadah     5 
sajöng,  ingaturan  yan  pinërëp  saking  Daha,  apahido  sira,  lagi  amijilakën  andika: 
„Kadi  pira  siraji  Jaya  katong  mongkonoa  ring  isun,  apan  sira  huwus  apakenak 

lawan    isun".     Duk  angaturakën  kang  atawan  kanin,  samangka  sira  mintuhu. 
Samangka    raden  Wijaya  tinuduh  amaguta  sanjata  kang  saka  loring  Tumapël 

ingiring  denira  arya  dikara  sira  Banak  kapuk,  sira  Rangga  lawe,  sira  Pëdang,  10 
sira    Sora,    sira  Dangdi,  sira  Gajab  pagon,  anakira  Wiraraja  aran  sira  Nambi^ 

sira    Petëng/  sira    Wirot,    sanjata    abëcikbëcik,    kang    anangkis   sanjata  Daha 
bubuhan   lor,  sama  amuk,  rampak,  kapalayu  wong  Daba  kang  mëtu  saka  lor, 
tinut  binuru  denira  raden  Wijaya.     Dadi  tumëdun  sanjata  agung  saking  Daha 

kang  saking  pinggir  Aksa  anujw  ing  Lawor,  tan  wineh  humunga,  tan  amawa  15 
tunggul  nguniweh  tatabuhan,  tëka  ring  Siddhabhawana  anjugjug  ring  Singhasari 

pisan.     Patih  ring  Daha  sira  Këbo  mundarang,  sira  Pudot,  sira  Bowong  pinaka- 
dining  sanjata  Daha  saka  kidul.     Sëdëngira  bhatara  Ciwabuddha  anadah  sajöng 

lawan  apatih,  nduk  sira  kaparajaya  sama  sira  angëmasi,  sira  Këbo  tëngah  apu- 

lih;  mati  ring  Manguntur.     Raden  Wijaya  sira  tinuturakën  mangalor,  ingaturan  20" 
yan    bhatara  Ciwabuddha  mokta  dening  sanjata  Daha  anduni  saka  kidul,  pun 
patih  tuba  sampan  angëmasi,  sama  umiringi  talampakanira  bhatara.     Samangka 

raden  Wijaya  mangsul,  sakawulanira  sama  apapalayon  maring  Tumapël.     Tëka- 
nira  ring  Tumapël  amapulihakën  tanpantuk,  gumanti  sira  kababk,  binuru  tinut 
denipun  Këbo  mundarang,  sumengka  raden  Wijaya  angungsi  ri  sawah  mhïng,  25. 

paksanipun  Këbo  mundarang  anduka  ring  Buntal.     Raden  Wijaya  amaücal  si- 
singkalaning    amuluku,    dadanipun  Këbo  mundarang  tëkeng  mukanipun  këbëk 

ëndut,  mundur  tur  angucap:     „Aduh  tuhu  yan  dewa  si  pakanira  raden".     Sa- 
mangka  raden    Wijaya    adum  lancingan  giringsing  ring  kawulanira  sawiji  so- 

wang,  ayun  sira  angamuka.     Kang  dinuman  sira  Sora,  sira  Rangga  lawe,  sira  30 
Pëdang,  sira  Dangdi,  sira  Gajah.     Sira  Sora  anëmpuh,  akeh  longing  wong  Daha. 

Aturira  Sora:  „Mangke  pangeran  pakanira  anëmpuha,  kalade^anipun  mangke". 
Anëmpuh  raden  Wijaya.     Mangkin  akeh  longing  wong  Daha,  tur  mundur  ka- 
langan    wëngi,    tumuli    akuwu.     Sëdëng  sirëping    wong    tinut  ingamuk  manih 

denira  raden  Wijaya,  samangka  bubar  wong  Daha,  akeh  wong  këna  ring  turn-  35 

baking    sama-iowangipun    aridu    wong    palajënging    wong   Daha.     Wontën   ta 
putrinira  bhatara  Ciwabuddha  sama  istri  kalih  siki,  jaga  panggihakëna  lawan 

2.  B.  ka  sangka  lor. —  3.  B.  Data  Daha. —  8.  C.  ingaturaken. — 13.  C.  abubuhan.—  C.  aiiju- 

jug — 20.  C.  ring  mati  ring. — 22.  B.  tuha  sampun  angëmasi,  sama  umiringi  ontbreekt, —  23.  B.  tekör 

aring. — 28.  C.  andut. — 30.  B.  angawnka. —  B.  Sore. — 32.  C.  kade^aning. — 38,  B.  en  C.  aridua. —  C.  pa- 
jëng. — 37,  B.  pasama. 
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raden  Wijaya  denira  bhatara  Qiwabuddha,  kalih  sira  kajarah  dening  wong  Daha; 

rahaden  istri  sira  sang  anom  apisah  lawan  sira  sang  panuha  tan  tunggal  para- 

nira  nialajëng.  Weting  Daha  ta  ridu  dening  pangamukira  raden  Wijaya.  Kala- 
ning  wëngi,  wontën  ta  balëmaning  wong  Daha  murub  ageng  urubipun.     Kapang- 

5  gih  raden  istri  panuwa  irika,  katinghalan  sira  denira  raden  Wijaya,  engëtyen 
raden  yayistri  panuha.  Mangkin  ta  denira  sanibut  denira  raden  Wijaya,  tuï 

angandika  ring  sira  Sora:  „Sora,  lah  ta",  angungsëd,  „angamuk  maneh,  nialar 
katëmua  yayi  sira  sang  anom".  Matur  sira  Sora:  „Sampun  dewa,  apan  si(ra) 
rayi  pakanira  panuha  sampun  kapanggih ;  pira  si  katahing  kawula-pakanira  puni- 

10  ki".  Sahuring  raden  Wijaya:  „Iya  denira  iku".  Sainangka  sira  Sora  matur 
maneh  :  „Duwëg,  pukulun  pakanira  mundura,  apan  yan  amaksakëna  angamuk 

sirantuka,  lëhëng,  lamun  sira  rayi-pakanira  anom  kapanggih,  yen  tan  kapanggih 

kadi  lalaron  anggëpok  damar".  Samangka  sira  mundur,  raden  yayistri  sira 
ingëmban,  saratri  sira  lumaku  mangalor,  esuk  sira  tinututan  dening  wong  Daha, 

15  katututan  sira  kiduling  Talaga  pagër.  Wongira  sama  agauti  angareni  aprang 

angandeg  ing  wong  Daha.  Sira  Gajah  pagon  katumbak  pupune  trus,  anghing 

kawasa  lumaku.  Andikanira  raden  Wijaya:  „Gajah  pagon  ka waga  sira  luma- 

ku, lamun  tan  kawaga,  lah  pada  angamuk".  „Kawaca  nianira,  pangeran,  anging 
alonlonan".     Wong  Daha  tan  patya  denipun  anut  ing  sira,  awëkasan  mangsul  ing 

20  Talaga  pagër.  Raden  Wijaya  angayam  alas  lawan  kawulanira  sakehing  angi- 
ring,  sama  aganti  angëmban  ing  raden  yayistri;  wëkasan  kawulanira  abhawa- 
rasa,  anggunita  tingkahanira  raden  Wijaya.  Sampun  putusing  gabda,  sama 

akëmbalan  atur:  „Pukulun,  aturing  kawula-pakanira  samadaya,  punapa  ta 

wëkas-pakanira  puniki,   kang  angayam  alas,  kahayuning  kawula-pakanira  sa- 
25  madaya  apënëd  yan  pakanira  datënga  ring  Madura  wetan ;  pakanira  angungsia 

ri  pun  Wiraraja,  malar  kënaha  pakanira- paragraya,  kadi  pira  tanpawilasaha, 

apan  marganipun  agung  denira  sira  rama-pakanira  sira  sang  moktah".  Lingira 
raden:  „Iya  iku  lamun  awilaca,  mon  tan  awilaga,  akeh  deningsun  awirang". 
Sahurira  Sora,  sira  Rangga  lawe,  sira  Nambi,  sama  akëdö  sahur  manuk :     „Pu- 

30  kulun,  kadi  pira  pun  Wiraraja  palingaha  pangeran".  Ya  ta  sangkanira  raden 
ahidëp  ing  aturing  kawulanira.  Sah  sira  saking  jero  alas,  tëka  ring  Pandakan, 

maring  buyuting  Pandakan  aran  Macan  kuping.  Rahaden  Wijaya  sira  ama- 
lampah  ingaturan  sëdëngan,  ingaturan  tinadah  toyanipun,  duk  binencah  esi  së- 
kul  putih.     Agawok  kang  tumon.     Ujaringwong:     „Pelag  dahat,  apan  tan  hana 

35  duwëgan  a-isi  sëkul".  Sira  Gajah  pagon  tan  kawaca  lumaku;  andikanira  ra- 
den Wijaya :  „Buyuting  Pandakan,  ingsun  atuwawa  wong  sawiji,  Gajah  pagon 

tan  bisa  lumaku,  didine  ring  sira".  Ujaring  wong  Pandakan :  ,,Duh  gawe  ala 
si  pukulun,  yen  kapanggiha  iriki  pun  Gajah  pagon,  masa  wontëna  kawulasa- 

1.  B.  (?iwa. — 7-  B.  Sore. —  C.  ta  ontbreekt.—  B.  angungsid. —  C.  palar. — 8.  C.  katmwaha. — 9. 

C.  panuwairawa. —  C.  pakaniki. — 12.  B.  yen  tan  kapanggih  ontbreekt. — 21-  C.  amban. — 25.  C.  kangira  in, 

plaats  van  lingira, — 29.  B.  Rambi. — 33.  C.  sëdëngan  ontbreekt.—  B.  esëkul, 
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mering  Pandakan,  kahayuning  kawula  didinipun  wontën  ing  kubon  alas,  pa- 
Dgaritaritan  alalang,  binengang  ing  tengab,  pinakaryakën  gubug,  asëpi  tan  wontën 

kawula  sapeksa,  kawula  Pandakan  asunga  tedanipun  nangkën  dina".  Kantun 
sira  Gajali  pagon.  Raden  Wijaya  anuli  niaring  Datar  amëmëngi.  Tëkeng  Da- 
taï  anulumpak  ing  paraliu.  Saüjata  Daba  mantuk.  Raden  yayistri  sira  sang  5 

anom  tulus  kajarab  niaring  Daba,  katur  ing  siraji  Jaya  katong.  Suka  ingaturan 

moktanira  bbatöra  Ciwabuddha,  Raden  Wijaya  anabrang  mangalor,  tumurun 

sira  saking  parahu,  kawengen  ing  tëngabing  sawab  ring  deca  paminggiring 

Sungënëb.  Angrërëb  ing  sawab  lalaban  mëntas  ginaru,  galëngipun  anipis.  Sa- 
mangka  ta  sira  Sora  aturu  kuniurëb,  lininggiban  denira  raden  Wijaya  lawan  10 

raden  yayistri.  Ring  eüjang  sira  lurnaju  maring  Sungënëb,  areren  ing  bale  panjang. 

Wongira  kinen  atitilika,  yen  wontën  sira  Wiraraja  sineba.  Mangsul  kang  atilik 

apan  sira  Wiraraja  wontën  sineba.  Mangkat  rabaden  Wijaya  maring  pasebanira 

Wiraraja.  Sadatëngira  raden  ing  paseban,  sira  raden  Wijaya  tiningbalan  denira 

Wiraraja,  kaget  sira  Wiraraja  tumon  ing  rabaden,  tumurun  sira  Wiraraja  tur  15 

anuli  mantuk,  datëng  ing  pagërban,  aluwaran  sineba.  Kanggëk  twasira raden 

Wijaya,  angandika  ring  sira  Sora,  sira  Rangga  lawe:  „Lab  paran  si  ujarisun, 

akeb  denisun  awirang,  baya  lubung  isun  angëmasana  patiduk  angamukika,'.  Anuli 
sira  datëng  ing  bale  panjang,  wëkasan  datëng  sira  Wiraraja  marék  arantaban 

sagërha,  makadi  pinatibira,  prasama  anampa  sëdab  wob.  Aturira  Rangga  lawe :  20 

„Pukulun,  dede  ta  pun  Wiraraja  punika  mangkin  marëk".  Samangka  iccba  twasira 
raden.  Ken  pinatib  angaturi  sëdab  ring  raden  yayistri,  sira  Wiraraja  angaturi  sëdab 

ring  raden  lanang.  Sira  Wiraraja  angaturi  dumununga  ring  gërba  kadipaten.  Raden 

yayistri  anitibi  gilingan,  rabinira  Wiraraja  kabeb  sami  adarat,  angiring  ing  raden 

istri,  sira  Wiraraja  angiring  ing  raden  Wijaya.  Tëka  ring  kadipaten  anuli  minjëro,  25 

dinunungakën  ing  paturonira  Wiraraja.  Raden  Wiraraja  pinarëk  ing  wijil  pingrwa 

denira  Wiraraja  sambi  atutur  kamoktanira  bbatara  sang  lumab  ring  panadaban  sa- 
jëng,  malib  atutur  pangamukira  ring  wong  Daba.  Matur  sira  Wiraraja:  „Mangke 

si  rahaden  punapa  kayun-pakanira".  Sumabur  sira  rabaden  Wijaya:  „Isun 

amalaku  sinakuta  ring  sira,  yen  bana  pawilacanira".  Aturira  Wiraraja :  „Sam-  30 

pun  pakanira  walang  ati,  anghing  depun-alon  ugi".  Tur  sira  Wiraraja  angaturi 
lumajua  mantuk  maring  dalem.  Samangka  sira  Wiraraja  angaturi  wastra  sa- 
buk  siüjang,  sama  tinampa  dening  rabinira,  makadi  ken  pinatib.  Andikanira 

raden :  „Bapa  Wiraraja,  tan  sipi  gunge  butangisun  ing  sira,  mun  katëkan  sadbya- 

nisun,  isun-parone  témbe  bbümi  Jawa,  sira  amuktia  sapalih,  isun  kang  sapalih".  35 

Aturira  Wiraraja:  „Sawadinipun,  pukulun,  lamun  pakanira  jumënënga  ugi". 
Mangkana  samayanira  raden  kalawan  sira  Wiraraja.  Atyanta  pangupakaranira 

Wiraraja  ring  raden,  pratidina  angaturi  tadab,  tan  ucapakëna  denira  angaturi 

1.  C,  Pandakan  ingncap. — 2.  B.  wëotën.— 9.  C.  pangrëgvega. — 11-  C.  areren  iüg  beiijang. — 12. 

C.  sira  raja. — 18.  B.  angamnka. — 19.  C.  sira  raja. —  20.  C.  sagërhan. — 21.  C.  dedc  tata.— 23.  C. 

angatu. — 4.  B.  anihi. — 29.  C.  punapa  kanira — 30.  C.  denira. — 33,  C.  rabirabinira. — 37,  C.  sasamaya, 
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tadah  sajëng.     Alama  raden  Wijaya  baneng  Sungënëb.     Irika  ta  sang  arya  Wi- 

raraja  matur :  „Pangeran,  manira  angambil  upaya,  pakanira  sewakaba  ugi  ring 

siraji  Jaya  katong,  pakanira  apiapia  aneda  ingapura,  abbasa  auungkul;  lamun 

ugi     siraji  Jaya  katong  ayun  pakanira-sewaka,  pakanira  angera  ring  Daba  saka- 
5     rëngan,    lamun    pakanira  arupa  ingandël,  wontën  ta  alasing  wong  Trik  paka- 

nira-tëdaba   ring  siraji  Jaya  katong,  pakanira-tarukaba,  kawula  Madura  kang 
ababad    anaruka,    apëdëk  parantunaning  kawula  Madura  marëk  ing  pakanira. 

Don-pakanira  asevvaka  punika  ta  pakanira-ingëtakëna  wongira  siraji  Jaya  ka- 
tong kang  tubu,  kang  wani,  kang  jëjërib,  kang  bisa,  makadi  buddbinipun  Këbo 

10  mundarang,  pakanira-kawrubana,  sarnpun  katëpas  kabeh,  pakanira  amita  ang- 
hera  ring  antuking  kawula  Madura  anaruka  alasing  wong  Trik ;  pakantukipun  ta 

manib  manawi  wontén  kawula-pakanira  kang  saking  Tumapël,  mantuk  manih 

marëk   ing  pakanira,  pakanira-tanggapana,  yadyan  kawula  saking  Daba  ayun 
angungsi  ring  pakanira,  pakanira  këkëbana,  yan  sarnpun  kawawa  sanjata  Daba 

15  den-pakanira.     Mangke  manira  akirim  atur  ing  siraji  Jaya  katong."     Mangkat 
kang  kinon  angaturakëna  sawalan,  anabrang  mangidul,  tëkeng  Daba  marëk  ing 

siraji  Katong,  angaturakën  surat.  Unining  surat :    „Pukulun,  atur  patik  aji,  denira 

sira  potraka  paduka  aji,  anëda  ingapura,  ayun  anungkul  ing  paduka  aji ;  punika 

ta  depun-kawrubanandika  paduka  aji,  yan  suka  lawan  tan  suka."     Andikani- 

20  raji  Katong:  „Paran  tan  sukabaningong  yan  kaki  arsa  Wijaya  ahidëpa  iringong", 
tur  kinon  muliba  kang  utusan,  amawandikanira.    Satëkaning  utusan  asrah  andika; 

sarnpun    winaca   ring  ayunira  raden,  ring  ayunira  Wiraraja,     Suka  sira  Wira- 

raja.     Samangka  raden  Wijaya  mantuk  maring  Jawa,  ingiring  dening  kawula- 
nira,  ingatërakën  dening  wong  Madura,  sira  Wiraraja  angatërakën  mangsul  ing 

25  Tërung.     Tëkeng  Daba  enak  denira  asewaka  ring  siraji  Katong,  kinasihan.     Da- 

tëngira  ring  Daha  amënangi  Galungan,  wongira  kinon  asasaramaba  saking  da- 
lem,   bënti  gawoking  sang  mantri  ring  Daba  tumon,  rebing  sama  abëeikbëcik, 

kang  pinakadi  sira  Sora,  sira  Rangga  lawe,  sira  Nambi,  sira  Pëdang,  sira  Dangdi, 

sama  malayu  ring  pasasaramaning  Manguntur  ing  Daba.     Gumanti  mantri  ring 

30  Daba    malayu,    kang    pinakadi    prajurit    aran  sira  Panglët,  lawan  sira  Mabisa 

rubuh,    sira    patib  Këbo    mundarang,  katëlu  pada  kasoran  palayunipun  denira 

Rangga  lawe  lawan  sira  Sora.   Alama  siraji  Katong  angënakën  susudukan :    „Kaki 

arsa  Wijaya,  lab  rëke  sirasusudukana,  isun  ayun  aniningalana,  mantrinisun  pi- 

nakalawanira"    Aturira  raden:     „Singgib  pukulun".    Atangkëp  kang  susudukan, 
35  antyanta    ramening    tatabuban,    kang    aniningal    pënuh    tanpaligaran,  asri  ka- 

palajëng  wongiraji  Katong.     Andikaniraji  Katong:  „Aturana  kaki  arsa  Wijaya, 

aja  milu,  sapa  ta  wong  wani  alawan  gustine."     Awusan  sira  rahaden,  mangkin 
tapapak  patangkëping  susudukan  amburu-binuru  ;  wëkasan  sira  Sora  anuju  ring 
sira  patih  Këbo  mundarang,  sira  Rangga  lawe  anuju  ring  sira  Panglët,  sira  Nambi 

2.     asewakaha, — 5.  C.  Trik  kanira, — 6.  C.  kang  onibreelct. — 11.  C.  antuk  kawula. — 13.  B.  yadya. — 14. 

B.  angungsing. — 25.  C.  enak  manira. — 26.  C.  sama  kinon.— C.  saking  lëm. — 34.  C,  atura  raden. 
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anuju  ring  sira  Mahisa  rubuh,  wëkasan  kapalayu  sang  mantri  Daha  dening 

wongira  raden  Wijaya,  tan  hananing  apulih,  anuli  awusan.  Sauiangka  raden 

Wijaya  sapeksa  yan  kasoran  inantri  Dalia  dening  wongira.  Tumuli  akirim 

andika  ring  sira  Wiraraja,  tumuli  sira  Wiraraja  awëkas  atnr  akon  anëdaha  alasing 

wong  Trik.  Suka  siraji  Katong.  Ya  ta  mulauing  anaruka  alasing  wong  Trik.  Duk  5 

mahu  tinaruka  dening  Madura,  hana  wong  alapa  kurang  sangunipun  ababad, 

amangan  inaja,  kapahiten,  sama  depun-buïical  antukipun  aruru  maja  punika, 
kasub  yan  wontën  wobing  maja  dahat  apabit  rasanipun,  singgib  ta  ingaran  ing 

Majapabit. 

Sampun  kawilang  satingkab-polabing  Daba  denira  raden.    Ring  Majapahit  10 
sampun  arupa  dega.     Wongira  Wiraraja  asurawean  maring  Daba,  aparantunan 

ing  Majbapahit.     Sira  Wiraraja  awëkas  atur  ing  raden,  polabira  amita  ring  siraji 

Katong.     Samangka  raden  Wijaya  amit  anghera  ring  Majbapabit.     Suka  siraji 

Katong  katungkul  dening  sih,  lawan  bisanira  raden  asewaka,  kadi  tuhu.  Sasam- 
punira  raden  Wijaya  angber    ing  Majapabit,  asung  sapeksa  ring  sira  Wiraraja  15 

yan  sampun  kawawa  sang  mantri  ring  Daba  denira,  dening  sakawulanira.   Ra- 
den Wijaya  angajak  ing  sira  Wiraraja  amërëpeng  Daba.    Sira  Wiraraja  anayuti, 

angucap  ing  utusan:  „Aja  gëru,  bana  upayanisun  manib,  matura  sira  ki  panga- 

lasanira  ring  sira  pangeran,  isun  amitra  lawan  sang  ratu  ring  Tatar,  isun-tawa- 
nane  rajaputri,  sira  ta  kalu  pangalasanira,  muliha  mangke  ild  maring  Majbapahit.  20 

Sapungkurira  sun  akirim  surat  maring  Tatar,  apan  parabu  saking  Tatar  mangke 

hana  adagang  merene.     Hana  parahunisun,  sun-kon  milua  maring  Tatar,  anga- 
jak amerëp  ing  Daba;  lamun  buwus  kalab  sang  ratu  ring  Daba,  hana  rajaputri 

ring  Tumapël  hayu,  sanüsa  Jawa  tan  hanamadani,  irika  akua  ring  ratu  Tatar, 

iku  pangapusisun  ing  ratu  Tatar.     Aturanira  ring  sira   pangeran,  malar  tututa  25 

milu  angalahakën  Daba".    Mulib  pangalasanira  maring  Majbapabit.  Raden  Wija- 
ya suka  ingaturan  sawëwekasira  Wiraraja.     Sapungkuring  pangalasan,  sira  Wi- 

raraja   akonkonan    maring    Tatar.    Sira    Wiraraja    angalib   maring  Majbapahit 

sagërha  anggawa  paprang  saking  Madura,  sakebing  wong  Madura  kang  abëcik- 
bëcik  ginawa  saha  sanjata.     Satëkanïng  utusan  saking  Tatar  amërëp  ing  Daha.  30 

Sanjata  saking  Tatar  amëtoni  saka  lor,  sanjata  saking  Madura  lawan  kang  saking 

Majapahit  mëtu  saka  wetan.  Epuh  siraji  Katong,  tan  wrubkangjaganën.  Ya  tabino- 
tan  saka  lor  dening  wong  Tatar.  Sira  Këbo  mundarang,  sira  Panglët,  sira  Mahisa 

rubuh,   ajaga   sanjata  kang   saka   wetan.     Sira  Panglët  mati  denira  Sora,  sira 

Këbo  rubuh  mati  denira  Nambi,  sira  Këbo  mundarang  apagut  lawan  sira  Rangga  35 

lawe,  kapalayu  sira  Këbo  mundarang,  katututan  ing  lurab  Trinipanti,  mati  denira 

Rangga  lawe.    Angucap  sira  Këbo  mundarang  ring  sira  Rangga  lawe :  „Ki  Rangga 

lawe,  hana  anakingsun  wadon,  den-alapa  dene  ki  Sora,  ganjarane  wani".     Si- 
raji Jaya  katong  anëmpub  mangalor  asikëp  dadap  karëbut  dening  wong  Tatar, 

5.  C.  Duk  mahu  tiuaruka   iku.  pau^apusisuu  ing    ratu  Tatar,  a,  regel  25,  ontbreekt. — 26.  B.  milu 

aagalakëa  Daha,  C.  milu.  akëo  Daha. — 30.  C.  saha   ontbreekt. — 36.  C.  Tribipanti. 
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apuhara  kasikëp,  sira  kapanjara  dening  wong  Tatar.  Raden  Wijaya  agëlis 
manjing  ing  jëro  kadatoning  Daba,  amalayokën  iog  raden  yayistri  sira  sang 
anoni.  Anuli  bhinakta  maring  Majapahit,  satëkanira  ring  Majhapahit  tëka  wong 
Tatar    amalaku    rajaputri,    apan   sanggupira  Wiraraja,   yan  huwus  kalah  ring 

5  Daba,  angaturakëna  putri  kang  saking  Tumapël  kalib  pisan.  Ya  takeniëngan 
sang  mantri  kabeh,  angulati  sanggupa  niauih.  Angucap  sira  Sora:  „Lah  isun 

uga  si  angamukana  ring  wong  Tatar  yen  maiïriki".  Sumaliur  sang  arya  Wi- 
raraja:  „Singgih,  kaki  Sora,  kana  upayanisun  manih".  Mangkin  ta  angulati 
sanggupa.     Punika   kang  pinagunëniakëning    rnantri.     Sanggupira  Sora:  „Pira 

10  antukaning  angamukana  wong  Tatar".  Ring  sore  masa  yan  lingsir  kulon  wong 
Tatar  tëka  amalaku  rajaputri.  Sahurira  Wiraraja :  „Sawong  Tatar,  bayo  uga  sira 

age-age,  sang  rajaputri  lagi  pribatin,  apan  kawus  tumoning  sanjata  dukkalaking 
Tumapël,  makadi  duk  kalaliing  Daba,  awëdi  tëmën  yen  aningliali  sarwa  lalandëp ; 
ëmbesuk   ta  sinraliakën   ing   sira,    winadaban    pasagi    pinikul  ingupacara  ring 

15  wastra,  ingatërakën  maring  parahunira;  sangkaning  winadahan  pasagi  denira 
alumuh  tumona  ring  lalandëp,  kalawan  ta  kang  ananggapi  ring  sang  rajaputri, 

aja  wong  Tatar  kang  alaalane,  wong  kang  bëcike,  ajamawa  sahaya,  apau 

sanggupira  sang  rajaputri  yen  tumona  ring  sarwa  lalandëp,  yadyan  tëkaha  ring 
parahu,  alabuh  er  sira;  nora  ta  para  hilang  denira  atoh   pati  yan  sang  rajaputri 

20  alabuba  toya".  Abidëp  wong  Tatar  ingapus.  Ujaring  wong  Tatar:  „Abenër 
dabat  sabdanira  puniku."  Tekaning  samaya  asërab  rajaputri,  datëng  agëbagan 
kang  wong  Tatar  amalaku  rajaputri,  sama  tan  amawa  lalandëp.  Tëka  ring  jëro- 
ning  lawang  Bbayangkara,  wong  Tatar  inginëban  lawang  kinuncen  ing  jaba 

ring  jëro.  Krisira  Sora  den-wulang  ing  pupune. .  Samangka  den-amuk  wong  Tatar, 

25  denira  Sora,  tëlas  padëm.    Sira  Rangga  lawe  angamuki  kang  ing  jabaning  paning- 
kilan,  tinut  tëkeng  dunungane  malayu  maring  sobaning  Canggu,  tinut  pinaten. 

Akara  sapulub   dina   tëka  kang  andon  saking  Malayu,  olib  putri  roro, 
kang    sawiji   ginawe    binibaji    denira  raden   Wijaya,    aran  raden  Dara  pëtak; 
kang  atuba  aran  Dara  jingga,  alaki  dewa  apuputra  ratu  ring  Malayu,  aran  tuban 

30  Janaka,  kasirkasir  cri  Marmadewa,  bbiseka  siraji  Mantrolot.  Tunggal  pamalayu 
lan  patumapël  i  §aka  rësi-sanga-samadhi,  1197.  Pangadëg  aji  Katong  ratu  ring 
Daba  i  caka  naga-muka-dara-tunggal,  1198.  Tëka  ring  Jung  galub  aji  Katong 
angapus  kidung  Wukir  polaman,  wusing  angapus  kidung  moksa. 

Samangka  raden  Wijaya  anjënëng  prabbu  i  Qaka  rasa-rupa-dwi-^itangQU, 
35  1216.  Wëkasan  patutan  lawan  raden  Dara  pëtak  putralanang,  kaksatriyanira  raden 

Kala  gëmët.  Kunëng  putranira  bbatara  Qiwabuddha  stri  kalih  siki,  kang  cinayakën 
ing  wong  Tatar,  ingalap  kalib  denira  raden  Wijaya,  sira  sang  atuba  anjënëng  ring 

Kaburipan,  sira  sang  anom  anjënëng  ing  Daba.    Abbisekanira  raden  Wijaya  duk 

7.    B.  sahangamukanaring. — 9.    B.  Pira   antukaning   sira   Manapati     ami§ivnakën,    bladz.    25,    re- 

gel 11,  ontbreekt. — 10,  C.  sore  mayat  lingsir. — 15.  C.  ingatakën. — 16.    C.  kang  mangananggapi. — 31.  O,  117. 
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prabhu    cri    Kërtarajasa.     Tahun  panjënëngira,    orëmira   awihën.     Mokta  sira, 
dliiuarma  ring  Antapura,  moktanira  i  gaka  1257. 

Gumanti  raden  Kala  gëmët  angadëg  prabhu,  abhiseka  bkatara  Jayana- 

gara.  Qri  Ciwabuddha  dliiuarma  ring  Tumapël,  bhisekaning  dbarma  ring  Purwa- 
patapan.     Hëlët   pitu-wëlas  tahun  adëging  dharma  lawan  paranggalawe.     Sira     5 
Rangga  lawe  arep  adegakëna  patih  wurung,  margane  andaga  maring  Tuban  sira 

Rangga  lawe  tnr  angapusi  rorowang.    Wus  kapusan  wong  Tuban  sagunung  lor, 

samahidëp  ing  sira  Rangga  lawe.  Araning  kang  ahidëp  panji  Marajaya,  ra  Jaran 

waha,    ra   arya    Siddbi,    ra   Lintang,  ra  Tosan,  ra  Galatik,  ra  Tati  rowangira 

Rangga  lawe  andaga.     Sangkaning  lungba  saking  Majhapahit  arëbut  lungguh,  10 

sira  Mahapati  amicunakën  adërwe  dandan  ujarira  Rangga  lawe:    „Aja  kebing 

ueap,  bana  ring  parthayajna  papaning  jèjërih".  Karungu  ring  Majhapahit  yen  sira 
Rangga  lawe  andaga.     Sira  Mahapati  annaturakën.     Runtik  siraji  Jayanagara. 

Sarowangira  Rangga  lawe  andaga  rnati,  anghing  ra  Galatik  ahurip,  kinon  rnalika 

denira  Mahapati.    Paranggalawe  i  §aka  kuda-bhuini-paksaning-wong,  1217.  Sira  15 
Wiraraja    amit    angulibi   ing  Lamajang  tigang  juru,  apan  pasamayanira  raden 

Wijaya   arnalihana   Jawa,  kanugrahan  lurah  Lamajang  lor  kidul  lawan  tigang 

juru.     Huwus  alawas  kabhukti  denira  Wiraraja.     Sira  Nainbi  kari  apatih,  sira 

Sora   dëmung,    sira    Ti  par   tumënggung.     Sor  tumënggung  dening  dëmung  sa- 
mangka.     Sira   Wiraraja    tan   mulih    maring   Majhapahit,  tan  ayun  angawolu.  20 

Hëlët    tigang    tahun    paranggalawe    lawan  pasora.     Pinisunakën  sira  Sora  de- 
nira   Mahapati,    sira    Sora   ingilangakën    mati    denira    Këbo  anabrang,  i  caka 

baba-tangan-wong,  1222.     Sira  Nambi  pinisunakën  denira  Mahapati,  tan  kina- 
tonakën   perauge,    olih   kalaleQa,  amit  atiiik  ing  sira  Wiraraja  agëring  alara. 

Cri   Jayanagara    suka,    anghing    tan    sinung    alawasa.     Sira   Nainbi    tan  tëka  25 

manih,    menëng    ring    Lëmbah,    agawe   kuta  atingkah  sanjata.     Sira  Wiraraja 

mati.     Siraji   Jayanagara   anjëneng   prabhu    rong    tahun.     Guntur    palungge  i 

caka   api-api-tangan-tunggal,    1233.     Tumuli    pajurudëmung,  hëlët  rong  tahun 
lan  pasora.    Patine  juru  dëmung  i  caka  arta-guna-paksaning-wong,  1235.  Tumuli 

pagajahbira  i  caka  rasa-guna-paksa-wong,  1236.    Tumuli  pamandana.  Mangkat  30 
angawaki    siraji  Jayanagara  angilangakën  wong  Mandana  wulan  karo.     Anuli 

mangetan,  sira  Nambi  ingilangakën.     Winarah  sira  Nambi  yen  wus  rnati  juru 

dëmung,    patih    ëmban,    tumënggung  Jaran  lëjong,  mantri  parakrama,  sampun 

samangëmasi,  nia'y  anempuh.     Angucap  sira  Nambi:   „Kang  Samara,  ki  Dër- 
pana,  ki  Téguh,  pamaii  Jaran  bangkal,  ki  Wirot,  ra  Windan,  ra  Jangkung,  yen  35 

landingen    nora    sor   wong   wetan    iki,    mali  wus  rusak,  sapa  si  galihe  kulon, 

14.  Tusscken  Jayanëgara  en  Sarowa"gira  Rangga  lawe  in  B.  en  C.  sim  Sora  ingilangnkën  mati  denim 
Këbo  anabrang,  wat  behoudens  de  drie  laatste  woorden  lager  in  den  tekst  nog  eens  voorkomt  en  daar  op  zyne 
plaats   is.— 15.   C.  Hapati.— 16.  B.  en  C.  1217,  ontbreekt.— 18.  B.  kalugralim.—  B.  Majang.— 19.  sangka.   
22.  B.  en  C.  denira  Këbo  anabrang  ontbreekt,  voor  deze  aanvulling  zie  men  de  aanteekening  bij  regel 
IA— 26.  C.  atingka — 29.   B.  pati. — 32.  C.  winara  Nambi. — 35.  B.  Bangkala. — 33.  B.  maling. 

Verh.  Bat.  Geo.,  deel  XLIX.  4/ 
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Jabung   terewes,    Lëmbu   pëtëng,  Ikalikalan  bang,  nora  ingsun  awëdi,  den-sa- 
lakseng  harëp  ing  wuri,  kongsi  uga  denisun  saksat  aprang  ing  Bubat.  Tëkane 

wong    Majapakit,    pangidulira   Nambi,    rusaking    Ganding,  kajarah  pragastine, 

sira  Nambi  tinut  sinëlësëk,  tumandang  sira  Derpana,  sira  Samara,  sira  Wirot, 

5     sira  Made,  sira  Windan,  sira  Jangkung,  sira  Tëgub,  makadi  sang  arya  Nambi 

adining    anempuh ;  dahut  wong  Majapahit,  noranapulih.     Sira  Jabung  terewes, 

Lëmbu  pëtëng,  Ikalikalan  bang  sama  amagut  ing  sira  Nambi  mati,  sarowangira 

Namby  anëmpub  angëmasi,  Rabut  buhayabang  tikël,  dabut  payung  wong  wetan, 

kalab    dega   Lamajang    i  gaka  naganahut-wulan,  1238.     Tunggal  pawagal  lan 
10  pamandana.     Hëlét    rong    tabun    pawagal    lan  palasëm.     Sira  Sëmi  ingilanga- 

kën    mati    i    soring    rangdu    i  gaka  nora-weda-paksa-wong  1240.     Tumuli  ra- 
kuti.     Hana  dharmaputra  aji,  pangalasan  wineb  suka,  wong  7,  aran  Kuti.  Ra 

Pangga,    ra    Wëdëng,    ra   Yuyu,   ra  Taüca,  ra  Baiïak,  ra  Kuti  lawan  ra  Sëmi 

mati  ingilangakën,  pinisunakën  denira  Mabapati.  Samangka  kawaspadan  sira  Ma- 

15  kapati   yan  rajapisuna,  ya  ta  sinikëp,  winunub  cinelengceleng,  dosane  angadu 

pisuna.     Duk  durung  mati  ra  Kuti,  barëp  angawaken  abbatara  maring  Badandër. 

Sab  ring  wëngi  tan  ananing  wrub,  angbing  wong  Bbayaügkara  angiring,  sakebe 

kang  katuju  akëmit  duk  abbatara  lungba,  bana  wong  lima  wëlas.    Sira  Gajah 

mada   ambëkël   ing  Bhayangkara  samangka,  katuju  këmitane,  sangkane  angi- 
20  ring   bbatara    duk  mimba.     Alawas  sira  baneng  Badandër.     Hana  pangalasan 

amit  mulib,  tan  wineban  denira  Gajab  mada,  polabing  kawula  angiring  akëdik, 

amaksakën  mulib.  Sinuduk  denira  Gajab  mada,  done  manawa  bana  awavvarab 

yen    abbatara   dumunung  ring  umabipun  buyuting  Badandër,  manawa  ra  Kuti 
wrub.     Akara    sapasar  amit  sira  Gajab  mada  maring  Majbapabit.     Tëka  ring 

25  Majbapabit,  sira  Gajab  mada  tinakontakonan  de  sang  amancanagara  ring  për- 
nabira  bbatara,  awavab  yen  buwus  kasambut  deniug  rowange  ra  Kuti.    Sama- 

nangis  kang  winarah.    Angucap  sira  Gajab  mada:  „Mënënga,  nora  sira  harëp- 

barëp  apangerana  ring  ra  Kuti".  Sumabur  kang  inujaran :  „An^apa  ujarira  iku, 

iya   dudu  pangeran  dewek".    Wëkasan  sira  Gajah  mada  awarah  yen  abbatara 
30  baneng  Badandër.    Samangka  sira  Gajab  mada  ayom  lawan  sang  mantri,  sama 

asanggup  amatenana  ring  ra  Kuti,  ingilangakën  mati  ra  Kuti.     Mantuk  abba- 

tara saking  Badandër,  kari  abuyut  tui'  sub  ing  dangu.  Saulibira  bbatara  sira  Gajah 
mada    mari  ambëkël  ing  wong  Bhayangkara,  ring  rong  wulan  amukti  palapa, 

ingalihakën  apatih  ring  Kahuripan,  apatih  rong  tahun.   Sang  arya  Tilam  apatih 

35  ring  Daba  mati,  gumanti  sira  Gajah  mada,  tinërapakën  apatih  ring  Daha,  atut 

sirapatih    amangkubhumi  sang  arya  Tadah,  kang  angrojongi  sira  Gajah  mada 

,    patih  ring  Daha. 

3.  B.  prascastine. — 4.  B.  sinëlëyëlt. — 5.  B.  sira  Mava. — 11.  B.  1249,  C.  ̂ .—13.  C.  Pangiju.-— 

C.  Wadeng. —  C.  Bafiak,  Keri  lawan  asëmi. — 16.  C.  harëp  anga.  .  .  .  {lacune)  bhatara,  liuungan  denira 

bhatara  marine  Badandër. —  1 9.  B.  Bhayangkara  ya  mangka. — 20.  C.  abhatara. —  B.  alawasi  haneng,  C.  hane.— • 

21.  C.  akëdi. — 26.  C.  dene. — 28.  B.  liarép  pangerana  ring. — 32.  B.  en  C.  dan^a. — 33.  B.  en  C.  mari  ngam- 

bëkël.— 34o  C,  iiiéaliugakën,— 3.  amatih.=  o.  amatih. 
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Siraji  Jayanagara  asanak  istri  kakalih,  saos  ïbu,  sami  tan  sinungakra- 

maha  ri  len,  ayun  alapën  piyambëk.  Samangka  ksatriya  tan  bana  maring  Majha- 
pahit, sing  katon  ingilangakën,  manawa  harëp  ing  arinira.  Sira  para  ksatriya 

angëkëb  abëtëtan.  Somahira  Tanca  aparungon  ingalan  denira  bhatara,  sira  Tanca 

ingadokën  denira  Gajab  mada.  Katnju  bhatara  Jayanagara  bububën  tan  5 

kawasa  mijil.  Sira  Taïica  kiuon  anajia,  marëk  maring  pagulingan.  Tinaji 

denira  Tanca  pisan  pingro  tan  tëdas,  den-aturi  bhatara  asalaha  këmitan,  asalah 
këmitan  sandinginiguling,  tinaji  denira  Tanca  tëdas,  linud  sinuduk  denira  Tanca, 

mokta  sira  ring  pagulingan.  Sira  Tanca  ginëlis  pinaten  denira  Gajab  mada, 

mati  sira  Tanca.  Lët  sangang  tatmn  pakuti  lawan  patanca,  i  caka  bhasmi-  10 

bhuta-nangani-ratu,  1 250.  Sira  ta  dhinarmeng  Kapopongan,  bhiseka  ring  Qrngga- 
pura,  pratista  ring  Antawulan. 

Samangka    sira    paraksatriya   angambah   Majhapahit.     Samangka  raden 

Ca'tradhara  kalaping  swayambara  pinakalakiuira  bhreng  Kahuripan.   Raden  Kuda 
mërta    angambil   bhreng    Daha.     Raden   Kuda   nier'a  anjënëng  ring  Wëngkër,  15 
bhreng  Prauiigwara  ring  Pamotan,  bhiseka  cri  Wijayarajasa.     Hana  ta  patutan 

raden  Cakradhara  anjënëng  ring  Tumapël,  bhiseka  crï  Kërtawardhana. 

Bhreng  Kahuripan  istri  prabhu  i  gaka  günya-vvisaya-paksa-bhümi,  1250. 
Bhreng  Kahuripan  aputra  titiga,  mijil  bhatara  prabhu,  kasirkasirira  gri 

Hayam  wuruk,  raden  Tetep,  jujulukira  yen  auapuk  sira  dalang  Tritaraju,  laraun  20 

amadoni  sira  Pagër  antimun,  lamuu  avvayang  banol  sira  Gagak  k;itavvang.  yan 

ring  kacewan  sira  mpu  Janecwara,  bhisekanira  cii  Rajasanagara,  kaprabhunira 

bhra    sang    Hyang   wëkasing    sukha;    arinira  stri  kalap  deuira  raden  Larang, 

pangadëganira  bhreng  Matahun,  tan  apupura;  sira  sang  pamungsu  bhreng  lJa- 
jang  ingalap  denira  raden  Sumana,  pangadëganira  bhreng  Paguhan,  amisan  ka-  25 
lawan  bhreng  Kahuripan,  stri  bhra  Gundal  sang  dhinarina  ring  Sajabung,  dharma 
bhiseka  ring  Bajrajinaparimitapura. 

Tumuli  pasadeng.  Sira  Tadah  patih  amangkubhumi  agëring  sakarëngan 

tan  kawaga  marëk,  anguswakën  marëk  ring  talampakanira  bhatara  asaha  mang- 

kubhumi,  tan  tinanggapan  denira  bhre  Koripan,  mantuk  sang  arya  Tadah,  angun-  30 

dang  ring  sira  Gajab  mada,  ararasan  ing  made.  Sira  Gajah  mada  kinen 

amatiha  ring  Majhapahit,  tan  mangkubhumi :  „Isun  angrojongi  sadudunira". 
Këcapira  Gajah  mada:  „Alëmëh  siranakira,  yen  apatiha  mangke.  Lamun 
sampun  saking  Sadeng  agëlëm  apatiha,  lamun  kahapuraha  tiwas,  bisaning  ra- 

nakira".  „Lah  kaki  sakewuhira  sun-rojong,  sadudunira".  Samangka  agung  35 
hatinira  Gajah  mada,  angrungu  sanggnpira  sang  arya  Tadah.     Mangkin  mangkat 
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maring  Sadeng.  Sang  mantri  araraman  pinadaya,  makadi  sang  apatih  amang- 

kubbunri  pinadaya,  yen  sira  Këmbar  angrubuni  angëpang  ring  Sadeng.  Sër- 

ngën  sang  amangkubbumi,  apotusan  ing  sang  mantri  jaba ;  kang  mangkat  wong 

limang  bëkëlan,  anglilima  sowang.     Kapanggib  sira  Këmbar  ring  alas,  angadëg 

5  ing  kayu  rubub,  angandulandul,  kayanunggang  undakan  tur  anglimbekën  camë- 

ti  datëng  kang  kinon  amalinggiba  sira  Këmbar.  Wanten  wëkasira  sang  mantri 

samadaya,  inakadi  kaki  gusti  apatib  amangkubbumi,  aken  amalinggiba  ring 

sira  punarëke  sangkanira  rumubun  angëpang  ing  wong  Sadeng.  Den-camëti 

rabine  kang  kinon  amalinggiba  Input  alingan  kayu,  tur  sira  Këmbar  angucap : 

10  „Norana  den-bidëp  dening  si  Këmbar  iki,  yen  ing  paprangan  norabidëp  ing 

pangeranmu  iku".  Lungba  kang  kinon  amalinggiba,  awërta  saujarira  Këmbar. 
Mënëng  sira  Gajab  mada,  tëka  winabonan  kinëpang  wong  Sadeng.  Tuban 

Wuruju  dewaputra  saking  Pamëlekaban,  lamun  anjëplakakën  pëpëcut,  karungu 

ring  antariksa.     Kaget  wong  Majbapabit.     Kancit  tëka  sang  sinubun  angalaba- 

15  kén  Sadeng.  Hëlët  tigang  tabun  patanca  lawan  pasadeng  i  Qaka  kaya-bbuta- 

non-daging,  1253.  Tumuli  guntur  pabanu-pindab  i  §aka  1256.  Tëka  saking 
Sadeng  sira  Këmbar  ambëkël  ing  mantry  araraman,  sira  Gajab  mada  angabebi, 

sira  Jaran  bbaya,  sira  Jalu,  sira  dëmang  Bucang,  sira  Gagak  minge,  sira  Jënar, 

sirarya  Rabu,  sama  antuk  lioggib,  si  Lëmbu  pëtëng  tumënggung 
20  Sira  Gajab  madaputib  amangkubbumi  tan  ayun  amuktia  palapa,  sira  Gajab 

mada:  „Lamun  buwus  kalab  nusantara  isun  amukti  palapa,  lamun  kalab  ring  Gu- 
run,  ring  Seran,  TaTijung  pura,  ring  Haru,  ring  Pabang,  Dompo,  ring  Bali,  Sunda, 

Palembang,  Tumasik,  samana  isun  amukti  palapa".  Sira  sang  mantri  samalung- 
gub  ring  panangkilan  pëpëk.     Sira  Këmbar  apamëleb,  ring  sira  Gajab  mada.  anuli 

25  ingumanuman,  sira  Banak  kang  amulubi  milu  apamëleb,  sira  Jabung  terewes,  sira 

Lëmbu  pëtëng  gumuyu.     Tumurun  sira  Gajab  mada  matur  ing  talampakan  bbatara 

ring  Koripau,  runtik  sira  katadaban  kabuluban  denira  arya  Tadab.     Akweb  dosa- 
nira  Këmbar,  sira  Warak  ingilangakën,  tan  ucapën  sira  Këmbar,  sami  mati. 

Tumuli  pasunda-bubat.     Bbre  prabhu  ayun  ing  putri  ring  Sunda.     Patib 
30  Madu  ingutus  angundangeng  wong  Sunda,  abidëp  wong  Sunda  yan  awawarangana. 

Tëka  ratu  Sunda  maring  Majbapabit,  sang  ratu  Mabaraja,  tanpaugaturakën  putri. 

Wong  Sunda  kudu  awiramena,  tingkab  ing  jurnngën.  Sira  patibing  Majba- 
pabit tanpayun  yen  wiwabanën,  reb  sira  rajaputri  makaturatura.  Wong  Sunda 

tanpasung.     Sira    Gajab  mada  matur  polabing  wong  Sunda.     Bbra  prame^wa- 

35  reng  Wëngkër  sirasanggup  „Sampun  walang  ati,  kakaji,  ingsun-lawanane  apagut". 
Sira  Gajab  mada  matur  polabing  wong  Sunda.  Tumuli  apangarab  wong  Majba- 

pabit angëpang  wong  Sunda.     Wong  Sunda  barëp  angaturakëna  rajaputri,  tan 
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simmgan  dening  menak,  asanggup  matieng  Bubat  tan  harëp  anungkul,  mang- 

gëtoba  gëtili.  Sangguping  inenak  agawe  pangrus,  adining  Sundanggërgut,  La- 
rang  agung,  tuban  Sohan,  tuhan  Gëinpong,  paüji  Mèlung,  urang  sangkaring 

Tobong  barang,  Rangga  cabot,  tulian  Usus,  tuban  Solian,  urang  pangulu, 

urang  saya,  Rangga  kaweni,  urang  siring,  Satrajali,  Jagat  saya,  sakwebing  5 

wado  Sunda  parëng  asurak.  Pinagut  ing  uni  dening  reyong,  gbüinitaning  su- 
rak  kadi  guntur.  Sang  prabbu  Mabaraja  wus  angëmasi  karubun,  mati 

lan  tuban  Usus.  Bhra  paiamccwara  sira  maring  Bubat,  tan  sapeksa  yan 

vvong  Sunda  akeb  kari,  tur  adinya  menak  anëmpub.  Mangidul  wong  Sunda, 

rusak  wong  Majapabit.  Kang  anangkis  sanjata  amapulibakën  sirarya  Sën-  10 
tong,  patib  Gowi,  patib  Marga  lëwib,  patili  Tëtëg,  Jaran  bbaya.  Sakeb  sang 

mantry  aravaman  aprang  saking  kuda,  katitiban  wong  Sunda,  anëmpub  ma- 
ngidul mangulon  anuju  nggonira  Gajab  mada,  sing  tëkarëping  padati  wong 

Sunda  mali,  kadi  sagara  gëtib  gunung  wangke,  bbrasta  wong  Sunda,  tan 

bana  kari,  i  gaka  sanga-turangga-paksawani,  1279.  Tunggalan  padompo  pa-  15 

sunda.  Samangka  sira  Gajab  mada  mukti  palapa.  Sawëlas  tabun  amangku- 
bbümi. 

Patining  putri  Sunda  bbatara  prabbu  angalap  putri  bhra  Pramegwara, 

sira  Paduka  gori,  apatutan  stri  bbre  Lasëm  sang  ayu;  putra  lan  rabibaji  mijil 

bbre  Wirabhumi,  ingaku  putra  denira  bbre  Daba. 

Bbre  Pajang  apuputra  titiga,  mijil  bbra  Hyang  wigesa,  kaksatriyanira  20 

raden  Gagak  sali,  karatunira  aji  Wikrama,  sira  sang  angambil  bbre  Lasëm  sira 

sang  abayu,  aputra  mijil  bbra  Hyang  wëkasing  suka;  putra  manib  stri  bbre  Lasëm 

sang  alëinu  kalap  denira  bbre  Wirabbumi;  putra  manib  stri  bbre  Kaburipan. 

Hana  putranira  bbre  Tumapël,  duk  ksatriya  raden  Sotor.  bino  ring  Roripan, 

angalih  binweng  Daba,  anuli  bino  ring  Majbapabit,  aputra  sira  mijil  raden  Sumi-  25 
rat,  angalap  bbre  Kaburipan,  pangadégan  bbre  Pandan  salas. 

Tumuli  pagraddbanagung  i  gaka  pat-ula-ro-tunggal,  1281. 

Sang  apatib  Gajab  mada  atëlasan  i  gaka  gagana-niuka-matendu,  1290. 

Tëlung  tabun  Loranangganteny  apatib.  Sira  Gajab  ënggon  apatib  i  gaka  guna- 

sanga-paksauing-wong,  1293.  30 

Bbre  Daba  mokta,  dhinarmeng  Adilangu,  dharmabbiseka  ring  adri  Pur- 
wawigesa.  Bbre  Kaburipan  mokta  dbinarmeng  Panggih  dbarmabhiseka  ring 

giri  Pantarapurwa 

Tumuli  bana  gunung  anar  i  caka  naga-leng-karnaning-wong,  1298. 

Tumuli  guntur  pamadasiba  i  caka  rësi-gunya-guna-tunggal,  1307.  35 
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Bhre   Tumapël  mokta  sang  mokta  ring  Cunyalaya  i  gaka  matangga-gu- 

nya-kayeku,  1308,  dhinarmeng  Japan,  dharmabhiseka  ring  Sarwajnapura. 
Bhra  Hyang  wicesapuputra  nrijil  bhre  Tumapël;  putrestri  mijil  bhre 

prabhu  stri,  bhiseka  dewi  Suhita;  manih  putra  pamungsu  jalu  bhre  Tumapël 

5  Qri  Kërtawijaya.  Bhre  Pandan  salas  aputra  mijil  bhre  Koripan,  bhra  Hyang  pa- 
ramegwara,  siraji  Ratnapaugkaja  bhisekanira,  angalap  bhra  prabhu  istri,  tan  apu- 
putra  sira;  manih  putranira  mijil  stri  bhre  Lasëm,  kalap  denira  bhre  Tumapël; 

putra  manih  mijil  bhre  Daha,  kambil  denira  bhre  Tumapël,  sama  pamungsu. 

Bhre  Wirabhumi  aputra  jalu  mijil  bhre  Pakëwbangan,  mokta  nduking  abu- 
10  buron;  putra  manih  stri  bhre  Mataram,  kalap  denira  bhra  Hyang  wigesa ;  putra 

manih  bhre  Lasëm,  kalap  denira  bhre  Tumapël;  putra  manih  sfri  bhre  Mata- 
hun.  Bhre  Tumapël  aputra  ja!u  anjënëng  ring  Wëngkër  angambil  bhre  ing  Ma- 

tahun;  aputra  manih  bhre  Paguhan;  putra  lan  rabi  anom  bhre  Jagaraga,  ka- 
lap denira  bhra  Paramegwara  tan  apuputra;  manih  bhre  Taüjung  pura,  kalap 

15  denira  bhre  Paguhan  tan  apuputra;  manih  bhre  Pajang,  kalap  denira  bhre  Pa- 
guhan kalapdo  tan  apuputra;  bhre  Këling  angalap  ringbhreng  Këmbangjënar. 

Bhre  Wëngkër  apuputra  bhre  Kabalan.  Bhre  Paguhan  apuputra  lawan  rabi 

ksatriya  mijil  bhre  Singapura,  kambil  denira  bhre  Pandan  salas. 

Bhra  Pramegwara  Pamotan  mokta  i  gaka  gagana-rüpanahut-wulan,  1310, 
20  sira  sang  dhinarmeng  Maiiar,  dharmabhiseka  ring  Wisnubhawanapura.  Bhra 

Matahun  mokta  dhinarma  ring  Tigawangi,  dharmabhiseka  ring  Kusumapura. 

Sira  Paduka  Sori  mokta.  Bhreng  Pajang  mokta  dhinarmeng  Einbul,  dharmabhise- 

ka ring  Girindrapura.  Bhre  Paguhan  mokta  dhinarmeng  Lo  bëncal,  dharma- 

bhiseka ring  Parwatigapura.  Bhra  Hyang  wëkasing  suka  mokta,  i  gaka  medini- 
25  rüpa-rameku,  1311. 

Bhra  Hyang  wigesa  prabhu. 

Tumuli  guntur  Prang  bakat  i  gaka  mukaning-wong-kaya-naga,  1317. 

Tumuli   sira  Gajah  ènggon  mati  i  gaka  günya-paksa-kaya-janma,  1320. 
Pitu  likur   tahun   apatih.     Bhra   Hyang  wëkasing  suka  aken  apatiha  ing  sira 

30  Gajah  manguri. 

Bhra  Hyang  wëkasing  suka  mokta,  sang  mokta  ring  Indrabhawana, 

i  gaka  janma-netragni-sitangsu,  1321,  sang  dhinarmeng  Tajung,  bhisekaning 
dharma  ring  Paramasukapura. 

Bhra  Hyang  wigesa  sira  bhagawan  i  gaka  netra-paksagni-sitangsu,  1322. 
35  Bhatarestri  prabhu. 

Bhre  Lasëm  mokta  ring  Kawidyadharen,  dhinarmeng  Pabangan,  dharma- 
bhiseka ring  Laksmipura.    Bhre  Kahuripan  mokta.    Bhre  Lasëm  sira  sang  alëmu 
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mokta.     Bhre    Pandan    salas  mokta,  dhinarmeng  Jinggan,  dharmabhiseka  ring 

gri  Wisnupura. 

Bhra    Hyang    wigesa  apupurikan  lawan  bhra  Wirabhumi.     Dadi  denira 

dampul,  abëlali  mati  siradanipul  i  gaka  1323. 

Hëlët  tigang  tahun  tumuli  dadi  rnanib  kang  parëgrëg.  Sama  apangarah,  5 

bhre  Tuinapël,  bhra  Hyang  Paramegwara,  sami  ingaturan.  „  Sapa  kang  sun-ilonana". 
Dadi  kang  yuddha,  kalah  kadaton  kulon,  kapësan  bhra  Hyang  wigesa.  Runtik 

sira  ayun  lungaha.  Ingaturan  bhre  Tumapël,  bhra  Paramegwara :  „Sampun  age 

lungha,  isuD-lawanane".  Suka  bhra  Hyang  wigesa,  apangarah  ingadégan  denira 
bhre  Tumapël,  denira  bhre  Paramegwara.  Kalah  kadaton  wetan.  Bhre  Daha  10 

ingemban  denira  bhra  Hyang  wigesa,  bhinakta  mangilen.  Bhra  Wirabhumi 

lungha  ring  wengi,  tumulumpak  ing  parahu,  tinut  denira  raden  Gajah  bhiseka 

ratu  angabhaya,  bhra  Narapati.  Katututan  ing  parahu,  minoktan  tur  pinök 

bhinakta  datëng  ing  Majapahit,  dhinarma  ta  sira  ring  Lung,  dharmabhiseka 

ring  Gorigapura,  i  gaka  duk  parëgrëg  agung  naga-laranahut-wulan,  1328.  15 

Patang  tahun  atëlasan  sira  Gajah  manguri,  i  gaka  paksa-guna-kaya-wong, 
1332.     Ro  wëlas  tahun  sira  Gaja  lëmbana  patih. 

Tumuli  guntur  pajulung-pujut,  i  gaka  kaya-weda-gunaning-wong,  1343. 

Atëlasan  sira  Gajah  lëmbana  i  gaka  pawanagni-kaya-bhumi,  1335.     Ti- 
gang  tahun  apatih  tuhan  Kanaka.  20 

Bhre  Daha  mokta.  Bhre  Matahun  mokta.     Bhre  Mataram  mokta.     Tumuli 

palantaran  agung  i  gaka  liman-kayangambak-lëmah,  1338. 

Tumuli  pahilan  agung  i  gaka  naga-yuganahut-wong,  1348. 

Bhre    Tumapël  mokta  i  gaka  sanga-yuga-kaya-wong,  1349,  dhinarmeng 
Lo  kërëp,  dharmabhiseka  ring  Amarasabha.     Bhre  Wëngkër  mokta  dhinarmeng  25 

Sumëngka.   Bhra  Hyang  wigesa  mokta  dhinarmeng  Lalangon,  bhisekaning  dharma 

ring  Paramawigesapura. 

Bhra  prabhu  stri  mokta  i  gaka  rupanilagni-sitanggu,  1351. 

Sira   tuhan    Kanaka    atëlasan  i  gaka  paksawihat-gunaning-wong,  1363. 
Pitu  wëlas  tahun  apatih.  30 

Bhre  Lasem  mokta  ring  Jinggan.  Bhre  Pandan  salas  mokta.  Raden  Jagulu. 

Raden    Gajah    ingilangakën    pinadosa    amëki    bhre    Wirabumi    i  gaka 

bhutamanah-antëlu-tunggal,  1355. 

Bhre  Daha  duk  anjënëng  ratu  i  gaka  manawa-pancagni-wulan,  1359. 

Bhre  Paramegwara  mokta,  sang  mokta  ring  Wisnubhawana  i  gaka  naga-  35 

ganagni-sitanggu,  1368,  dhinarmeng  Singhajaya.    Bhre  Këling  mokta,  dhinarmeng 
Apaapa.    Bhre  prabhu  stri  mokta  i  gaka  nawa-rasagni-gitanggu,  1369,  tunggal 
dhinarmeng  Singhajaya. 

1.  B.  mokta. — 5.  B.  tumuli  parëgrëg. — 7.  C.  ingaran —  B.  suddha. — 8-  B.  deni(ng)  bhre. — 31.  B. 

angangabhaya— 16.  B.  paguna.— 17.  C.  apatih.—]  8.  B.  i  cnka  133.— 19.  B.  i  caka  1335.— 22.  B.  palantan.— 

28.  C.  stri  ontdreekt.~2d.  B.  bak§i.—  B.  1361.— 32.  C.  pinakadosa—  C.  atnbékü— 34.  B.  jënëng ring  Daha. 



—  32  — 

Tumuli  bhre  Tumapël  angganteni  prabhu. 

Bbre  Paguhan  angilangakën,  wong  Ti  lunggalating,  katur  ing  Majapab.it. 

Tumuli  palindu  i  gaka  paksa-gananahut-wulan,  1362. 
Bbre   Paguhan    sira   sang  mokta  ring  Canggu  dhinarmeng  Sabyantara. 

5     Bbra  Hyang  mokta  dbiuarme  Puri.     Bbre  Jagaraga  mokta.     Bbre  Kabalan  mokta 

dbinarmeng  Suméngka  tunggal  dbinarma.     Bbre  Pajang  mokta  tunggal  dhinar- 
meng Sabyantara. 

Tumuli  guntur  pakuningan  i  gaka  wëlut-wiku-anahut-wulan,  137.     Bbre 

prabhu  mokta  i  gaka  bahni-parwata-kayeku,  1373,  bhisekaning  dharmma  ring 
10  Kërtawijayapura. 

Bbre  Pamotan  aüjëneng  ing  Këling,  Kahuripan,  abkisekanira  cri  Raja- 

sawarddbana.  Mokta  sang  Sinagara,  dbinarma  ring  Sëpang  i  gaka  wisaya-kuda- 
nahut-wong,  1375. 

Tëlung  tabun  tan  hana  prabhu. 

15  Tumuli    bhre    Wëngkër   prabhu,   bhisekanira  bbra  Hyang  purwawigesa, 

i  gaka  brahmana-saptagnyanahut-wulan,  1378. 

Tumuli  guntur  palandëp  i  gaka  pat-ula-tëlung-wit,  1381. 

Bhre  Daha  mokta  i  gaka  gana-brabmanagni-tunggal,  1 38G.     Bhra  Hyang 

purwawigesa    mokta,    dbinarma    ring   Puri,  i  gaka  brabmana-nagagni-gitanggu, 
20  1388.     Tumuli  bhre  Jagaraga  mokta. 

Bhre  Pandan  salas  anjënëng  ing  Tumapël,  anuli  prabhu  igakabrahma- 

na-naga-kaya- tunggal,  1388,  prabhu  rong  tabun.     Tumuli  sah  saking  kadaton. 
Putranira  sang  Sinagara,  bhre  Koripan,  bhre  Mataram,  bhre  Pamotan,  pamungsu 

bhre  Kërtabhümi,  kapërnah  paman,  bhre  prabhu  sang  mokta  ring  kadaton  i  gaka 

25  gunya-nora-yuganing-wong,  1400. 

Tumuli  guntur  pawatu-gunung  i  gaka  kayambara-sagareku,  1403. 

Iti  Pararaton. 

Tëlas  sinurat  ing  Iceasada  ring  Cela  penëk,  i  gaka  wisaya-guna-bayu- 
ning-wong,  15  15.  Ngkana  kowusanira  sieërat  dina  Pa.,  Sa.,  Warigadyan,  masa 

30  krsnapasa  dwiliyaning  karwa.  .  Sampun  tan  kapakarjaha  de  sang  guddbamaca. 
Tunalëwihing  sastra  durbhiksa  tan  opön  kwehaning  naga,  mapan  olihing  arddba 

punggung  mahw  asisiuahu.  Om  dirggbayur  astu,  tathastu,  astu,  om  gubbam 

astu  kintu  sang  anurat. 

2.     C.    Tïdung    kalati. — 5.    C.    dhinarma    ring    Puri. — 8.    C.    pakmringnn    kuningati,    in    B.  ontbreekt 

kuningan.  .  .  .  Sëpang. — 18.  C.  i  9aka  gana-brahmm  i-kayenln,  1 386. — -1 9.  B.  PürwanÜM. — 23.  B.  bhre  Pam^tan 

ontbreekt.— 2i.    C.    Pamotm,  .  .  .   bare    Kern»  pëmah  p.itmn — 26.  B    parwatiyumiug. — 27.  C,  de  kolophon 

luidt  hier  cakakalaning  sinurat  lara-pak$a-mi?ayeku,  d,  i.  1522,  zonder  meer. 
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OMTRENT 

KEN  ANGROK. 

HOOFDSTUK    I. 

Ken  Angrok  (of  Arok),  als  koning  Cri  Rajasa,  bhatdra  sang  Amürwabhümi 

en    bhdlara  Guru.    Caka  1144 — 1169. 

Alsvolgt  luidt  de  overlevering  omtrent  Ken  Angrok. 

(Voorspel.)  Het  begon  met  dat  er,  toen  hij  in  het  leven  werd  geroepen  1), 
een  weduwe  te  Jiput  O  was,  die  een  kind  had,  dat  niet  behoorlijk  leefde,  de 

banden  verbrak  3),  en  den  Onzienlijke  diende  om  er  mede  te  bedriegen  4).  Hij 
verliet  Jiput  en  vluchtte  naar  het  gebied  van  Bulalak. 

Het  hoofd  5)  daar  was  Mpu  Tapawangkeng.  Deze  wilde  aan  zijn  kluis 

een  staatsiepoort  (go/mra)  maken  en  hem  was  daarvoor  door  den  deurgod  G)  om 

een  rooden  bok  gevraagd  7)  Tapawangkeng  zeide:  „Het  geeft  niet  of  men  al 

zegt  dat  het  niet  mag  8);  zeker  zal  het  mijn  verderf  (ter  helle)  bewerken9),  zoo 
er  een  mensch  (bij)  gedood  wordt,  maar  er  is  op  een  andere  wijze  niet  te  voldoen 

aan  het  verzoek  om  een  rooden  bok  als  offer   10)".     De  losbandige  nam  (namelijk) 

1     In  't  Jav.  mulanira  duk  dinadeken   manusa. 

2)     In   't  Jav.  rangdyaning  Jiput. 

3     In  't  Jav.  amegatï  apusira ;   deze  uitdrukking  wordt  in  de    rechtstaal,  nevens  verschillende  anderen, 
gebruikt  in  den  zin  van  vrouweschender. 

4)  In  't  Jav.  pinakajMmaTicanauiiig    hyang  suksma;  dit  zou  ook  kunnen  heteekenen  :   diende  om  er  den 
Onzienlijke  mede  te  bedriegen.     De  bedoeling  is  onduidelijk,  niet  minder  dan  hetgeen  straks  volgt, 

5)  In  't  Jav.  abatur. 

6)  In  't  Jav.  hyanging  lawang ;    of  den  God  van  Lawang  ? 

7)  In  't  Jav.  wëdus  bang  sapalaki.     A   en  B.  geven  capasaki . 

8)  In  't  Jav.  nora  ollhing  apeiüngan. 
9)  Lees  agaivea. 

10)  Dat-  in  hetgeen  tot  hiertoe  vertaald  werd,  de  juiste  zin  getroffen  is,  is  alles  behalve  zeker. 

Men  lette  er  op,  dat  ook  lager  is  den  tekst  herhaaldelijk  zaken,  waarop  ̂ voorafgaande  mededcelingen  reeds 

sloegen,  en  waardoor  dezen  alleen  duidelijk  worden,  eerst  later  worden  vermeld. 

Verh.   Bat.  Gen.  deel  XLIX.  3. 
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op  zich  het  deuroffer  van  Mpu  Tapawangkëng  te  zijn ;  hij  deed  wat  hij 

beloofde,  om  op  die  wijze  terug  te  keeren  *)  naarWisnu's  wereld  2),  om  zich  weer 
in  den  midden(d.  i.  menschen-)-wereld  te  kunnen  incarneeren  in  iemand  van 

staat;  aldus  namelijk  verzocht  hij.  Dat  is  het  oogenblik  geweest,  dat  Mpu  Tapa- 

wangkëng hem  toestond,  dat  hij  zich  incarneeren  zou  in  overeenstemming  met 

hetgeen  hij  hij  zijn  sterven  vroeg.  Hij  doorleefde  de  zeven  kreitsen.  Na  zijn  dood 

nam  hem  Mpu  Tapawangkëng  als  offer,  en  toen  dat  gebeurd  was,  vloog  hij  weg 

(verdween  hij)  naar  Wisnu's  wereld,  zooals  de  afspraak  was,  die  hij  gemaakt  had, 
toen  hij  zich  als  offer  gaf,  en  verzocht  in  staat  gesteld  te  worden  zich  beoosten 
den  Kawi  te  incarneeren. 

(Begin  van  het  eigentlijke  verhaal.)  Batara  Bhrahma  zag  uit  3)  naar  iemand, 
bij  wie  hij  een  kind  verwekken  kon.  Daarmede  viel  samen,  dat  er  een  jong 

bruidspaar  was,  dat  juist  de  liefde  pleegde.  De  man  heette  Gajahpara,  en  de 
vrouw  Ken  Ëndok.  Zij  bewerkten  als  landbouwers  hun  grond.  Ken  Ëndok 

bracht  haren  man  Gajahpara  zijn  eten  op  de  sawah. 

[2]  De  sawah,  waarheen  zij  het  eten  bracht,  heette  Ayuga,  en  de  streek 

waar  Ken  Ëndok  woonde,  Pangkur.  Toen  daalde  Bhatara  Brahma  neder  en  hij 

besliep  Ken  Ëndok,  op  de  Tëgal  lalatëng.  Hij  legde  haar  een  verplichting  op: 

„Laat  u  niet  weer  door  uwen  man  beslapen;  als  gij  u  door  uwen  man  zult  laten 

beslapen,  zal  dat  zijn  dood  zijn,  en  straks  mijn  zoon  niet  louter  ' )  wezen.  Die 
zoon  van  mij  moet  Ken  Angrok  heeten,  hij  zal  later  den  toestand  van  het  land 

Jawa  geheel  wijzigen  5)'\  Bhatara  Brahma  verdween.     Ken  Ëndok  vervolgde  daarop 

1)  Lees  margahanira  mulih. 

2)  fn  't  Jav.  maring  Wisnubhuwana.  Hieruit,  men  leze  ook  wat  er  daielijk  op  volgt  moet  men 

opmaken,  dat  de  amegati  apus,  die  dus  eigenlijk  daar  thuis  behoorde,  en  zich  van  daar  uit  wil  gaan  incar- 

neeren, niemand  anders  dan  Wisnu  zelf  was.  Iu  wien  hij  zich  zal  gaan  incarneeren,  wordt  nog  niet  gezegd, 

doch,  terwijl  het  zich  reeds  hier  laat  vermoeien,  dat  dit  wezen  zal  in  den  hoot'dperson  van  't  volgende  verhaal, 
blijkt  het  op  bladz.  8,  reg.  31  volgg ,  dat  inderdaad  Ken  Angrok  de  uitverkorene  A'as.  Deze,  door  Bhatara 

Brahma  verwekt,  en  door  Bhatara  Guru,  in  een  plechtige  samenkomst  der  goden,  z  ij  n  zoon  genoemd,  is  dus 

daarenboven  ook  nog  een  incarnatie  van  Wisnu.  Het  is  zaak,  daarop  bier  reeds  even  de  aandacht  gevestigd 

te  hebben.  Dit  hoogst  onduidelijke  voorspel,  om  't  zoo  te  noemen,  moet  toch  zonder  twijfel  dienen, 

niet  minder  dan  hetgeen  later  zoo  veel  duidelijker  omtrent  Angrok's  afkomst  wordt  verteld,  om  diens  groot- 
heid en  zijn  eigentlijke  wezen  in  het  licht  te  stellen.  Ken  Angrok,  volgens  de  bier  gevonden  overlevering, 

de  stamvader  van  de  latere  vorsten  van  Majapahit,  was  geen  gewoon  menscb.  Bij  het  lezen  van  bet  eerste 

gedeelte  van  het  bjek  houde  men  dit  steeds  in  bet  oog.  Dat  moest  worden  aangetoond,  en  bet  is  begrijpelijk, 

dat  men  daartoe  de  middelen  bezigde,  die  dat,  van  inlandsch  standpunt,  duidelijk  kouden  en  moesten  maken ; 

intusseben  behoeft  daarbij  geen  opzet  of  beraamd  bedrog  iu  't   spel  te  zijn  geweest. 

3)  In  't  Jav.     angilingilingi. 

4)  Kacacampuran,  vermengd,  niet  zuiver  en  alleen  m  ij  n  zoon;  intusseben  beteekent  campur  ook  gees- 

telijk onrein,  besmet. 

5)  Kang  amuter  bhunii  Jawa  zou  in  een  geschrift  van  lateren  tijd  beteekenen:  „heer  van  Jawa,  daar 

koning".  In  aanmerking  nemende  wat  Ken  Angrok  verricht,  een  geheel  anderen  toestand  op  Jawa  in  het 

leven  roepen,  en  bet  gebruik  van  bet  woord  op  bl.  13  reg.  15  telas  purwa-wetaning  Kawi  kaputër  (zoo  leze 

men  daar),  en  bl.  14  reg.  33  kaputër  bhumi  Jaroa  denira,  beeft  men  hier  a  mater  naar  zijn  eigenlijke  beteeke nis 

up   te  vatten. 
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haren  weg  naar  de  sawah  en  kwam  bij  Gajahpara.  Zij  zeide:  „Gajahpara,  verneem 

dat  ik  op  de  Tégaling  lalateng  door  een  (of  den)  onzichtbaren  god  beslapen 

ben.  Hij  gaf  mij  de  opdracht:  slaap  niet  meer  met  uwen  man,  hij  zal  sterven, 

als  hij  het  mocht  doorzetten  met  u  te  slapen,  en  mijn  zoon  zal  niet  meer  louter 

zijn".  Daarop  keerde  Gajahpara  huiswaarts.  Daar  noodigde  hij  Ken  Endok  uit 
met  hem  te  slapen,  haar  nog  eens  willende  beslapen.  Ken  Endok  wilde  van  hem 

niet  meer  weten  (en  zeide) :  „Gajahpara,  ons  huwelijk  is  ontbonden ;  ik  ben  be- 

vreesd voor  hetgeen  de  god  zeide,  mij  niet  toe  te  staan  mij  weer  met  u  te  ver- 

eenigen". Gajahpara  zeide:  „Wijfje  J),  wat  zou  het,  wat  zal  ik  er  aan  doen;  ik 
vind  het  goed  van  u  te  scheiden  en  wat  onze  have  aangaat,  wat  van  u  kwam  2) 

keere  tot  u  weer,  wijfje;  wat  mij  toebehoort,  kome  weer  aan  mij'. 
Daarna,  na  deze  afspraak,  ging  Ken  Endok  weer  terug  naar  Pangkur, 

aan  de  overzijde  van  de  rivier,  in  het  noorden ;  Gajahpara  bleef  te  Campara,  op 

den  zuidelijken  oever.     Na  nog  geen  vijf  dagen  stierf  Gajahpara. 

De  nienschen  riepen:  „Hoe  wonderbaarlijk  gevaarlijk  s)  is  dat  nog  ongeboren 

kind  (al);  nog  maar  kort  zijn  zijne  ouders  gescheiden,  en  nu  sterft  zijn  vader  reeds". 
Toen  het  kind  later  voldragen  was,  baarde  Ken  Endok  een  jongen.  Zij 

wierp  hem  op  de  pabajangan  *). 
Nu  wilde  het  geval  dat  er  een  dief,  Lembong  was  zijn  naam,  die  bij 

toeval  op  die  pabajaiigan  kwam,  (er)  iets  zag  lichten  5).  Hij  ging  er  op  af,  en  bespeur- 

de 6)  een  weenend  kind.  En  naderbij  gekomen,  bleek  het,  dat  dat  schreiende 
kind  dat  licht  van  zich  gaf.  Hij  nam  het  op,  en  droeg  het  in  zijne  armen  naar 

huis,  waar  hij  het  als  kind  aannam  Ken  Endok  hoorde  het,  dat  Lembong  een 

kind  had  aangenomen,  —  een  der  mannen  van  Lembong  vertelde  het,  —  en  wel  een 

kind,  dat  hij  op  de  pabajangan  gevonden  had,  en  dat  hij  's  nachts  licht  had  zien 
geven.  Toen  ging  zij  tot  hem,  (en  nu)  bleek  het,  dat  het  haar  kind  was.  Zij  zeide: 

„Lembong,  misschien  kent  gij  het  kind  niet,  dat  gij  gevonden  hebt ;  het  is  een 

kind  van  mij;  wilt  gij  weten  7)  wat  er  de  oorsprong  van  is,  Bhatara  Brahma  heeft 
het  bij  mij  verwekt;  pas  er  goed  op,  (want)  als  had  het  twee  moeders  [3]  en  één 

vader,  zoo  is  dit  kind".  Lembong  en  zijne  vrouw  8)  hielden  steeds  meer  van  hem 
hij  werd  langzamerhand  9)  grooter,  en  Lembong  nam  hem  mede  uit  stelen.  Tot 

hij  zoo  oud  was,  dat  hij  buffels  kon  weiden,  woonde  10)  Ken  Angrok  te  Pangkur 

1;  Tn  liet  Jav.  staat  er  nini,  evenals  zij   Gajahpara  met  kaki  aanspreekt. 

2)  In  't  Jav.  r'énarëni ;  de  vertaling  is  op  de  gis. 

3)  In  't  Jav.  panas;  karnakara,  nieuw-Jav.  mangkara. 

4)  Van    bajang  ;    volgens    Dr.  van   der  Tuuk  is  pabajangan,  kerkhof  voor  kinderen,  die  nog   niet  van 
tanden  hebben  gewisseld. 

5)  Zie  nog  beneden. 

6)  Tn  't  Jav.  amiresëp,  vgl.  bl.  5,   veg.  22,  en  zie  nog  bl.  22,  reg.   15. 
7)  Wikana,   conj.  van  oud-Jav.  wihilcan. 

8)  In  't  Jav.  sasomah  rësëp  (?). 

9)  In  't  Jav.  salcalawonlawon,  langzamerhand,  v.  d.  T. 
10)      Lees   anger  ing. 
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Alles  wat  Ken  Éndok  en  alles  wat  Lenibong  bezat  maakte  bij  op  V^en  tenslotte 

raakte  bij,  voor  den  amandala  van  Lebak  een  span  buffels  weidende,  na  eenigen 

tijd  (ook)  kwijt  de  buffels,  die  bij  (voor  hein)  weiden  moest. 

De  amandala  scbatte  ze  op  8000  [kepeng).  Nu  kreeg'  Angrok  van  zijn 
vader  en  moeder  beiden  bevige  verwijtingen :  „Jongen,  —  zeiden  zij,  —  nu  moeten 

wij  pandeling  2)  worden;  ook  al  vlucbt  gij  niet  weg,  wij  moeten  toch  pandeling 

bij  den  amandala  van  Lebak  worden".  Dat  verdroeg  bij  niet;  bij  liep  (dus)  weg, 
en  verliet  zijn  beide  vaders  te  Campara  en  te  Pangkur  3). 

Daarop  ging  hij  heen  4)  en  vluchtte  bij  naar  Kapundungan,  maar  tot  wien 
hij  zich  ook  wendde  om  er  te  blijven,  men  wilde  van  hem  niets  weten. 

Nu  was  er  een  saj /-speler  5)  van  Kamman,  Bango  samparan  geheeten.  Hij 
verloor  bij  het  spelen  aan  den  malandang  van  Kamman,  en  kon,  toen  hij  gemaand 

werd,  niet  betalen  6).  Bango  samparan  verliet  nu  Kamman  om  te  Rabut  jalu  te 
gaan  bidden  7).  Uit  den  hemel  een  stem  hoorende,  die  hem  beval  weer  naar  Ka- 

mman terug  te  gaan,  „Ik  heb  een  zoon,  die  uw  schuld  zal  delgen;  hij  heet  Ken 

Angrok",  verliet  Bango  samparan  Rabut  jalu,  liep  den  ganschen  nacht  door,  en 
vond  zoo  den  jongen,  wat  hij  als  een  bestieriug  Gods  beschouwde,  (want)  het  was 

werkelijk  Ken  Angrok.  Hij  nam  hem  mede  naar  Kamman  en  aan  als  zoon.  Daarop 

naar  het  speelhuis  gegaan,  vond  hij  er  den  malandang,  en  speelde  hij  (weer)  met  hem; 

nu  verloor  de  malandang,  en  won  Bango  samparan  alles  weer  terug  wat  bij  verloren 

had,  duidelijk  door  Gods  toedoen,  en  toen  hij  naar  huis  ging,  nam  bij  Ken  Angrok 
mede. 

Bango  samparan  was  getrouwd  8)  met  twee  zusters;  zijn  oudste  vrouw 

was  Gënuk  buntu,  Tirtbaja  de  jongste.  De  kinderen  (van  de  laatste)  9)  waren 
Panji  Bawuk,  daarop  volgde  Panji  Kuncang;  diens  jongere  broeders  waren 

Panji  Kunal,  en  Panji  Kënengkung ;  het  jongste  kind  was  een  meisje,  Cucupuranti. 

1)  In  't  Jav.  tinotohaken;  in  A.  tinotoraken. 

2)  Dat  dit  hier  de  vertaling  van  anunggua  moet  zijn,    ligt  voor   de  hand. 

3)  Te  Campara  had  zijn  moeder's  man  Gajahpara  gewoond,  maar  deze  was  dood.  Dat  ook  Lembong 
daar  woonde,  bleek  boven  niet.  Eerder  zou  men  zeggen,  dat  diens  verblijfplaats  te  Pangkur  was,  waarheen 

Ken  Endok  terugkeerde.     Ook  als  men    rama  in  den  zin  van  „ouders"  opvat,  blijft  dezelfde  moeielijkheid  bestaan. 
4)  Aysah  =  esah  =^   kesah,  hier  gewoonlijk  sak. 

o)     Wat  saji  voor  een  spel  is,  is  mij  onbekend;  in  B  ontbreekt  het  woord. 

6)  In  't  Jav.  taivpangemasi;  de  eigentlijke  uitdrukking  voor  sneuvelen  is  anghnasi  pati,  het  met  den 
dood  betalen,  zooals  men  hier  nog  vindt  op  bl.  21.  reg.  18;  de  nieuw-Javaansche  uitdrukking  is  goed  ge- 

zien slechts  een  ellips,  of  een  restant. 

7)  In  't  Jav.  ananakti;  onwillekeurig  zou  men.  om  de  overeenkomst  in  vorm  der  beide  letters  3?| 
en  9Q  in  het  Balineesch-Javaansche  schrift,  hier  en  bl.  8  reg  6  abkabhakti  willen  lezen.  De  Iss.  zijn 
intusschen  eenstemmig.  De  vertaling  is  op  de  gis.  Het  woord  schijnt  te  beteekenen  bijv.  ergens  den  nacht 
gaan  doorbrengen  om  er  te  droomen. 

8)  In  't  Jav.  awayuk. 

9)  Rabi  anom  werd  duidelijkheidshalve  reeds  in  den  tekst  ingevoegd.  Gënuk  buntu,  die  geen  kio- 
deren  had,  nam  Ken  Angrok  aan. 
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Grënuk  buntu  (de  oudste  vrouw)  nam  Ken  Augrok  tot  zoon  aan.  Hij  bleet'  ge- 
ruimen  tijd  te  Kamman,  maar  kon  het  met  de  panji's  niet  vinden,  en  daarom 
verliet  hij  de  plaats. 

Daarop  vond  hij  te  Kapundungan  een  jeugdigen  herder,  den  zoon  van 

Tuwan  Sahaja,  den  bui/ut  van  Sagënggëng  l),  Tuwan  Tita,  en  met  deze  werd  hij 
vrienden. 

Zij  hielden  zeer  veel  van  elkander.  Hij  bleet'  nu  bij  Tuwan  Sahaja,  en 
Ken  Angrok  en  Tuwan  Tita  waren  het  nooit  oneens  2).  Zij  wilden  leereu  lezen, 

(en  daarom)  begaven  zij  zich  tot  Janggan,  te  Sagënggëng  $),  om  bij  hem  in  dieust 

te  gaan  4),  en  vroegen  hem  hun  onderwijs  te  geven.  Zij  kregen  daarop  onder- 

richt in  het  lezen,  [4]  het  gebruik  der  klinkers  en  medeklinkers,  en  hunne  wij- 

zigingen, iu  de  candrasanykala  5J  en  de  tijdrekenkunde:  dagen,  maanden,  jaren, 

de  verschillende  soorten  van  weken  en  de  wuku's.  Door  het  onderricht  van  Janggan 
werden  zij  zeer  kundig. 

Nu  had  Janggan  een  jambu-boom  geplant,  die  het  sieraad  van  zijn  tuin 
was  geworden. 

Deze  droeg  goed,  en  zat  rondom  vol  met  haast  rijpe  vruchten.  Hij  had  uit- 
drukkelijk verboden  er  de  vruchten  van  te  plukken;  en  niemand  durfde  van  de 

vruchten  van  dien  jambu-boom  te  nemen.  Janggan  had  gezegd:  „ Als  die  jambu'.s 

goed  rijp  zijn,  mag  men  ze  plukken".  Ken  Augrok  kreeg  er  ergen  trek  in,  toen  hij 
ze  zag,  en  was  er  steeds  meer  van  vervuld.  Op  een  zekeren  nacht,  op  den  tijd 

dat  men  gewoonlijk  slaapt,  en  ook  Ken  Angrok  sliep,  kwamen  er  uit  zijn  hoofd  in 

grooten  getale,  en  al  maar  door,  vleermuizen  6)  te  voorschijn,  die  den  ganschen 

nacht  van  die  /ambu-vnxchten  van  Janggan  aten.  Den  volgenden  morgen  zag  men 

ze  in  den  tuin  verspreid  liggen;  Janggan's  volgelingen  raapten  ze  op.  Toen  Jang- 
gan de  vernielde  /«mftu-vruchten  in  den  tuin  verspreid  zag  liggen,  werd  hij  boos, 

en  zeide  tot  een  der  jongelingen  (die  bij  hem  in  huis  waren):  „Hoe  komt  die 

jambu  zoo  vernield".  Hij  kreeg  van  dezen  ten  antwoord:  „Hij  is  vernield,  heer, 

doordat  er  vleermuizen  aan  geweest  zijn  7),  die  er  van  gegeten  hebben".  Jang- 
gan nam  daarop  ro/«//-doornen,  waarmede  hij  dien  jambu  omvlocht,  en  hield  den 

geheelen  nacht  de  wacht.     Ken  Angrok  sliep  weer,  in  de  zuider-gaanderij  8),  dicht 

1)  Lees  buyuting  Sagënggëng. 

2)  In  't  Jav.  tan  hana  wiyatanira. 
3)  De  tekst  geeft  sira  Janggan  ing  Sagënggëng.  Deze  naam  is,  zooals  een  ieder  ziet,  ontstaan  uit 

bhnjangganing  Sagënggëng,  den  geleerden  brahmaan  van  Sagënggëog,  d.  \v.  z.  den  onderwijzer  daar. 

4)  De  verhouding  van  een  leerling  in  het  oosten  tot  zijn  leermeester  is  behalve  nog  die  van  een 

zoon  tot  een  vader,  ook  die  van  een  knecht  tot  zijn  heer.  In  't  Jav.  staat  er  ati  amarojokalw.  voor  ati  zie 
ook  bladz.  9  reg.  9  en  13. 

5)  In  't  Jav.  rujjacaudra,  naar  de  beginwoorden  van  het  tiental  strophen,  dat  bij  de  Javanen  altijd 
als    handboekje    gediend    heeft  tot  het  zoeken  van  woorden  met  een  cijferwaarde  om  jaartallen  uit  te  drukken. 

6)  In    t  Jav.   lalavah. 

7)  In  't  Jav.  tampaking  lalawah. 

8)  In   't  Jav.  salu. 
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bij  de  plaats,  waar  het  gedroogde  gras  lag  l),  en  Janggan  soms  ale/i  bond.  Toen  Jang- 
gan  de  vleermuizen  in  groote  zwermen  uit  het  hoofd  van  Ken  Angrok  komen  en 

zijn  j  ambu-y  vuchten  opeten  zag,  werd  hij  boos  3).  Te  vergeefs  3)  trachtte  hij  ze 
met  schreeuwen  te  verjagen.  Hij  werd  toen  nog  boozer,  en  joeg  Ken  Angrok 

weg;  ongeveer  tegen  middernacht  was  dat.  Ken  Angrok  stond  verschrikt  en  in 

de  war  op,  liep  naar  buiten,  en  ging  daar  in  het  alangalang-yeld  liggen  slapen. 
Toen  Janggan  (iets  later)  naar  hem  ging  (kijken),  zag  hij  midden  in  de  alavgalang 

iets  lichten  4).  Hij  schrok,  meenende,  dat  er  iets  in  brand  was  geraakt.  Hij  on- 
derzocht wat  hij  zag  lichten,  en  bevond  toen,  dat  Ken  Angrok  dat  licht  van  zich 

gaf.  Hij  wekte  hem,  zeide  hem  weer  in  huis  te  gaan  en  verzocht  hem  daar  weer 

te  gaan  slapen;  en  zoo  sliep  Ken  Angrok  weer  binnen.  Den  volgenden  morgen 

beval  Janggan  hem  de  vruchten  te  gaan  plukken.  Verheugd  zeide  Ken  Angrok: 

„Laat  ik  maar  eens  wat  fgrooter)  worden,  dan  zal  ik  Janggan  wat  ik  hem  schuldig 

ben,  betalen". 
Ken  Angrok  was  (nu)  gaandeweg  nog  grooter  geworden.  Met  Tuwan  Tita 

weidde  hij  (këbo's),  en  maakte  hij  een  bijdorpje,  ten  oosten  van  Sagenggëng,  op  de 

tëgal's  van  Sanja,  om  er,  met  zijn  makker,  tuwan  Tita,  de  voorbijgangers  te 
belagen. 

[5]  Nu  had  iemand,  die  in  het  bosch  van  de  Kapundungauers  palmwijn 

tapte,  een  schoone  dochter.  Deze  vergezelde  haren  vader  naar  het  bosch.  Zij 

werd    daar    door  Ken  Angrok  verkracht  en  beslapen.     Adiyuga  heette  dat  bosch. 

Erger  nog  misdroeg  hij  zich ;  hij  belaagde  5)  de  voorbijgangers,  en  toen  nu 
naar  Daha  het  bericht  was  doorgedrongen,  dat  Ken  Angrok  (op  die  wijze  ergen) 

last  veroorzaakte,  trachtte  de  akuwu  van  Tumapël,  die  Tunggul  amëtung  6j  heette 
(en  onder  Daha  stond),  hem  onschadelijk  te  maken. 

Hij  verliet  Sagenggëng  en  toog  naar  Rabut  gorontol.  „Dat  mijne  vervol- 

gers door  het  water  tegengehouden  7)  mogen  worden",  vloekte  8)  hij,  .,dat  er 
water  te  voorschijn  kome  uit  het  niet ;  zoo  zal  er  een  storm  9)  opkomen,  en  op 

Jawa  zal  er  geen  last  zijn"  10).     Zoo  sprak  hij. 
Hij  verliet  Rabut  gorontol,  en  toog  naar  Wayang,  naar  het  veld  Sukamang- 

gala.    Daar  was  een  vogelaar,  dien  hij  beroofde  n). 

1)  In   't  Jav.  kakawungauing  alalawj. 
2)  In  't  Jav.  apësèh. 

3)  In  't  Jav.  kawalahan  {.hiwalahen). 
4)  Zie  boven. 

5)  Lees  anaioala. 

6)  Deze  eigennaam  is  op  Java  nog  bekend,  zie  Babad  tanah  Djawi,  ed.  Meinsma,  bladz.  11. 

7)  In  't  Jav.  kabèbëng. 

8)  Sot,  een  vervloeking  over  iets  uitgesproken.' 
9)  In  't  Jav.   tahun. 

10)  Dit  laatste  is  mij  in  't  verband  onverstaanbaar. 

11)  In  't  Jav.  hana  ta  papikalan  përit,  irika  ta  sira  anawala  wong  asedahan  manuk. 
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Daarop  ging  bij  naar  Rabut  Katu.  Benard  ]),  zag  bij  een  kalu-hoom  zoo 
groot  als  een  vijgenboom;  daarin  vlucbtte  bij. 

Vervolgens  vluchtte  hij  naar  Junwatu,  de  kreits  van  de  wotig  sampürna, 

daarna  naar  Lulnmbang,  waar  hij  zijn  intrek  nam  bij  een  vreemde  (daar)  2),  een 

krijgsmanszoon,  G-agak  iugët  gebeeten.  Hij  leefde  daar  eenigen  tijd,  maar  be- 
roofde (ook  hier)  de  voorbijgangers  weder. 

Hij  ging  (vervolgens)  van  daar  weer  naar  Kapundungan  (terug),  om 

er  in  de  Pamalantënan  3)  te  gaan  stelen.  Men  bemerkte  hem,  zette  hem 
na  en  omringde  hem,  en  niet  meer  wetende  waarheen  te  ontkomen,  klom  hij 

in  een  lal-boom,  op  den  rand  der  rivier,  maar  toen  de  dag  aanbrak,  zag  men,  dat 
hij  daar  ingeklommen  was,  en  onder  aan  den  voet  van  den  boom  wachtten  de 

Kapundungan-ers  hem  af,  het  alarmsein  4)  slaande.  Zijn  vervolgers  wilden  den 

lal-hoom  omhakken.  Toen  brak  hij  in  weeuen  uit,  en  riep  hij  zijnen  \ader  5)  te  hulp, 

en  nu  hoorde  hij  een  stem  in  het  luchtruim  hem  bevelen  (twee)  ̂ /-bladeren  al 
te  hakken  om  die  rechts  en  links  als  vleugels  te  gebruiken,  opdat  bij  daarmede 

naar  den  oostelijken  oever,  de  overzijde,  zou  kunnen  vliegen ;  (want)  bet  was  er 

nog  ver  van  daan,  dat  hij  (nu  reeds)  sterven  zou.  Hij  hakte  twee  /«/-bladeren 
af,  gebruikte  die  als  vleugels,  vloog  naar  den  tegenovergelegen  oostelijken  oever, 

en  ontkwam  (zoo)  naar  Ragamasa  (of  Nagamasa). 
Men  zette  hem  nog  na,  doch  bij  wist  den  kreits  van  Oran  te  bereiken,  werd 

ook  daarheen  weer  vervolgd,  maar  ontkwam  toch  weer  naar  Kapundungan. 

Hij  trof  daar  den  amandala  bezig  met  planten.  Deze  verborg  hem,  na  hem 
tot  zoon  aangenomen  te  hebben.  Die  amandala  had  zes  kinderen,  die  alle  daar 

aan  het  planten  waren.  Juist  was  er  één  (van  hen)  weggegaan  om  te  visschen, 

zoodat  er  nog  maar  vijf  waren ;  in  de  plaats  van  den  afwezige  werd  Ken 

Angrok  aan  het  planten  gezet.  Zijn  vervolgers  kwamen  en  (een  van  hen)  zeide 

tot  den  amandala:  „Mandala,  ik  zet  iemand  na,  die  het  erg  lastig  maakte;  bij 

vluchtte  zoo  even  hierheen".  De  amandala  antwoordde:  „(Oordeel  zelf),  ik  6) 
lieg  het  heusch  niet,  dat  hij  hier  niet  is.  Ik  heb  zes  kinderen ;  hier  zijn  er 

juist  zes  aan  het  planten,  tel  ze  maar;  als  er  meer  dan  zes  zijn,  [6]  dan  is  hier 

nog  iemand  anders".  De  vervolgers  zeiden:  „Het  is  waar,  dat  de  amandala  (maar) 

zes  kinderen  heeft,  en  er  zijn  er  hier  maar  zes  aan  het  planten".  Zij  gingen 
daarop  verder.     De  amandala  sprak  toen  tot  Ken  Angrok:   „Mijn  jongen,  ga  heen; 

1)  Kapihanan  wordt  hier  met  „benard"  op  de  gis  vertaald. 

2)  In  't  Jav.  woiuj  amaradega. 

'S)  Hier  als  eigenaam  genomen;  de  juiste  beteekenis  is  mij  onbekend. 
4)  Kadjar,  op  de  gis  vertaald. 

5;  Kant/  aijagadharma  ring  sira:  letterlijk  die  voor  hem  roem  stelde  in  het  vervullen  van  zijn  plicht ; 

maar  bedoeld  is  hier  een  godheid  en  deze  wijst  hem  dan  ook  aan  wat  hem  te  doen  staat;  onwillekeurig  vraagt 

men  zich  af  of  uit  deze  uitdrukking  niet  geboren  zou  zijn  het  sudarma  (in  den  zin  van  vader)  in  de  nieu- 
were  Jav.  litteratuur. 

6)  Dayakanira,  voornaamwoord  van  den  Ie  persoon  van  een  bnihmaan,  v.  d.  T. 
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mogelijk  komen  die  u  zoeken,  nog  terug',  (en)  beredeneeren  zij  wat  ik  zeide 
nader,  (dan)  geeft  liet  niet,  dat  gij  tot  mij  uw  toevlucht  hebt  genomen ;  vlucht 

naar  het  bosch".  Ken  Angrok  antwoordde :  „Ik  zal  niet  wachten  op  die  mij  ver- 

volgen" !),  en  zoo  is  het  er  toe  gekomen,  dat  Ken  Angrok  zich  naar  het  bosch 
begal,  dat  Patangtangan  heette. 

Daarop  vluchtte  hij  naar  Ano,  en  van  daar  naar  het  bosch  te  Terwag, 

maar  hij  werd  weder  en  nog  lastiger. 

Na  gebeurde  het,  dat  de  amandala  van  Luki,  tegenover  de  welahan  2),  zijn 

f)aga-\e\d  ging  beploegen,  om  er  een  boonenveld  van  te  maken.  Hij  nam  eten 

voor  zijn  buft'eljongen  mede.  Dat  plaatste  hij  op  een  der  stapels  3),  in  een  ham- 
/w-kokertje.  Voorovergebogen  beploegde  hij  ijverig  het  boonenveld.  Het  eten  werd 
door  Ken  Angrok,  die  er  al  bukkende  naartoe  sloop,  weggenomen.  Zoo  deed 

hij  dagelijks.  De  amandala  stond  er  verbaasd  van,  dat  het  eten  van  den  jongen  da- 

gelijks •*)  verdween,  en  zeide:  „Hoe  komt  toch  die  rijst  te  verdwijnen".  Zich 
in  de  welahan  verschuilende,  hield  hij  het  eten  van  den  herder  in  het  oog,  terwijl 

hij  den  jongen  (in  zijne  plaats)  liet  ploegen.  Spoedig  daarop  kwam  Ken  Angrok 

uit  het  bosch,  om  de  rijst  weer  weg  te  halen.  De  amandala  sprak  hem  aan: 

„Gij  zijt  het  dus,  mijn  jongen,  die  de  rijst  van  mijn  bufreljongen  iederen  dag  weg 

neemt  5j".  Ken  Angrok  antwoordde:  „Ja,  amandala,  ik  nam  het  eten  van  uw 

jongen  iederen  dag  weg,  omdat  ik  honger  en  niet  te  eten  heb".  De  amandala  zeide: 
„Wel,  mijn  jongen,  kom  in  mijn  kluis  als  gij  honger  hebt,  vraag  (daar)  iederen, 

dag  om  rijst,  want  dagelijks  zie  ik  uit  of  er  ook  gasten  komen".  Zoo  werd  Ken 
Angrok  door  den  amandala  uitgenoodigd  te  Batur  te  komen,  en  op  rijst  en  toe- 

spijzen onthaald.  De  amandala  zeide  tot  zijn  vrouw:  „Nini  bhatari,  ik  draag  u 

op,  om,  als  Ken  Angrok  hier  mocht  komen,  en  ik  niet  thuis  mocht  zijn,  als  zijn 

huisvrouw,  lief  tegen  hem  te  wezen  6),  hij  is  medelijdenswaardig".  Ken  Angrok 
zoo  verhaalt  men,  kwam  daar  (toen)  eiken  dag. 

Van  daar  ging  hij  naar  Lulumbang,  naar  Banjar  kocapet. 

Nu  geschiedde  liet  eens,  dat  de  amandala  van  Turyantapada  van  7)  Ka- 

balon  terugkeerde.  Deze,  Mpu  Palot  geheeten,  bezat  dé  dharmahancana  8).  Hij  was 

een  leerling  van  den  hyang  btiyal  van  Kabalon,  den  belichaamden  dhwmakancana- 
siddlü,  siddhi  =  sanidya.     Mpu  Palot  keerde  (dan)  van  Kabalon  weer  terug  met  5  lahil 

1)  In  het  Javaansch  staat  er  angher   manih  hang  amburua. 

2)  De  beteekenis  is  mij  onbekend. 

3)  Tn  't  Jav.   undung  undung . 

4)  In  't  Jav.  barycm  dïna. 

5)  In  plaats  van  ngamet  zal  er  wel  hang   innct  moeten  worden   gelezen. 

6)  In   't  Jav.  huhureneii  tumuli. 
7)  Iü  den  tekst  staat  mareng,  naar. 

8)  Dharmahancana,  iets  lager  dhanuahailcaiiaslddlü,  blijkbaar  de  naam  van  de  leer,  of  van  een 

mautra,  waarmede  men  goud  vinden  (of  maken)  kan;  slddhi  beteekent  tooverkunst,  en  hetzelfde  geldt  van 

sanidhya,  zie  B.,  dat   volgens  Dr.  van  der  Tuuk  met  yoga  wordt  verklaard. 



Hoofdstuk  T.  —  43  —  Vertaling. 

ruw  (goud)  x).  Te  Lulumbang  rustte  hij  even  uit  Hij  zag-  er  tegen  op  alleen 
naar  Turyautapada  terug  te  gaan,  omdat  uien  vertelde  dat  er  iemand  was  die 

den  weg  onveilig  maakte.  Die  persoon  moest  Ken  Angrok  heeten.  Mpu  Palot 

wist  niet,  dat  het  een  en  dezelfde  was  2). 
[7]  Hij  trof  er  Ken  Angrok  aan.  Deze  sprak  tot  hem:  „Wel,  mijnheer, 

waar  gaat  gij  naar  toe?"  Mpu  Palot  antwoordde:  „Mijn  jongen,  ik  kom  van 
Kabalon,  om  weer  naar  Turyantapada  terug  te  keeren  •  maar  ik  ben  bang  voor 

onderweg,  want  iemand,  die  Augrok  heet,  moet  hem  onveilig  maken".  Ken  Angrok 
glimlachte  en  zeide:  „Wel,  mijnheer,  dan  zal  ik  u  begebiden,  en  ik  zal  het 

straks  wel  tegen  hem  opnemen,  als  wij  dien  Ken  Angrok  mochten  ontmoeten ;  ga 

u  maar  verder  naar  Turyantapada  terug,  en  maak  u  niet  ongerust"  Dempuvan 
Turyantapada  gevoelde  zich  zeer  verplicht,  toen  hij  de  belofte  van  Ken  Angrok 

vernam,  en  thuis  gekomen,  leerde  hij  hem  de  dharfrïakancana  (tot  beloouing)  Deze 

kende  haar  spoedig,  en  voor  Mpu  Palot  deed  hij,  als  men  diens  wondermacht  (met 

de  zijne)  zou  willen  vergelijken,  (daarna)  niet  onder.  De  kluizenaar  nam  hem 

ook  tot  kind  aan,  tengevolge  waarvan  de  kluis  van  Turyantapada  ook  Mandala 

ing  bapa  heette. 

Nu  gedroeg  zich  Ken  Angrok  na  Mpu  Palot  als  vader  erkend  te  hebben, 

alsvolgt.  Omdat  Mpu  Palot  (nog)  niet  voldoende  had,  zond  deze  hem  naar  Ka- 
balon om  de  dharmakancana  bij  den  hynng  buyiU  van  Kabalon  geheel  en  al  meester 

te  worden  en  het  ruwe  (goud),  dat  hij  er  nog  had  achtergelaten  3j,  geheel  weg 
te  halen.  Ken  Angrok  ging  er  heen,  maar  de  bewoners  van  Kabalon  vertrouwden 

hem  niet.  Dit  maakte  hem  boos:  „Er  zij  embang  in  de  panapen  (?)"  (wenschte 
hij),  en  hij  trachtte  het  hoofd  daar  te  vermoorden,  maar  dit  vluchtte  en  ontkwam 

bij  den  hyang  buyul  van  Kabalon.  Alle  kluizenaars  van  Kabalon,  de  guruhyang's 
tot  en  met  de  kapunlan,  werden  opgeroepen ;  zij  kwamen  naar  buiten  met  hun  ga- 

më/a«-hamers  4),  zetten  Ken  Angrok  na,  en  sloegen  hem  met  die  hamers,  om  hem, 

als  dat  kon,  te  dooden  5),  Maar  nu  hoorden  zij  een  stem  uit  den  hemel :  „Doodt 
dien  man  niet,  kluizenaars;  hij  is  mijn  zoon,  en  heeft  nog  veel  in  dit  ondermaansche 

te  verrichten".  Dit  hoorden  de  kluizenaars  zich  uit  den  hemel  toeroepen.  Zij  hielpen 
Ken  Angrok  weder  geheel  6,  bijkomen.  Daarop  zwoer  Ken  Angrok  een  eed  7), 
zeggende:  „Er  zal  beoosten  den  Kawi  geen  kluizenaar  zijn,  die  de  dharmakancana 

niet  volkomen  bezitten  zal'.  Daarna  ging  hij  van  Kabalon  naar  Turyautapada, 
en  de  kluizenaar  van  de  Mandala  ing  bapa  verkreeg  de  dharmakancana  nu  geheel. 

1)  In  't  Jav.  lahar. 

2)  NI.    de   persoon,  dien  hij  te  Lulumbang  ontmoetten  zou,  waarheen  Ken   Angrok  zieh  had  bsgeven, 

en  die  gevaarlijke  roover. 

3)  Katunanira  van  ha{n)tun,  —  kart. 

4)  In  't  Jav.  palugangga. 
5)  Aminona,  in  B  en  C  amingronaua? 

6)  In  't  Jav.  Icadi  pralagl,  als  vroeger,  als  voorheen. 

7)  In  't  Jav.  upala. 
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Hij  verliet  toen  de  Mandaleng  bapa  en  ging  naar  de  buurt  van  Tugaran. 

De  buyut  van  Tugaran  wilde  van  hem  niet  weten.  Hij  maakte  het  den  menschen 

daar  lastig,  en  werd  daarom  door  de  gopala  opgenomen  en  (weer)  in  de  Mandala 

ing  bapa  geplaatst.  Nu  gebeurde  het,  dat  hij  de  dochter  van  den  buyut  van  Tu- 

garan aantrof,  toen  zij  op  een  gaga-veld  boonen  plantte.  Hij  verkrachtte  dat  meisje; 

langen  tijd  was  de  boon  in  de  zak  > ),  en  daarom  zijn  de  boonen  van  Tugaran 
gladrond,  groot  en  zoet.  Van  Tugaran  keerde  hij  weder  naar  de  Mandala  ing 

bapa  terug,  [8]  en  zeide:  „Als  ik  (ooit)  wat  word,  dan  zal  ik  aan  den  kluizenaar 

van  den  Mandala  ing  bapa  een  groote  gift  in  zilver  doen". 
Kr  werd  naar  Daha  bericht  gezonden,  dat  hij  weder  last  veroorzaakte,  en 

zich  te  Turyantapada  verstoken  had.  Men  trachtte  hem  weer  onschadelijk  te  ma- 
ken en  lieden  van  Daha  zochten  naar  hem  Hij  ging  van  de  Mandaleng  bapa 

weg,  en  vluchtte  naar  den  berg  Pustaka. 

Van  daar  ging  hij  naar  Limbehan,  waar  de  buyut  met  hem  begaan  was 

en  hem  opnam,  doch  daarop  ging  hij  weer  naar  Rabut  kedung  Panitikan  om  er 

te  gaan  slapen  2).  (Daar)  werd  hein  geopenbaard,  dat  hij  naar  Rabut  gunung  Lejar 
moest  gaan  op  zwarten  Woensdag  van  de  wuku  Warigadyan,  „de  goden  zouden 

dan  een  vergadering  houden",  zoo  zeide  de  nini  van  Panitikan,  „(en)  ik  zal  u  helpen 
en  verbergen,  vader;  niet  iemand  zal  u  zien;  ik  moet  (toch)  op  den  berg  Lèjar 

gaan  vegen,  als  er  godenvergadering  is".     Zoo  zeide  zij. 
Ken  Angrok  begaf  zich  daarop  naar  den  berg  Lèjar,  en  toen  zwarte  Woens- 

dag van  de  uu/w  Warigadyen  was  gekomen,  ging  hij  naar  de  vergaderplaats. 

Hij  verstak  zich  in  den  vuilnishoop  3),  waar  hij  door  de  nini  van  Panitikan  met  gras 
overdekt  werd.  Daarop  lieten  zich  de  zeven  geluiden  hooren:  rollende  donderslagen, 

en  korte,  aardbeving,  bliksem,  weerlicht,  wervel-  en  stormwinden  ;  er  viel  regen  in  een 
tijd,  dat  men  die  niet  verwachten  kon ;  onafgebroken  waren  er  regenbogen  in  het 

oosten  en  (te  gelijk)  in  het  westen  te  zien,  en  daarop  zonder  verpoozen  stemmen  te 

hooren  rumoerig  en  onstuimig.     Het  gevoelen  van  de  goden  op  die  vergadering  was : 

„Hij  die  het  eiland  Jawa  hecht  en  sterk  maken  zal,  als   4)"  zoo  spraken  de 
goden,  om  beurten  roepende  5) ;  en  ,,Wie  moet  er  koning  over  het  eiland  Jawa 

worden",  vroegen  zij.  Bhatara  Gum  antwoordde  :  „Weet  goden,  dat  ik  6)  een  zoon 
heb,  die  als  menschekind  uit  een  vrouw  van  Pangkur  geboren  is,  die  zal  het  land 

van  Jawa  hecht  en  sterk  maken".  Nu  kwam  Ken  Angrok  uit  de  vuilnishoop  te  voor- 
schijn, en  de  goden  keurden  hem,  toen  zij  hem  gezien  hadden,  goed,  en  stelden  vast,  dat 

n De    uitdrukking    is    vermoedelijk  dubbe 

duidelijk. 

2; 

Ananahti,  zie  de  aanteekening  boven. 

■i) 

In  't  Jav.  pawuhan. 

4) 

Er  staat  yaya  tandi  (var.   tddi)mandala. 

5) 

In  't  Jav.  asalanggapan  ujar. 

6) 

Zie   boven. 
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hij    (als    koning)  Bhatara  Guru  lieeten  zou  ]);  zoo  beslisten  zij,  onder  luid  en  al- 

gemeen gejuich  2). 
Over  Ken  Angrok  was  door  het  lot  (nog  verder)  beschikt,  dat  hij  als  vader 

erkennen  zou  den  weleerwaarden  brahmaan  Lohgawe,  die  juist  van  Jambudwipa  was 

gekomen,  omdat  hij  hem  te  Taloka  moes<  gaan  zoeken  ;  zóó  zijn  er  het  eerst  brahma- 
nen oostelijk  van  de  Kawi  aangeland.  De  tocht  naar  Jawa  had  hij  niet  met  een  schip 

gemaakt;  op  drie  kaka(ang-b\a,dGveu  had  hij  hem  gedaan  3).  Hij  landde  in  het  gebied 

van  Taloka,  en  zocht  nu  Ken  Angrok  overal.  Hij  4)  sprak:  „Er  moet  een  jongen 
zijn  met  lange  handen  en  dikke  knieën,  in  zijne  rechterhand  moet  het  radteeken  en 

in  zijn  linker  het  schelpteeken  te  zien  zijn,  Ken  Angrok  heet  hij,  en  ik  zag  hem 

in  mijne  devotie;  hij  is  eene  incarnatie  van  Bhatara  Wisnu  5),  die  mij  indertijd 
in  Jambudwipa  onderrichtte :  „Eerwaarde  Lohgawe,  gij  hebt  mijn  beeldtenis  nu 

reeds  zoo  lang  aangebeden,  (maar)  zelf  ben  ik  hier  niet  (meer)  ;  ik  heb  mij  geïncarneerd 

in  een  mensch  op  Jawa ;  volg  6)  mij  (daarheen) ;  ik  ben  7)  (thans)  Ken  Angrok  ;  [9] 

zoek  mij  in  de  speelhuizen"  ".  Spoedig  daarop  treft  Lohgawe  Ken  Angrok  in  een 
speelhuis  aan.  Hij  ziet  oplettend  toe,  en  werkelijk  hij  is  het  dien  hij  in  zijn  devotie  ge- 

zien had.  [Hij  wendt  zich  tot  hem  en  zegt:  „Gij,  mijn  jongen,  zijt  Ken  Angrok? 

Ik  ken  u,  omdat  ik  u  in  mijn  devotie  heb  aanschouwd".  Angrok  antwoordde: 

„Juist,  mijnheer,  ik  ben  Ken  Angrok".  De  brahmaan  omhelsde  hem  en  zeide :  „Ik 
neem  u  aan  tot  zoon  mijn  jongen,  ik  zal  u  helpen  in  het  ongeluk  8),  en  u  verzorgen 

waarheen  gij  ook  gaat".  Ken  Angrok  verlaat  daarop  Talokah,  en  gaat  met  den 
brahmaan  naar  ïumapël.  Daar  gekomen  vindt  hij  een  goede  gelegenheid  9)  om, 

zooals  hij  erg  verlangde,  bij  den  akuwit  Tunggul  ametung  op  audiëntie  te  gaan  10). 

Er  is  juist  audiëntie.  Tunggul  ametung  zeide :  „Welkom  u),  mijnheer  de  brah- 

maan, van  waar  komt  u,  dien  ik  tot  nog  toe  niet  zag".  De  eerwaarde  Lohgawe 
antwoordde:  „Mijn  jongen,  akiiwu,  ik  kom  juist  van  over  zee;  ik  wilde  gaarne 

bij  u,  mijn  jongeü,  in  dienst  komen  en  verwijlen,  en  ook  mijn  aangenomen  zoon 

hier  zou  dat  gaarne  bij  u  doen".  Tunggul  ametung  liet  daarop  volgen  :  „Weleer- 

waarde, het  doet  mij  genoegen,  dat  u  bij  mij  wil  komen  verblijven".  Ken  Ang- 
rok diende  nu  gedurende  een  tijd  bij  Tunggul  ametung,  den  akiiwu  van  Tumapël. 

1 )  Zie  later.     Uit  het  hier  gebezigde   bhiseka  (oorspr.  abhiseka,   ontstond  het   nieuw-  Jav.  bisikan, 

'2)  In  't  Jav.  asurak  asanggaruhan. 

3)  In  't  Jav.  atampakan  ron  enz. 
4)  Lees  danghyang . 

5)  Zie  boven. 

6)  In  't  Jav.  tumutureng . 
7)  Lees  araningong;  zijn  en  heeten  komen  in  het  Javaans^h  op  het  zelfde  neer. 

8^  In  't  Jav.  anastapa. 

9)  In  't  Jav.  kaladega,  (een  goedej  tijd  en  plaats  (om  iets  te  doen),  een  term  ontleend ïaaii  het  1;  rij  les- 
wezen en  de  daarmede  samenhangende  politiek. 

10)  Er  zal  wel  asesebaha  mosten  worden  gelezen. 

11)  Lees  bhayea. 
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Nu  gebeurde  het  dat  er  te  Panawijeu  een  geleerde  buddha-ipviestei'  ')  vau 
de  mahayanistiscke  kerk,  was.  Hij  had  een  kluis  op  de  velden  2)  van  de  Panavvi- 

jeners,  en  heette  3)  Mpu  Purvva.  Hij  had  een  dochter  van  vóór  dat  hij  maha- 
yanist  geworden  was,  een  meisje  buitengemeen  schoon,  Keu  Dëdës  gcheeten. 
Men  vertelde  van  haar,  dat  zij  onvergelijkelijk  schoon  was,  en  beoosteu  den 

Kavvi  was  dat  doorgedrongen  tot  Tumapel.  Tunggul  amëtung  hoorde  het, 

hij  ging  naar  Panawijen,  naar  het  verblijf  van  Mpu  Purwa,  vond  (daar)  Ken 

Dëdës,  en  was  over  de  schoonheid  van  de  maagd  geheel  opgetogen.  Mpu  Pur- 
wa was  juist  afwezig,  en  zoo  werd  Ken  Dëdës  door  Tunggul  amëtung  met 

geweld  4)  geschaakt.  Toen  Mpu  Purwa  weer  terugkwam,  vond  hij  zijn  (im- 

mers) reeds  geschaakte  dochter  niet  (terug);  hij  begreep  het  niet B),  en  slingerde  een 
verschrikkelijke  vervvensching  (tegen  de  schuldigen  :  „Moge  de  schaker  van  mijn 

kind  het  genot,  dat  hij  van  haar  hebben  zal,  niet  ten  einde  toe  smaken,  maar 

door  sluipmoord  met  een  kris  6j  omkomen ;  en  mogen  de  putten  van  de  Pana- 
wijeners  opdrogen,  en  er  geen  water  uit  de  bekkens  hier  meer  vloeien,  omdat 

zij  mij  niet  bericht  hebben,  dat  mijn  kind  aangerand  7)  werd;  en  voor  mijn  kind, 

die  de  karma  amamadangi  8)  geleerd  heeft,  vvensch  ik,  dat  zij  een  zeer  groot  geluk 

deelachtig  moge  worden".  [10]  Zoo  luidde  de  vloek  van  den  mahayanist  te  Pa- 
nawijen. 

Nadat  Ken  Dëdës  te  Tumapel  was  gekomen,  sliep  Tunggul  amëtung  met  haar, 

en  hij  beminde  haar  teder,  en  toen  zich  de  eerste  teekenen  der  zwangerschap  begonnen 

te  openbaren  9j,  deed  hij  met  haar  voor  genoegen  een  uitstapje  naar  den  hof  Boboji. 
Zij  reed  (daarbij)  op  een  wagen.  Bij  het  afstijgen  van  den  wagen,  in  den  tuin,  deed 

het  toeval  10)  hare  bloote  dij  tot  op  haren  schoot  zichtbaar  worden  u),  en  zag 

Keu  Angrok  daar  een  vuurgloed.  Hij  raakte  daardoor  in  de  war  l2),  en  dan,  zij 
was  zoo  volmaakt  en  onvergelijkelijk  schoon,  dat  hij  verliefd  werd,  en  niet  wist 
hoe  hij  het  had. 

Nadat  Tunggul  amëtung  van  zijn  uitstapje  weer  naar  huis  gekeerd  was, 
vertelde  Ken  Angrok  (wat  hem  overkomen  was)  aan  den  eerwaarden  Lohgawe  : 

„Eerwaarde  vader,  wat  is  het  voor  een  vrouw,  wier  schoot  een  vuurgloed  uitstraalt ; 

1)  In  't  Jav.  boddhasthdpaka. 

2)  In  't  Jav.  setra;  ook  begraafplaats,  nl.  waar  de  lijken  worden  neergelegd. 
3)  In  't  Jav.  apuspata. 

4)  In  't  Jav.  sinahasa. 

5)  In  't  Jav.  tan  wruh  ring  kalinganira. 

6;  In  't  Jav.  binahud  angëris. 

7)  In  't  Jau.  den-tvalat. 

8)  De  kunst  oin  licht  te  geven;  wat  bedoeld  is,  blijkt  beneden. 

9)  In  't  Jav.  ngidarn. 

10)  In  't  Jav.   Jcatawoii. 

11)  In  't  Jav.  keagis  wêtisira  kengkab  tekeng  rahasyanira. 

12)  In  't  Jav.  katvengan. 
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brengt  zij  ongeluk  of  geluk  aan  l)?"  De  eerwaarde  zeide :  „Wie  is  dat,  mijn 

jongen?"  Angrok  zeide:  „Vader,  er  was  een  vrouw,  wier  schoot  ik  zag".  De  eer- 
waarde Lokgawe  zeide:  „Zulk  een  vrouw,  mijn  jongen,  is  eene  ndricwari  (meeste- 

resse  der  vrouwen)  2),  zij  is  bet  beste  puik  der  vrouwen,  mijn  jongen,  de  ellendigste 

(armste,  slechtste)  man  3),  die  haar  de  zijne  maken  kan,  wordt  wereldverove- 

raar 4),"  Angrok  zweeg  eerst  een  poos,  en  zeide  toen  :  „Eerwaarde  vader,  de  vrouw, 
wier  schoot  dien  vuurgloed  uitstraalde,  is  de  gemalin  van  den  akuwu  van  Tumapël; 

nu  ik  dat  weet,  zal  ik  hem  door  sluipmoord  met  een  kris  bet  leven  benemen, 

door  mijn  band  zal  bij  omkomen,  mits  u  bet  goed  vindt'.  De  eerwaarde  ant- 
woordde: „Mijn  jongen,  Tunggul  amëtung  zal  door  uw  hand  sneven,  maar  het 

gaat  niet  aan,  dat  ik  mijn  goedkeuring  hecht  5)  aan  hetgeen  gij  doen  wilt;  dat 

is  geen  handelwijze  gepast  aan  een  brahmaan;  doe  evenwel  e)  wat  gij  wilt" 

Angrok  zeide:  „Dan;  vader,  neem  ik  afscheid  van  u".  De  brahmaan  zeide  weer: 

„Waar  wilt  gij  been  gaan,  mijn  jongen?".  Angrok  antwoordde:  „Naar  Karuman, 
daar  wooüt  Bango  samparan,  een  speler,  die  mij  tot  kind  heeft  aangenomen,  en 

veel  van  mij  houdt;  dien  wil  ik  bet  vragen;  misschien  hecht  hij  er  zijn  goedkeuring 

aan".  „Dat  is  goed,  maar,  mijn  jongen,  blijf  niet  lang  te  Karuman".  Angrok 

zeide:    „Wat  zou  ik  er  lang  te  maken  hebben". 
Ken  Angrok  verlaat  nu  Tumapël,  bereikt  Karuman,  en  vindt  (daar)  Bango 

samparan.  „Waar  komt  gij  van  daan,  —  (zoo  luidt  de  ontvangst  daar),  —  gij  zijt 
in  lang  niet  bij  mij  geweest.  Het  is  mij  of  ik  droom,  dat  ik  u  weer  bij  mij  heb.  Gij 

zijt  wel  lang  weg  geweest".  Ken  Angrok  antwoordde  hem  :  „Ik  ben  in  Tumapël  in 
dienst  bij  den  ahuwü  geweest,  vader.  Hier  kom  ik,  omdat  ik,  toen  zijne  gemalin 

van  een  wagen  steeg  en  haar  schoot  (daarbij)  bloot  kwam,  gezien  heb,  dat  deze  een 

vuurgloed  uitstraalde.  Nu  is  er  een  brahmaan,  die  eerst  onlangs,  op  Java  gekomen 

is,  de  eerwaarde  Lohgawe,  en  mij  als  zoon  heeft  aangenomen ;  hem  heb  ik  gevraagd  : 

„Wat  is  het  voor  een  vrouw  wier  schoot  een  vuurgloed  uitstraalt",  en  hij  heeft  ge- 
zegd: „Zulk  een  vrouw  is  de  bovenste  beste,  zij  is  bet  die  men  drdhahdricwari 

noemt:  [11]  zij  is  het  die  vooral  geluk  aanbrengt,  want  al  wie  haar  tot  vrouw 

krijgt,  die  wordt  wereldveroveraar".  Ik  nu,  vader  Bango,  verlang  koning  te 
worden;  ik  wil  Tunggul  amëtung  dooden,  zijn  gemalin  huwen  om  koning  te  wor- 

den, vader,  en  ik  vroeg  aan  mijn  eerwaarden  vader  om  zijne  goedkeuring  (zegen). 

De  eerwaarde  zeide  toen:  „Angrok  mijn  jongen,  een  brahmaan  mag  het  niet  goed- 

keuren 1),  dat  iemand  de  vrouw  van  een  ander  neemt,  maar  doe  alles  wat  gij 

zelf  wilt".     Daarom  kom  ik  nu  tot  u,  vader  Bango,  om  uw  goedkeuring  (zegen)  te 

1)  In  't  Jav.  la/csananipuii. 
%)  Beneden  ardhandrigioari. 

3)  In  't  Jav.  wong  papa, . 

4)  In  't  Jav.  rata  anakrawarti. 

5)  In  't  Jav.  angadyanana,  zie  ook  verder  beneden  in   den  tekst. 

6)  In  't  Jav.  ahingan,  vgl.  bl.  11,  reg.  5. 

7)  Hier  in  't  Jav.  angajéugana. 
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vragen,  vader,  dat  ik  den  akuwu  van  Tumapel  door  sluipmoord  dood ;  zeker  komt 

hij  (dan)  door  mijne  hand  om".  Bango  samparan  zeide :  „Dat  is  goed.  Ik,  mijn 
jongen,  keur  het  goed,  dat  gij  Tunggul  ametung  door  sluipmoord  met  een  kris 

ombrengt,  maar  Angrok,  mijn  jongen,  die  akuwu  is  krachtig  gebouwd  l) ;  het  kon 
wel  eens  gebeuren,  dat  gij  niet  door  en  door  staakt,  als  gij  hem  met  een  minder 

goede  3)  keris  zult  steken.  Ik  heb  een  vriend  te  Lulumbang,  Pu  Gandring  geheeten  ; 
de  krissen,  die  hij  maakt,  zijn  goed;  tegen  zijn  maaksels  is  niemand  bestand ;  men 

behoeft  er  geen  twee  maal  mede  te  steken.  Laat  hem  een  keris  maken.  En  als 

gij  die  keris  hebt,  breng  dan  Tunggul  ametung  door  sluipmoord  om".  Dit  was  de 
raad,  die  Bango  samparan  aan  Ken  Angrok  gaf.  Deze  zeide :  „Dan  ga  ik  heen, 

vader,  naar  Lulumbang". 
Hij  verliet  Karuman,  ging  naar  Lulumbang,  en  vond  daar  Gandring  aan 

het    smeden.     Angrok    vroeg   hem:  „Gij  zijt  waarschijnlijk  Grandring?  Wel,  maak 

mij    dan  een  keris.     Hij  moet  in  vijf  maanden  gereed  zijn   (?)  3)". 
Mpu  Gandring  zeide:  „Dat  kan  niet  binnen  vijf  maanden  ;  als  gij  ei  een  verlangt  die 

goed  is,  dan  duurt  het  wel  een  vol  jaar  vóór  hij  goed  geklopt  is".  Ken  Angrok 
zeide :  „Het  komt  er  niet  op  aan  hoe  hij  gevijld  is,  maar  in  vijf  maanden  moet 

hij  klaar  zijn". 
Ken  Angrok  verlaat  Lulumbang  en  gaat  (weer)  naar  Tumapel.  Hij  komt 

bij  den  eerwaarden  Lohgawe,  en  deze  vraagt  hem :  „Waarom  zijt  gij  zoo  lang  te 

Karuman  gebleven".  Ken  Angrok  antwoordde:  „Ik  ben  onderwijl  4)  ook  te  Lu- 

lumbang geweest". 
Nu  bleef  Ken  Angrok  een  geruimen  tijd  te  Tumapel.  Toen  de  vijf  maan- 

den om  waren,  herinnerde  hij  zich  de  afspraak,  die  hij  gemaakt  had,  toen  hij  aan 

Mpu  Gandring  opdroeg  een  keris  te  maken  5).  Hij  ging  (weer)  naar  Lulumbang,  en 
vond  daar  Mpu  Gandring  aan  het  vijlen,  om  de  keris,  waarom  Ken  Angrok  gevraagd 

had,  af  te  maken  6)  Ken  Angrok  zeide:  „Waar  is  de  keris,  die  ik  u  besteld 

heb".  Gandring  antwoordde:  „Angrok  mijn  jongen,  dat  is  juist  deze,  die  ik  zit 

te  vijlen'.  Ken  Angrok  vroeg  de  keris  te  zien,  en  zeide  toen  blijkbaar  boos: 
„Het  geeft  ook  wat  of  ik  u  een  keris  bestel,  want  deze  is  nog  niet  af  gevijld; 

hij  is  nog  wreed  7).  [12]  Deze  ziet  er  wel  uit,  of  men  er  al  vijf  maanden  mede 

bezig  is  geweest".  Hij  wordt  woedend,  zoodat  hij  Gandring  met  die  keris  van 
zijn  eigen  maaksel  een  steek  toebrengt.  Daarop  slaat  hij  er  mede  op  den  steenen 

vijzel,    waarin    het  vijlsel    opgezameld  werd  8) ;  die  springt  in  tweeën.     Hij  slaat 

V  Tëguh,  ook  „onkwetsbaar". 

2)  In  't  Jav.  hurang  yoninya. 

3)  Agatana  gawene  deningsun,  in  B.  agata,  in  C.  agati. 

4)  In  't  Jav.  sumëlang. 
5)  Lees  anggawea. 

(>)  In  't  Jav.  aninigasi. 

7)  In  't  Jav.  asëbël,  in  A.   asëkël. 

8)  In  't  Jav.  pambëbëkcm. 
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er  mede  op  het  aanbeeld  van  Gandring ;  ook  dat  springt  stuk.  Toen  zeide  Gan- 
dring:  „Door  die  kris  zal  Angrok  sneven;  zijn  kinderen  en  kindskinderen  zullen 

door  die  kris  omkomen ;  zeven  koningen  zullen  omkomen  door  die  kris".  Na 
het  uiten  hiervan  viel  de  smid  dood  neer.  Het  was  Ken  Angrok  aan  te  zien,  dat 

bij  (er  nu)  wanhopig  (over)  was,  dat  Gandring  was  omgekomen.  „Als  ik,  zeide 

hij,  word  wat  ik  worden  wil  (een  groot  man),  (dan  zullen  de  bewijzen  van  mijne 

dankbaarheid)  erfelijk1)  ove:gaau  op  de  nakomelingschap  van  den  smid  van  Lu- 

lumbang".     Daarop  keerde  hij  weer  naar  Tumapël  terug. 
Tunggul  amëtung  nu  had  een  gunsteling,  Këbo  hijo,  die  met  Ken  Angrok 

zeer  bevriend  was.  Toen  deze  zag,  dat  Ken  Angrok  een  nieuwe  keris  droeg,  met 

een  gevest  van  cang  kring-hout,  waar  de  doorns  nog  aan  zaten,  en  die  niet  met 
harst  vastgemaakt  was,  kreeg  hij  daar  erg  zin  in.  Hij  zeide  tot  Ken  Angrok  :  „Wel, 

broeder,  die  keris  neem  ik  van  u".  Këbo  hijo  heeft  baar  aangedaan,  omdat  hij 
dat  aangenaam  en  haar  mooi  vond,  en  omdat  hij  nu  die  këris  van  Ken  Angrok  een 

geruimen  tijd  droeg,  wist  iedereen  in  Tumapël,  dat.  Këbo  hijo  met  een  nieuwe 
këris  liep.  Nu  moest  die  keris  door  Angrok  gestolen  worden,  en  dat  gelukte. 

Daarop  is  Ken  Angrok  's  nachts  in  bet  verblijf  van  den  akuivu  gedrongen,  toen  men 
daar  sliep,  en  geholpen  door  het  toeval,  beeft  bij  diens  slaapplaats  bereikt  zonder 

dat  men  bespeurd  had  2),  dat  hij  er  heenging,  en  Tunggul  amëtung  in  een  keer, 
dwars  door  het  hart,  dood  gestoken ;  de  Gandringsche  kris  liet  hij  met  opzet 

in  den  wond  zitten  3).  Toen  bet  daarop  dag  geworden  was,  kwam  het  aan  het 

licbt,  dat  er  in  Tunggul  amëtung's  borst  een  keris  stak,  die  men  herkende  als  de 
keris,  die  Këbo  hijo  dagelijks  4)  pleegde  te  dragen.  De  lieden  van  Tumapël  zei- 

den (daarom)  allen :  „Këbo  hijo,  dat  is  duidelijk  5),  beeft  Tunggul  amëtung  ver- 

moord, want  zijn  keris  steekt  immers  in  de  borst  van  den  akutvii  van  Tumapël". 

Këbo  hijo  is  daarop  door  Tunggul-amëtuug's  familie  gegrepen,  en  met  die  këris,  die 
Gandring  gemaakt  had,  gekrist,  dat  er  de  dood  opvolgde 

Këbo  hijo  bad  een  zoon,  Mabisa  randi.  Deze  was  erg  bedroefd  over  den 

dood  van  zijn  vader.  Keu  Angrok  bad  met  hem  te  doen  en  maakte  hem  kaiik 

(schildknaap),  want  bij  had  groot  medelijden  met  hem. 

Nu  moesten  de  goden  bet  (verder)  in  orde  brengen,  dat  Ken  Angrok  wer- 

kelijk met  Ken  Dëdës  huwde ;  lang  verlangden  zij  het,  en  niemand  van  de  bewo- 

ners van  Tumapël  durfde  iets  over  Ken  Angrok's  gedragingen  zeggen;  ook  de 
familie  van  Tunggul  amëtung  hield  zich  stil,  omdat  niemand  iets  durfde  zeggen, 
en  zoo  huwde  Ken  Angrok  met  Ken  Dëdës. 

1) 

In  't  Jav. tumusa. 

2) In  't  Jav. tan  leawara . 
3) 

In  't  Jav. Jcinatutakën    minaha 
4) 

In  't  Jav. sabran  dina. 5) 

In  't  Jav. halingane. 

Verh.  Bat.  Gen.  deel  XLIX.  4. 
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[13]  Deze  was  toen  reeds  drie  *)  maanden  van  Tunggul  auiëtung  zwanger, 

maar  Ken  Angrok  besliep  haar  toch  3),  en  zij  hielden  veel  van  elkander. 

Op  tijd  beviel  Ken  Dëdës  van  een  jongen,  het  kind  van  Tunggul  amë- 
tung, dat  den  naam  Anusapati  kreeg,  en  den  bijnaam   Anëngah. 

Nadat  zij  nog  eenigen  tijd  gehuwd  waren  geweest,  kreeg  Ken  Dëdës  nog 

een  kind,  (doch  nu)  van  Ken  Angrok,  een  jongen,  Mahisa  wong  atëlëng  ;  daarop 

een  tweede,  bijgenaamd  Saprang;  een  derde,  Agnibhava ;  en  een  meisje,  Dewi  Kim- 
bu ;  vier  kinderen  dus  had  Ken  Angrok  bij   Ken  Dëdës. 

Bij  een  selir  3),  Ken  Umang,  verwekte  hij  een  zoon,  bijgenaamd  Tohjaya ; 
een  tweeden  zoon,  bijgenaamd  Sudhatu  ;  een  derden  zoon,  Twan  Wergole,  en  een 

dochter,  Dewi  Rambi. 

In  het  geheel  dus  had  hij  0  kinderen,  7  zonen  en  2  dochters. 

Zoo  was  er  een  verandering  in  den  stand  van  zaken  beoosten  liet  Kawi-gebergte 
gekomen.  Allen  beonsten  den  Kawi  hadden  ontzag  voor  Ken  Angrok,  die  er  toen 

nog  pas  aan  dacht  4)  koning  (ratu)  te  willen  te  worden,  wat  de  lieden  van  Tumapél 
(ook)  verlangden. 

Nu  geschiedde  liet,  dat  (als)  door  Gods  bestiering  de  koning  van  Daha, 

vorst  Dangdang  Gëndis,  tot  de  geestelijke  heeren  in  Daha  zeide:  „Heeren  geeste- 

lijken van  de  ciwaitische,  zoowel  als  van  de  buddhistische  geloofsleer  (ceira-sogata>, 
hoe  komt  het,  dat  gij  voor  mij  geen  sembah  maakt,  want  ik  beu  toch  Bhatara 

Guru".  De  geestelijken,  geen  een  uitgezonderd  van  hen,  die  er  in  Kadiri  waren, 
antwoordden:  „Heer,  er  is  nog  nooit  een  geestelijke  geweest,  die  voor  een  koning 

een  sembah  maakte".  Zoo  spraken  allen.  Dangdang  gëndis  zeide:  „Welnu  als  men 
dat  vroeger  niet  deed,  maakt  gij  dan  nu  voor  mij  een  sembah;  als  gij  mijn  won- 

dermacht  niet  inziet,  zal  ik  u  er  een  blijk  van  geven".  Dij  plaatste  een  speer 
met  de  schacht  in  den  grond,  zette  zich  op  den  punt  er  van,  en  sprak:  „Ziet, 

heeren  geestelijken,  hoe  wondermachtig  ik  ben",  (en)  hij  vertoonde  zich  vierarmig 
en  drieoogig,  juist  als  Bhatara  Guru.  Doch  de  geestelijke  heeren  van  Daha,  (nu) 

verplicht  voor  hem  een  sembah  te  maken,  wilden  (het  nog)  niet,  maar  verzetten 

zich,  en  vloden  naar  Tumapël,  bij  Ken  Angrok.  Daarmede  begon  Tumapël  zich 
aan  Daha  te  onttrekken. 

Keu  Angrok  werd  daarop  tot  vorst  (prabhn)  van  Tumapël,  wat  een  naam 

js  van  het  rijk  Singasari,  erkend,  en  onder  den  naam  Ori  Rajasa,  Sang  Amürwa- 

bhümi,  gehuldigd  5)  door  de  ciwaitische  en  buddhistische  geestelijke  heeren  van 

Daha,  van  welken  de  eerwaarde  Lohgawe  de  voornaamste  was  6). 

1)  Volgens  A.  zes,  dceh  zie  beneden. 

2)  In  't  Jav.  kaworan. 

3)  In  't  Jav.  biniha/ji. 

4)  Ariwariwa,  ongedurig,  besluiteloos,  v.  d.  T. 

B)  In  't  Jav.  ingastryan. 

6)  In  het  Jav.  asangkapani;  moet  in  waarde  zooveel  als   gelijk  zijn   aan  purohita. 
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Allen,  die  Ken  Angrok  vioeger,  toen  hij  nog  niets  (ongelukkig)  was,  liet 

hadden  gehad  en  hem  medelijden  hadden  bewezen,  hielp  hij  (nu),  hun  hunne 

welwillendheid  vergeldende,  zooals  bijv.  Bango  samparan,  om  niet  te  gewagen 

van  den  amandala  van  Turyantapada,  en  de  kinderen  van  den  smid  Pu  Gandring 

van  Luluinbang.  [14]  Honderd  smeden  van  Lulumbang  zouden  vrij  zijn  van  de  be- 

lastingen saarik  purih,  salampaking  wulu/mne,  wadimg-pacule;  de  zoon  van  Këbo 
hij  o  kreeg  dezelfde  rechten  als  de  kinderen  van  Pu  Gandring;  een  zoon  van  zijn 

eerwaarden  vader  (Lohgawe  ,  de  jongeling  Sadang  (of  Sada),  dien  deze  bij  een 
wisnnitische  vrouw  had  verwekt,  moest  huwen  met  Cucupuranti,  de  dochter  van 

vader  Bango.     Zoo  luidde  het  bevel  van  sang  Amurwabliümi. 

Singasari  was  zeer  welvarend,  men  genoot  er  algemeene  rust. 

Nadat  reeds  eenigen  tijd  zich  het  gerucht  verspreid  had,  dat  Ken  Angrok 

koning  (raty)  was  geworden,  bracht  men  vorst  Dandang  gendis  het  bericht,  dat 

(hij,  thans)  sang  Amurwabliümi  (geheeten),  tegen  Daha  wilde  optrekken.  Vorst 

Dandang  gendis  zeide :  „Wie  zou  mijn  land  ten  onder  kunnen  brengen?  Slechts 

als  Bhatara  Guru  (zelf)  uit  den  hemel  komt  afdalen,  misschien  dat  het  dan  ge- 

lukken kan  ]j".  Dit  werd  Ken  Angrok  bericht.  Deze  zeide  toen:  „Keurt  het, 

geestelijke  heeren,  goed,  dat  ik  den  naam  Bhatara  Guru  aanneem".  Met  hunne 
goedkeuring  noemde  hij  zich  daarop  zoo  2).  Daarna  viel  hij  Daha  aan.  Vorst 

Dandang  gendis  vernam,  dat  sang  Amürwabhümi  van  Tumapël  tegen  Daha  opge- 

trokken was;  hij  zeide:  „Wee  mij,  want  Angrok  heeft  de  gunst  en  steun  der  go- 

den". Tusschen  de  legers  van  Tumapël  en  Daha  kwam  het  tot  een  treffen, 
(iets)  benoorden  Gantër;  aan  weerszijden  streed  men  even  heldhaftig  en  werden 

er  belangrijke  verliezen  geleden,  doch  Daha  verloor  het.  Een  jongere  broeder  van 

Dangdang  gendis,  de  hsilriya  Raden  Mahisa  walungan,  stierf  den  heldendood  3),  even- 

als een  van  diens  manlri's,  Gnbar  balëman  geheeten ;  zij  werden  beiden  4)  door  de 

lieden  van  Tumapël  overmand,  maar  men  vocht  verwoed  (als  boeta's  die  bergen 
verslonden)  5).  Daarop,  nl.  toen  hun  chef  overmand  was,  sloeg  het  leger  van  Daha 

op  de  vlucht ;  men  vluchtte  als  bijen,  die  uit  zwermen,  enz.  6),  er  was  geen  her- 
stellen aan.  Toen  trok  ook  vorst  Dangdang  gendis  zich  uit  het  gevecht  terug; 

hij  vluchtte  naar  een  godshuis  (dewalaya),  en  hing  zich  met  paard  en  schildknaap, 

met  payung-Aragev  en  s«n'/<-drager,  zijn  water-page  en  den  page,  die  zijn  mat  droeg, 
op  in  de  lucht  h.     [De  overwinning  van  Ken  Angiok  op  Daha  was  volkomen  8)  ]. 

1)  In  het  Jav.  sugyan  kalaha. 

2)  Zie  boven. 

3)  In  't  Jav.     bamakrti,  van  bhdma  en  dkrti. 

4)  In  't  Jav.  wordt  de  laatste  hier  genoemd  wadwa  pinakatihati. 
5)  Anah  gnnung  deuipun  aprang. 

6)  De  uitdrukkingen,  die  hier  gebruikt  worden,  zijn:  bubar  tawon,  pungkur  wëdus,  dahut,  paynng. 

7}  In  't  Jav.  angawangawang . 
S)  Deze  zin,  die  hier  niet  op  zijne  plaats  staat,  moet  iets  lager  voorkomen,  waar  men  hem  tusschen 

haakjes  herhaald  vindt. 
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En  toen  zijne  (Dangdang  gëndis's)  vrouwen,  Dewi  Amisani,  Dewi  Hasin  en  Dewi 
Paja,  vernamen,  dat  vorst  Dangdang  gëndis  den  strijd  verloren  had,  en  in  het  goden- 
verblijf  was  gaan  zweven,  toen  verdwenen  (ook)  de  drie  prinsessen  niet  kralon 

en    al    (uit   liet  gezicht,  door  onzichtbaar  te  worden\ 

(De  overwinning  van  Ken  Angrok  op  Daha  was  volkomen.)  Nu  hij  zijn 

vijand  had  verslagen  l),  keerde  hij  naar  Tmnapël  terug,  en  had  hij  den  stand  van 
zaken  op  Java  gewijzigd. 

Het  Qaka-jaar  waarin  hij  koning  werd,  dat  is  tevens  dat  van  den  val  van 
Daha,  was  1144. 

[15]  Na  eenigui  tijd,  zoo  vertelt  men,  deed  Anusapati,  de  zoon  van  Tung- 

gul  amëtung  een  vraag  aan  zijn  mentor  2).  nlk  ben  voor  uw  vader  bang",  zeide 

deze,  „spreek  u  liever  3)  met  uwe  moeder".  Nusapati  hield  (daarop)  niet  op 
zijne  moeder  te  vragen:  ,. Moeder,  ik  vraag  u,  wat  beduidt  het  toch,  dat  vader 

mij  zoo  geheel  anders  aanziet  dan  mijne  broeders  en  zusters,  niet  eens  daarbij  in 

rekening  brengende  (mijn  halve  broeders  en  zusters),  de  kinderen  van  mijn  halve 

moeder,  dan  ziet  vader  nog  anders".  Het  was  duidelijk  dat  het  einde  van  sang 
Amürwabhümi  naderde  4).  Ken  Dëdes  antwoordde:  ,.Het  heeft  er  veel  van,  dat 

gij  hem  niet  vertrouwt;  doch,  als  gij  het  verlangt  te  weten,  uw  (eigentlijke)  va- 
der is  Tunggul  amëtung;  ik  was  drie  maanden  zwanger  bij  zijn  dood;  daarop  werd 

ik  door  sang  Amürwabhümi  (tot  vrouw)  genomen".  Nusapati  zeide  :  „Dus,  moeder 

is  sang  Amürwabhümi  mijn  vader  niet;  maar  hoe  stierf  mijn  vader?"  „Sang 

Aniurwabhümi,  mijn  jongen,  heeft  hem  gedood".  Ken  Dedës  zweeg  (daarop),  als 
ot  zij  te  ver  was  gegaan  met  de  werkelijke  toedracht  aan  haren  zoon  te  vertellen. 

Nusapati  zeide:  „Moeder,  vader  (nl.  sang  Amürwabhümi)  heelt  een  kris  van  Gan- 

driug,  die  zou  ik  gaarne  willen  hebben,  moeder".  Ken  Dëdës  «af  hem  die.  Anu- 

sapati  nam  afscheid  en  keerde  naar  zijn  eigen  paleis  "->)  terug. 
Hij  had  een  pangalasmi,  van  Batil;  deze  ontbood  hij.  Hij  gaf  hem  bevel  Ken 

Angrok  te  dooden,  hem  die  kris  van  Uandriug  gevende  om  er  sang  Amürwabhümi 

mede  te  dooden,  (en  het  gelukte)  Nusapati  dien  man  van  Batil  om  te  koopen  6). 
Deze  ging  naar  de  kraton,  vond  sang  Amürwabhümi  juist  aan  het  eten,  en  doorstak 

hem.  Hij  (sang  Amürwabhümi)  werd  afgemaakt  op  een  Donderdag  Pon  van  (de 

ivnlm)  Landëp,  op  het  oogenblik  dat  hij  at;  het  sande  jabung  was,  (d.  w.  z.)  de  zon 

net  was  ondergegaan,  en  man  de  .san/Jas  aanstak.  Na  het  vermoorden  van  sang 

Amürwabhümi  vluchtte  die  man  van  Batil  tot  Anusapati,  (tot  wien)  hij  zeide: 

„Ik  heb  uwen  vader  gedood".     Nusapati  doorstak  hem  daarop.     In  Tumapël  zei- 

1)  In  't  Jav.  jayasatru. 

2)  Welke  vraag  dat  geweest  moet  zijn,  kan   men   uit  het  vervolg  opmaken. 

3)  In  't  Jav.  aron. 

4)  In  't  Jav.  samasa,  afgewisseld  met  antaJca. 

5)  In  't  Jav.  kamegetaiu ... 

6)  la  't  Jav.  ingebang. 
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de  men:   „De  koning  is  verraderlijk  vei  moord,  door  een  pangalasan  van  Batil,  maar 

Niïsapati    heeft    deze    daarop   op   een  zelfde  wijze  gedood". 
Sang    Amürwabliümi    stierf  in  Qaka  1169.     Hij  werd.  bijgezet  *)  in  Kagë- 

nëngan. 

AANTEEKENING. 

In  een  der  noten,  boven  bij  het  begin  der  vertaling,  werd  er  reeds 

opgewezen  op  welke  wijze  men  verreweg  het  grootste  gedeelte  van  het  eerste 

hoofdstuk  heeft  op  te  vatten.  Het  moet  slechts  dienen  om  aan  te  toonen  welk 

een  bijzondere  persoonlijkheid  Ken  Arok,  de  latere  Qri  Rajasa,  sang  Amürwabhümi, 

zelfs  Bhatara  Gunt,  geweest  is,  en  van  daar  dan  ook  die  opsomming  van  al  het 

kwaad  dat  hij  verrichtte:  stelen ,  straatroof,  moord  en  doodslag,  maagdschofifeering 

en  wat  dies  meer  zij,  die  slechts  dienen  moet  om  het  te  laten  uitkomen,  dat  hij 

zulks  ongestraft  mocht  doen,  voorbeschikt  als  hij  was  om,  van  goddelijken  af- 
komst als  een  zoon  van  Bhatara  Brahma,  als  een  (aangenomen)  kind  van  Bhatara 

Guru,  en  uitgelezen  door  Bhatara  Wisnu  om  er  zich  in  te  incarneeren,  straks  een 

koningstroon  zich  te  verwerven,  zich  zelfs  den  meerdere  te  toonen  van  den  toen- 
maligen  machtigsten  vorst  op  Java,  en,  wat  zeker  nog  meer  gewicht  in  den  schaal 

heeft  gelegd,  met  dat  stichten  van  een  nieuwe  dynastie,  die  in  zijn  persoon  een 

aanvang  nam,  een  geslacht  op  den  troon  te  helpen,  dat  een  lange  reeks  van  jaren 

achtereen  het  opperbewind  voerde  althans  over  een  belangrijk  gedeelte  van  Java, 
het  vorstenhuis,  dat  straks  het  Madjapahitsche  kan  worden  genoemd,  aangezien 

de  stichter  dier  plaats  in  rechten  lijn  van  hem  afstamde.  Ken  Arok  toch  gewon 

Wong  atëlëng,  deze  Kebo  Campaka  en  deze  weder  Raden  Wijaya,  die  Majapa- 
hit  stichtte,  en  als  zoodanig  de  eerste  vorst  was  van  het  rijk,  dat  dien  naam  droeg. 

Ken  Arok's  lotgevallen  nog  in  't   bijzonder  toe  te  lichten  is  onnoodig. 
Er  zijn  slechts  enkele  bijzonderheden,  waarbij  het  wenschelijk  is  stil  te  staan. 

Het  lichten  van  zulke  veelbelovende  wonderkinderen  komt  daarbij  in  de 

eerste  plaats  in  aanmerking,  daar  het  zijn  nut  hebbeu  kan  er  even  op  gewezen  te 

hebben  dat  dit  in  de  Javaausche  literatuur  telkens  en  telkens  weer  terugkeert, 

zoodat  men  haast  geen  plaatselijke  habad  kan  aanwijzen,  die  daarvan  geen  voor- 
beeld bevat. 

In  de  tweede  plaats  lette  men  er  op  dat  de  voorstelling  van  Ken  Angrok  als 

incarnatie  van  Wisnu,  hoe  belangrijk  ook  op  zich  zelf,  geenszins  alleen  staat.  Het 

dogma  van  Wisnu's  belichamingen  als  redder  van  de  wereld,  waar  deze  in  nood 
is  geraakt,  is  den  Javanen  zeer  goed  bekend,  al  vindt  men  bij  hen  gewoonlijk 

slechts  een  paar  der  kanonnieke  incarnaties  iets  meer  op  den  voorgrond.  Een 

der  bekendste  dier  nieuwere  incarnaties  van  uitsluitend  Javaanschen  oorsprong  is 

Raden  Parij  i  Iuo  Kertapati,  en  het  is  voldoende  hier  nog  deze  genoemd  te  hebben. 

1)     Ju  't   .lav.  dhmanna. 
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Verder  zij  er  de  aandacht  op  gevestigd,  dat  de  smid  Mpu  Gandring  van 

Lulurnbang,  althans  tot  op  voor  korten  tijd,  ook  op  Java  nog  niet  vergeten  was, 

daar  men  hem  bijv.  als  Mpu  Lumbang  nog  aantreft  in  de  oudste  redactie  van 

de  Damar  wulan,  nl.  die  welke  aan  Roorda  van  Eysinga  bekend  was;  voorts  zie 

men  hetgeen  beneden  nog  wordt  medegedeeld  uit  een  Sérat  kanda, 

Van    meer    belang    is    wat  er  van  Ken  Dëcjes  wordt  verhaald.     Den  lezer 

voor  het  bedoelde  naar  de  betrokken  plaats  van  den  tekst  verwijzende,  welke  op 

zich    zelf  genoegzaam    duidelijk   is,  herinner  ik  hem  met  het  oog  daarop  aan  de 

vuuruitstralende  prinses  van  West-Java,  die  vroeger  voor  velen  eene  raadselachtige 
persoonlijkheid  moet  zijn  geweest,  niet  in  staat  als  men  was  om  den  dieperen  zin 

van    dat  verhaaltje   te  beseffen.     Men  leze  Cohen  Stuart's  aanteekeningen  in  zijne 
uitgave  van  de  Baron  Sakender,  bl.  cmo  r„,  98,  160  en  volgg.,  en  de  daar  vermelde 

literatuur  nog  eens  na,  en  zal,  het  verhaaltje  vergelijkende  en  aanvullende  met  het" 
geen  men  in  de  Pararaton  vindt,  spoedig  tot  het  besluit  komen,  dat  het  schijnbaar 

zoo  onzinnige  vertelseltje  veel  meer  beteekent  dan  het  zich  zoo  liet  aanzien.     Noch 

Bantën    (Jakëtra),    noch    Cërbon,    zelfs    het    machtige  Mataram  niet,  was  in  staat 

zich  (blijvend)  meester  te  maken  van  de  erfenis  van  Pajajaran,  die  in  handen  viel 

van    den    handeldrijvenden    Jan    Compagnie;   niet    één    van    hen  kon  de  vuur  in 

haren    schoot    verbergende   prinses  huwen,  die  hun,  wien  van  hen  ook,  de  opper- 
heerschappij   ten    huwelijk  zou  hebben  medegebracht,  en  voor  een  paar  onnoozele 

kanonnetjes,  zou  men  haast  zeggen,  werd  zij  in  handen  gegeven  van  de  Hollanders, 

die    zich  op  die  wijze  van  hun  bewind  over  West-Java  verzekerden,  en  verzekerd 

konden    achten.     Men    vindt    het    verhaaltje   terug  in  vermoedelijk  alle  babad's  oi 
sajarah's  van  West-Java  ]),  wel  niet  altijd  precies  op  dezelfde  wijze  medegedeeld, 
daar  andere  tijden  andere  voorstellingen  met  zich  brengen,  en  de  ouderen  vergeten 

geraken,    maar    in    hoofdzaak    toch    overal  hetzelfde.     De  reeds  bekend  gemaakte 

redacties  er  van  zijn  niet  de  duidelijkste  of  de  beste.     De  navolgende  passage  (A) 

uit    een    korten    proza-tekst,    waarvan   mij  twee  elkander  aanvullende  exemplaren 
toegankelijk    zijn,    is   zeker  duidelijker,  en  zeer  eigenaardig  is  de  hieronder  mede 

overgenomen    pericope    (B)  uit  een  korte  babad  Cërbon  in  fembang  (een  levensbe- 
schrijving van  den  stichter  van  het  Cërbonsche  vorstenhuis,    de  invoering  van  den 

islam  op  Java,  en   een  korte  vermelding  van  het  daarop  gevolgde  verloop  van  Java's 
geschiedenis,  meer  bepaaldelijk  van  Cërbon). 

A.  Maka  Pajajaran  merad.  Kala  merad  ing  dina  Salasa  langgal padbelas  wulan 

Sapar  lahun  Jimakir.  Rang  kalilar  pulra  kakali/i,  sawiji  ingaranan  Pucuk  umun  lan 

kapindo  ingaranan  Sêkar  mandapa.  Dupi  sampan  kalah  Pajajaran  maka  Puljuk  umun 

den-jarah  dcning  ralu  tvetan,  maka  ralu  Sêkar  mandapa  malayu  maring  gunung  Gede 

maring  ajar  Sukarsa,  maka  atatapa  ajar  iku,  maka  anitis  kamane  ajar  iku,  maka  ga- 
gang  kujange  ajar  kalibanan  kama,  maka  Ralu  mandapa  atiigar  pucang  dening  kujang 

1)     Zeker    in  een  zeer  groot  aantal.     Ook  in  verschillende  exemplaren  van  de  Babad  t-inan    Djawi  treft 
men  net  aan,  zoo  o.  a.  in  den  tekst  vertegenwoordigd  door  Jav.  HSS.   B.  G.  no.  120. 
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iJcu,  maka  kagawa  manine  ajar  iku,  nuli  kakinang  dening  Ralu  mandapa,  lawas-lawas 

maka  angandeg.  Dupi  sampan  lêka  ing  rolas  wulan,  nuli  babar,  maka  karig  pulraislri  tur 

ai/u  rupane,  margane  den-arani  Tanoran  gagang.  Maka  lawas-lawas  kahatur  maring 

pangeran  Jakeira,  maka  karsa  den-anggo,  maka  melu  geni  saking  baganipun,  maka  den- 

pundul  dening  ralu  Cérbon,  maka  kar sane  den-anggo,  make  melu  geni  saking  baganipun  *), 

maka    nuli    kawarta    daleng    ralu  Bant  en  maka  den-pundut  dening  ralu  Banlén,  maka 

har  sane    den-anggo    melu    geni    saking    baganipun,   maka    kalur    maring    ki 

gedeng  Malaram,  maka  kinersaken  nuli  metu  geni  malih  saking  bagane,  maka  pangan- 

dikane  ki  gedeng  Malaram,  wong  wadon  iku  wus  oranana  gawene,  nu(ii)ten  dipun-wade 
daleng  nusa  Walanda,  pajêng  maring  bedil  litiga,  mulane  Tanduran  gagang  iku  ana 

ing  nusa    Walanda,  maka  bedil  iku  d(in)uming  Malaram,  enz. 

B.  luggih  wang  agung  Welandi,  ingkang  kerla  prigelira,  ing  per/cara  dunya 

lire,  Wêlanda  anjaluk  upali,  saking  sultan  Ngayogya,  rolas  negara  puniku,  upahupah 

ing  anijrafa,,  sing  Sala  mekalen  ugi,  ika  urul  paiveslri,  kageming  Wêlanda  kabeh,  awil 

negara  Bêlambangan,  dugi  ming  Kaberebesan,  lami-lamining  himuwuh,  ralu  Jawa  lu- 

marima,,  ora  angasla  negari,  ming  larima  dinulangan,  dahar  sami-samine,  Wêlanda  ing- 
kang anëlang,  karajahan  ing  Jawa,  kerana  ing  kunanipun,  ana  pulri  Paja/aranv  ingkang 

ora  payu  laki,  kerana  melu  geni  muniab,  saking  sëri  pawadonan,  dupi  den-dol  ming 

Wêlanda,  den-luku  ika  lawan,  jinising  bedil  lêtéhi,  pulri  wus  binakla  habrang,,  den-lam- 

bani  ning  Kumpêni,  waras  geni  tan  medal,  dadi  islri  kêria  kanggo,  saparanli  anakanak, 

kumanak  ika  dadi,  Wêlanda  Lang  saiui  itngguf,  milauipun  jendral  Jawa,,  alinggih  ancnij 

Halawi,  sabab  Balawi  punika,  wilayal  Pajajaran  rek,  kunane  pulri  ika,  asal  waris 

Pakuwan,  marmane  dumadi  unggul,  dene  nelang  nusa  Jawa,,  lamun  jendral  alinggih, 

ing  negara  wetan  kaya,  mangsa  semana  unggale,  rehing  dudu  warisira,  mungguh  Allah 

laala,  aparing  ilham   ing  makluk,  aids   ing  sawarisira. 

Volgens  het  Javaausche  recht  moest  de  streek,  dien  Ken  Angrok  aan  zijn 

vriend  Këbo  hijo  leverde,  het  gevolg  hebben,  dat  hij  er  zich  van  voorstelde,  zoo 

lang  de  laatste  niet  bewijzen  kon,  dat  Ken  Arak  den  moord  had  gepleegd,  en  dat 

deze  de  dader  was.  Op  deze  bijzonderheid  werd  reeds  vroeger  door  mij  de  aan- 

dacht gevestigd,  in  „Iets  over  een  ouderen  Dipanegara  in  verband  met  een 

prototype  van  de  voorspellingen  van  Jayabaya",  zie  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  \k., 

XXXII,  bl.  395,  waar  over  't  algemeen  over  de  plaats  die  Arok  innam,  en  zijne 
verrichtingen,  reeds  gehandeld  werd;  zie  ook  ibidem,  bl.  377  en  volgg.,  waar  er 

tevens  op  gewezen  werd.  dat  de  herinnering  aan  Ken  Angrok  ook  op  Java  nog 

lang  in  leven  moet  zijn  gebleven,  minstens  tot  in  de  18e  eeuw  van  onze  jaartelling. 

Ook  werd  daar  reeds  iets  gezegd  over  de  kidung  Arok  uit  Cerbon,  die,  zooals 

hierboven  in  de  inleiding  nog  eens  herhaald  diende  te  worden,  niets  van  eenig 

belang  voor  de  behandeling  van  de  Pararaton  opleverde. 

Zonder    twijfel    is    Arok    ook    bedoeld  in  de  Hikayat  raja  Baïijar  dan  raja 

!)     Hot    eene    exemplaar    breekt    hier    af;   't  andere  waaraan  't    vervolg  ontleend  werd,  vermeldt  in    't 
voorafgaande    Jakétra  niet. 
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Kotaringin    (Mal,    kroniek  van  Banjarmasin  enz.),  in  liet  daarin  voorkomende  ge- 

dee  lte  over  Majapahit  ]).     Op  bladz.  289  en  volg-g.  van  Tijdsehr.  Ind.  T.  L.  en  Vk., 
XXIV,  gaf  de  Heer  de  Clercq  juist  dat  gedeelte  van  liet  oorspronkelijk  weer,  dat  kier  in 

aanmerking  komt,  maar  de  tekst  is  erg  in  de  war,  evenals  in  alle  hdss.,  die  ik  zag. 

In    ]\To.  200  van  von  de  Wall's  verzameling  leest  men:     Adapon  lal 'liala dehulu 

kala   hamba  (mendhigar)  kabar  oiang  yang  luha-titha,  negert'  Majapahil  ilu  lalkala  jaman 
rajana   ilu  mangkat  makayang  linggal  (lees  :    lalkala  jaman  Uu  maka  rajana  bernama 

«j'^c  <J.CrJ,  ■ — zie  de  Clercq's  tekst,  —  dan)  tnangkubumina  bernama patik  Gajali  marfah, 
dan    sakaliyan  oiang  besar-besar  di  lanah  Jawaiiu  samuuana  laaloklapadabagcnda  ilu, 

sdperii  Bintan  dan    Jamb'i  dan  Palemlang  dan  Bugis  dan  Mangkasar  dan  Johor  dan  Pa- 
lam dan   Pahang  dan  Cempa  dan  Menangkabatv  dan  Aceli  dan  Pasay ,  samuwana  taalok 

kapada  bagenda    ilu,  dan  salela/t  ilu  mali  (raja   «LojXèJ,   dan    mali    juwa)    (vgl.    de 

Clercq's  tekst,  die  op  zijn  beurt  te  verbeteren  is  naar  deze)  Gaiah  mada  ilu,  maka 
lurun-tumurunlah    kapada    anakcucuna    menjadi  palih    di    Majapahil    ilu,    dan    rajana 

bernama    di(pali)    tf,**  (bij  de  Clercq   j.»cl^)  [mangkubumi],  dan  yang jadipalihna 

kulika    ilu     )JjJL    (lees  Jj^U,  bij  de    Clercq   .)j.^)   namana,  dan  lalkala  jaman  ilu 

dipali    (j.ito   menuruhkan  sepuluh  bwvah  perahu  dan  orangna  di  Majapahit,  dan  man- 

trina  ilu  bernama   Gagak  (bij  de  Clercq   £&  &!>[%),  yang  akan  pérgi  ka  Pasay,  iyalah 

melamar    pulri  di  negert  Pasay   ilu,  enz.,  waarop  liet  huwelijk  met  die  prinses  en 

hare    komst    naar    Java    beschreven    wordt,    een    geheele   andere  voorstelling  dus 

van    het    bij    Pasay   gedane    huwelijksaanzoek    dan    ons    de    kroniek   van    Pasay 

zelf  geeft,    en  ook    met    een    anderen    afloop,  zie   beneden    de    aanteekening   bij 
Hoofdstuk  IX. 

Hoe  de  namen  gelezen  moeten  worden  kan  niet  twijfelachtig  zijn,  en  aan 

welk  anachronisme  de  schrijver  der  kroniek  van  Baïïjar  zich  schuldig  heeft  ge- 

maakt, springt  ook  dadelijk  in  't  oog,  mits  men  slechts  even  bedenkt,  dat  in 
die  kroniek  die  pulri  van  Pasay  daarbij  nog  de  plaats  inneemt  van  de  putri 

Cëmpa  in  de  Babad  tanah  Djawi,  (de  tante  van  Raden  Rahmat  van  Ampel  ga- 

ding; de  neef  heet  hier  raden  Bungsu),  dat  wil  zeggen,  dat  hij  het  uiterste  be- 
gin, het  voorspel  van  het  begin,  en  het  einde  van  de  Majapahitsche  periode 

gelijktijdig  laat  plaats  hebben ;  Arok  stierf  1169  (Jaka,  en  de  putri  Cémpa,  volgens 

het   jaartal    op   haar  graf,  in  Caka  1370  (Not.  B.  G.,  XXIV  (1886),  bl.  42). 

Dat  Ken  Dedès,  zooals  indertijd  door  mij  gezegd  werd,  een  incarnatie  van 

Dewi  Crï  was,  wordt  in  den  tekst  niet  met  zoovele  woorden  aangegeven,  maar  is, 

volgens   de  leer  der  incarnatien,    althans    volgens   de  opvatting  der  Javanen,  een 

1)  Over  deze  kroniek  zie  men  Schwaner,  Borneo,  I,  43;  Hageman,  Bijdrage  tot  de  geschiedenis  van 

Borneo,  Tijdsehr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  VI,  225;  de  Clercq,  De  vroegste  geschiedenis  van  Bandjarmasin, 

Tijdsehr.  Jnd.  T.  L.  en  Vk.,  XXIV,  238,  en  id.}  Een  episode  uit  de  gescLiedeuis  vanMadjaiahit,  ibid,  hl.  280. 
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zoo  noodzakelijk  iets,  dat  een  ieder,  ook  zonder  dat  liet  te  kennen  wordt  gegeven, 

dit  veronderstellen  moet  of  begrijpen  zal. 

Na  zijn  doel  te  hebben  bereikt,  deelt  Ken  ♦Arok  zijne  beloouingen  uit.  Men 

lette  er  op  welk  eene  belangrijke  plaats  ook  hier  weder  de  smeden  bij  de  Java- 
nen blijken  in  te  nemen.  Wel  vindt  men  hier  in  het  voorafgaande  de  verklaring 

van  de  reden  waarom  Mpu  Gandring's  nageslacht  vrijdommen  verkreeg,  doch 

het  saktsc  apande  loopt  daarnaast  toch  nog  in  't  oog. 
Reeds  Bhatara  Hrahma  had  tot  Ken  Éndok  gezegd,  dat  Ken  Angrok  de 

toestanden  op  Java  geheel  wijzigen  zon,  zie  bl.  2,  reg.  0,  en  iets  soortgelijks 

loopt  als  een  roode  draad  verder  door  het  verloop  van  den  levensschets  van  den 

held  van  de  eerste  helft  van  het  boek.  Hij  brengt  het  volgens  het  verhaal  zelfs 

zoo  ver,  dat  hij,  na  zich  zelfstandig  heer  te  Tumapël  te  hebben  gemaakt,  ook 

tegen  Daha  zelf  aanvallenderwijs  te  werk  gaat,  en  het  te  niet  doet  of  het  on- 
derwerpt. In  het  vervolg  is  daarvan  intusschen  niet  veel  te  bespeuren,  men  zie 

het  gedeelte,  dat  loopt  over  de  regeering  van  Kërtanagara,  Hoofdstuk  V.  Ongeveer 

een  50  jaar  later  vindt  men  toch  in  Daha  (Kadiri)  op  nieuw  een  machtig  vorst, 

Jaya  katong,  die  Tumapël  wederom  onder  dat  rijk  weet  te  brengen,  waarvan  het 

vroeger  een  vasalstaat  was,  zooals  duidelijk  uit  het  voorafgaande  blijkt,  zie  bijv. 

bl.  13  reg.  27. 

Waar  Gantèr,  of  Kantër  (volgens  B),  lag  of  ligt,  heb  ik  niet  kunnen  uit- 
vinden. Dat  is  ook  met  verschillende  andere  plaatsnamen  het  geval,  waaronder 

Turyantapada  aan  het  tegenwoordige  Turen  doet  denken. 

Ken  Arok's  naam  Rajasa,  in  het  prototype  van  de  pvalambanci  ])  tot  Ang- 
rajasa  vervormd,  bekleedt  in  de  koningsnamen  zijner  afstammelingen  een  belang- 

rijke plaats;  men  vindt  er  een  Kërtarajasa,  een  Rajasanagara,  en  een  Rajasawar- 
dhana  onder.  Vermoedelijk  is  zijn  naam  slechts  een  rest  van  een  langeren  naam, 

en  ongelukkig  vindt  men  in  de  Pararaton  niet  altijd  de  eigentlijke  koningsnamen 

der  personen,  die  na  hem  nog,  tot  op  het  einde  der  15e  CJaka-eeuw,  als  vorst 
heerschten,  en  waaronder  eenige  vrouwen  waren,  vermeld. 

Na  zijn  dood  in  1169  Caka,  werd  hij  bijgezet  te  Kagënëngan.  Zooals  men 

zich  herinneren  zal,  is  dit  een  andere  naam  van  Tjandi  Kali  tjilik  -),  in  het  dis- 
trict Srëngat,  afdeeling  Blitar,  waaraan  men  evenwel  boven  de  poort  een  plaatje 

met  het  jaartal  1271  Caka  vindt,  door  Dr.  R.  D.  M.  Verbeek  aan  het  licht  ge- 

bracht 3).  De  voorafgaande  verovering  van  Daha  (Kadiri)  door  Tumapël  zou  het 
vermoeden  wettigen,  dat  Tjandi  Kali  tjilik  werkelijk  bedoeld  is,  maar  toch 

schijnt  het  aannemelijker  te  veronderstellen,  dat  hier  van  een  ander  Kagënëngan 

sprake  is,  dat  men  op  het  terrein  van  Tumapël  zelf,  in  het  Pasuruhausche,  zou 
hebben  te  zoeken. 

1)  Tijdsein-.  Ind.  T.  L.  en  Vk.   XXXII,  bl.  394. 

2)  Kaffles,  History  op  Jav.i,  Jl,   (\%\1),  bl.  37   f40;,   „Genengan". 
3)  Not.  B.  G.  XXV   (1887;,  bl.  8. 
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In  dit  gedeelte  worden  eenige  opmerkingen  gemaakt,  of  gegevens  verstrekt 

over  de  invoering  van  de  Hindn  godsdienst  op  bet  oostelijk  deel  van  Java,  be- 

paaldelijk in  de  tegenwoordige  residentie  Pasuruhan.  Kort  voor  de  troonsbeklim- 

ming  van  Ken  Arok,  Qri  Rajasa,  zouden  daar  in  het  geheel  geen  brahmanen  zijn 

geweest.  Lohgawe  was  toch  de  eerste  die  zich  daar  gevestigd  hebben  zou, 

en  dat,  rechtstreeks  uit  Engelsch-Indië,  Jambudwipa,  daarheen  getogen.  Daarna 

zouden,  na  Arok's  koniugworden,  de  bhujangga  s,  buddhisten  zoowel  als  cjwaiten, 

uit  Kadiri  (DahaN),  daarheen  zijn  gevlucht,  omdat  men  hen  in  het  rijk,  waar  zij 
woonden,  verrichtingen  beoeden  hunne  waardigheid  wilde  laten  doen  l).  Daar- 

tegenover staat  evenwel  het  bericht,  dat  er  te  Panawijen  een  bhujangga  woon- 
de 2),  of  deze  moet  zich  daar  ter  plaatse,  die  men  toch  in  Tumapël  zoeken 

moet,  gevestigd  hebben  na  de  komst  van  Lohgawe  uit  Jambudwipa,  die  boddha- 
sthdpaha,  en  wel  een  mahayanistische  was,  maar  vroeger  de  mahdydna  niet  volgde. 

Men  mag  vragen  welke  godsdienst  hij  dan  wel  was  toegedaan.  Van  hindyana, 

de  zuidelijke  buddhistische  kerk,  kan  op  Java  geen  sprake  zijn,  en  er  rest  dus 

slechts  aan  te  nemen,  dat  hij  of  heiden  was,  of  wat  men  gewoonlijk  de  brahmaan- 
sche  geloofsleer  noemt,  omhelsde.  Dat  het  Hinduisme  reeds  lang  vóór  den  tijd, 

waarin  het  iu  den  tekst  verhaalde  moet  zijn  voorgevallen,  zijn  weg  ook  naar  Pa- 
suruhan  gevonden  had,  en  dat  men  daar  reeds  veel  vroeger  sporen  vindt  zoowel 

van  brahmanisme  (ciwaisme)  als  van  buddhisme  (mahayanisme),  is  uit  verschillen- 

de opschriften  reeds  aan  den  dag  gebracht  3).  Moeielijk  is  het  dan  ook  aan  te 
nemen,  dat  er  bedoeld  wezen  zon,  dat  Mpu  Purwa,  van  wien  er  sprake  is,  vóór 

hij  lumaku  mahayana,  heiden  zou  zijn  geweest.  Doch  zoo  dat  niet  het  geval  was, 

wat  dan?  Hindugodsdienst  zonder  brahmanen,  ook  waar  het  het  noordelijk  bud- 

dhisme geldt,  dat  bijv.  iu  Nepal  ook  brahmanen  kent  en  erkent,  en  het  bud.lhis- 
me  op  Java  komt  in  zijne  vormen  dat  van  Nepal  het  meest  nabij,  is  toch  wel 

niet  denkbaar,  en  Mpu  Purwa  was  later  toch  boddhaslhdpaka ;  dat  hij  brahmaan 

was  wordt  wel  niet  gezegd,  maar,  zelfs  al  neemt  men  aan,  dat  alles  wat  uit  de  oudere 

opschriften  uit  die  buurt  aan  't  licht  kon  worden  gebracht,  dat  de  oude  toestand,  dien 
wij  daaruit  konden  leeren  kennen,  geheel  vergeten  was,  toch  schijnen  in  deze  bij- 

zonderheden de  hier  aangetroffen  berichten  met  elkander  te  strijden,  ook  al  zou  de 

boven  gemaakte  veronderstelling,  dat  mpu  Purwa  na  Lohgawe  in  Pasuruhan  zou 

zijn  gekomen,  juist  zijn,  want  alles  en  alles  in  het  voorafgaande,  dat  toch  in 

Pasuruhan  speelt,  wijst  er  op,  dat  men  daar  toch  al  geen  heiden  meer  was.  Des- 
niettemin verdient  het  hier  wel.  de  aandacht,  dat  in  de  ÏO  en  lle,  en  zelfs  iu 

de  12e  Qaka  eeuw,  van  eigeutlijk  gezegde  opschriften,  of  zelfs  steenen  met  jaartallen, 
in    Pasuruhan    en    hetgeen    oostelijker  ligt,  geen  sprake  is;    daarvoor    zie  men  de 

1)  Deze    plaats    iu   de    Pararaton  is,  zooals  een  ieder  begrijpt,  de  oorsprong  voor  de   stelling    der  Ba- 

liers, dat  alles  op  Oost-Java  en   Bali  uit  Daka  (Kadiri)   kwam. 

2)  Ook  Janggan  of  de    Janggan   van  Sagénggëng,  de  vader   van  tuhan   Tita,  was    een  bhujangga. 

3)  Men  deuke   slecnts  aan   Mpu   Sindok's  prafdsii'.a. 
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uit  mijne    aanteekeningen  aangevulde  lijst  van  jaartallen  der    inscriptie's  op  Java 

in  Dr.  Verbeek's  Oudheden  van  Java,  waarbij  men  in  't  oog  moet  houden,  dat  de 
steen  van  Ngantang,  Museum  No.  9,  van  Caka  1057,  eigeutlijk  tot  Kadiri  behoort  '■) 
en  dat  Scheepmaker,  uit  wiens  verzameling  de  lèmpayan  is  met  het  jaartal  10707 

Mus.  Bat.  Gen.  no.  891,  vooral  in  Surabaya  verzamelde. 

HOOFDSTUK    II. 

Anusapali,     Ca/ca  1170—1171. 

Daarop    volgde    sang    Anusapati   hem  op  als  koning  (raki),  in  Caka  1160. 

Eenigen  tijd  later,  vertelt  men,  hoorde  Raden  Tohjaya,  de  zoon  van  Ken 

Angrok  bij  diens  tweede  vrouw  (rabi  anom)  2),  tot  in  bijzonderheden  hoe  Anusapati 
iemand  omgekocht  had  om  sang  Amürvvabhümi,  die  door  dien  man  van  Batil  was 

omgebracht,  te  vermoorden.  Sang  apanji  Tohjaya  legde  zich  niet  neder  bij  den  moord 

van  zijn  vader;  hij  zon  en  zocht  een  middel  om  zich  te  wreken,  iets  wat  tot  den 

dood  van  Anusapati  zou  kunnen  leiden.  Anusapati  wist  het,  [16]  dat  Panji  Tohjaya 

hem  belaagde,  was  op  zijn  hoede,  en  liet  om  zijn  slaapplaats  een  vijver  graven ;  op 

het  erf  3)  hield  men  de  wacht  4),  en  vertrouwden  personen  waren  er  op  post  gezet. 
Na  eenigen  tijd  kwam  sang  apanji  Tohjaya  (eens)  tot  den  Bhatara  (koning) 

Anusapati,  met  een  klophaau,  en  zeide:  „Broeder,  vader  had  een  kris  van  Gan- 

dring, die  zou  ik  gaarne  van  u  willen  hebben'.  Het  was  duidelijk  dat  het  einde 
van  Bhatara  Anusapati  naderde  5).  Anusapati  gaf  hem  de  kris  van  Gandring.  Tohja- 

ya nam  hem  aan,  stak  hem  in  zijn  gordel,  en  de  kris,  die  hij  vroeger  droeg,  gaf 

hij  aan  een  zijner  lieden.  Daarop  zeide  hij:  „Kom,  broeder,  laat  ons  eens  een  paar 

hanen  laten  vechten'.  Anusapati  antwoordde:  „Best,  broeder".  Hij  liet  zijn  kooi- 
meester  een  vechthaan  halen,  en  zeide:  „Kom,  broeder,  laat  ons  het  (maar)  meteen 

doen".  „Zeker",  zeide  Panji  Tohjaya.  Zij  deden  ze  beiden  zelf  de  ijzeren  sporen 
ann.  De  beide  (hanen)  stonden  elkander,  en  sang  Anusapati  was  er  geheel  in 

verdiept.  Zonder  twijfel  was  het  uur  van  zijn  dood  daar;  terwijl  hij  op  dat  oogen 

blik  6)  geheel  opging  in  het  vechten,  dat  hij  zijn  haan  liet  doen,  doorstak  hem  Tohjaya. 
Anusapati  stierf  in  Caka  1171.     Hij  werd  bijgezet  te  Kidal. 

AANTEEKENING. 

Anusapati,  die  een  naam  draagt  als  Raden  Paiïji  Ino  Kërtapati,  in  de  Ma- 

li Zie  den  Catalogus  van  Groeneveldt,  bl.   375,  een  pragdsü  van  Jayabhaya. 

2)  Zie  buven. 

3)  In  't  Jav.  pamengkang. 

4)  In  't  Jav.  atigayeiigi. 
5)  Men   dcnke  slechts  om  den  vloek  van  Mpn  Gandring. 

6)  In  't  Jav.  kemper;  dat  bet  een  synoniem  van  pinudju  is,  leidt  men  ook  af  uit  bl.    18,  reg.  29. 
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lat,  zie  van  der  Tuuk  in  zijn  Notes  on  the  Kawi  Language  en  Literature,  Journ. 

of  the  R.  As.  Soc.  of  Great  Britain  and  Ireland,  New  Series,  XIII,  bl.  51,  was, 

zooals  uit  het  voorafgaande  bleek,  een  zoon  van  Tunggul  amëtung.  Met  zijne  troons- 
bestijging had  dus  Ken  Angrok  het  opperbestuur  nog  niet  voorgoed  aan  zijne  familie 

gebracht.  Eerst,  nadat  Raden  Wijaya,  die  Majapahit  sticht,  koning  geworden  is, 

is  zij  er  voor  langer  van  verzekerd.  Na  dezen  Anusapati,  die  intusschen  weer  op- 
gevolgd wordt  door  een  zoon  van  Ken  Arok,  Tohjaya,  komt  nog  diens  zoon  Rangga 

wuni  (Wisnuwardhana)  en  diens  kleinzoon  Kertanagara  (Ciwabuddha)  aan  het  bestuur. 

Omgekomen  in  1171  Caka,  wordt  hij  bijgezet  te  Kidal,  zoodat  men  dus 

vermoeden  mag,  dat  ook  de  ons  bekende  Tjandi  Kidal,  in  't  Pasuruhansche,  district 
Pakis,  afdeeling  Malang,  zie  Verbeek,  Oudheden  van  Java,  n°.  615  (bl.  295  en 
296),  eene  vorstelijke  begraafplaats  is. 

HOOFDSTUK   III. 

Tohjaya.    Caka  1171—1172. 

Tohjaya  (een  zoon  van  Ken  Angrok  bij  diens  tweede  vrouw,  ken  Umang)  ') 
werd  daarop  koning  (ralu)  van  Tumapël. 

Anusapati  (de  zoon  van  Tunggul  amëtung  bij  Ken  Dëdes)  had  een  zoon, 

Rangga  wuni  geheeten,  een  neef  (kaponakan)  van  Apanji  Tohjaya;  (ook)  Mahisa 

wong  atëlëng  (een  zoon  van  Ken  Angrok  bij  Ken  Dëdes)  2),  de  halve  broeder  van 
Apanji  Tohjaya,  had  een  zoon  Mahisa  campaka,  (mede)  een  neef  (pahulunan)  van 

Apanji  Tohjaya. 

Toen  Apanji  Tohjaya  gehuldigd  werd,  waren  alle  mantri's,  Pranaraja  enz., 
opgekomen,  en  Rangga  wuni  en  Këbo  campaka  waren  daarbij.  Panji  Tohjaya 

zeide:  „Mantri's,  gij  allen,  in  de  eerste  plaats  Pranaraja,  ziet  hier  mijne  neven; 
hoe  schoon  zijn  zij  van  uiterlijk  en  gestalte.  Hoe  zien  mijn  vijanden  in  andere 

rijken  3)  er  uit?  En  deze  beide  mannen,  wat  zouden  zij  Pranaraja?"  Pranaraja 
antwoordde  hem  met  een  sémbali:  „Inderdaad,  mijnheer,  zooals  u  zegt,  zij  zijn 

schoon  van  uiterlijk,  en  beiden  eveii  moedig,  maar,  mijnheer,  men  kan  ze  verge- 

lijken met  een  steenpuist  op  de  navel,  in  het  einde  4)  leiden  zij  zeker  tot  den 

dood".  Zijne  Majesteit  sj  werd  stil;  muer  en  meer  zag  hij  in  wat  Pranaraja's 
zeggen    beduidde,  en  hij  werd  er  verdrietig  over. 

Daarop  ontbood  hij  Lembu  ampal.     Hij  beval  hem  de  beide  prinsen  uit  den 

1)  Zie  boven. 

2)  Zie  boven. 

3)  In  't  Jav.  nusantara. 

ê)     In  't  Jav.  ri  puharanya. 

5)     In  't  Jav.  talampakaidra    bhatdra,;    dat    uit  deze  uitdrukking  bet  voornaamwoord  pakanira   sproot 

is    duidelijk,    en    evenzeer  dat  dit  dus  naar  ziju  waarde  een  /vv//«a-woord  moet  ziju  (_   saiupeati),   en  eigent- 
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weg  te  ruimen.  Hij  zeide  tot  Lëmbu  ampal:  „Als  *)  het  je  niet  gelukt  die  beide 

prinsen  uit  den  weg-  te  ruimen,  dan  doe  ik  het  jou".  Toen  Apaüji  Tohjaya  aan  Lëm- 
bu  ampal  het  bevel  gaf  de  beide  prinsen  uit  den  weg  te  ruimen  2),  hoorde  dat  de 

brahmaan,  die  bij  Tohjaya  sa)i<i',apn)ii  was.  Hij  had  met  de  prinsen  te  doen,  en  be- 
richtte hun,  dat  Lëmbu  ampal  bevel  had  ontvangen  hen  uit  deu  weg  te  ruimen,  en 

dat  hij,  als  het  hem  met  hen  niet  gelukte,  in  hun  plaats  door  den  koning  zou  wor- 

den omgebracht.  De  beide  prinsen  zeide:  „Eerwaarde,  wij  hebben  niets  misdaan". 

De  brahmaan  antwoordde:  [17]  „Verbergt  gij  u  maar  liever  3)  eerst,  jongens".  Zij 
twijfelden  4)  nog  of  de  brahmaan  misschien  geen  ongelijk  5)  zou  hebben,  en  daar- 

om gingen  de  prinsen  samen  naar  Apaïiji  Patipati,  en  zeiden :  „Paüji  Patipati,  wij 

komen  ons  in  uw  huis  verbergen,  want  de  koning  wil  ons  uit  den  weg  geruimd 

hebben,  en  wij  hebben  toch  werkelijk  niets  gedaan,  dat  wij  uit  den  weggeruimd 

zou  behoeven  te  worden".  Paüji  Patipati  onderzocht  het  gerucht,  (en  zeide):  vPrin- 
sen,  als  gij  (niet)  6)  uit  den  weg  geruimd  wordt,  dan  wordt  Lembu  ampal  daar 

aansprakelijk  voor  gesteld".  Zij  hielden  zich  daarop  stilletjes  verborgen.  Zij  wer- 
den wel  gezocht,  maar  niet  gevonden  •  er  werd  naar  hen  geïnformeerd,  maar  waar- 

heen zij  waren  gegaan,  werd  niet  vernomen. 

Lëmbu  ampal  werd  daarop  door  den  koning  er  van  verdacht,  dat  hij  het 

met  de  beide  prinsen  eens  7)  was.  Er  werd  een  aanslag  op  hem  gedaan,  en  nu 
vluchtte  hij,  om  zich  bij  zijn  buurman  Apaüji  Patipati  te  versteken.  Daar  bespeur- 

de hij,  dat  de  prinsen  bij  deze  waren.  Hij  ging  tot  hen  en  zeide  hun ;  „Ik  kom, 

mijne  heeren,  bij  u  mijn  toevlucht  zoeken;  de  koning  wil  mij  straffen,  omdat  ik 

u  op  zijn  bevel  uit  den  weg  moest  ruimen,  (maar  er  niet  in  ben  geslaagd).  Neemt 

mij  een  eed  af,  als  gij  mij  niet  vertrouwt'");  ik  zal  u  trouw  dienen".  Eenige 

dagen,  nadat  zij  hem  beëedigd  hadden  '] ),  kwam  Lembu  ampal  tot  de  prinsen, 
zeggende:  „Hoe  wilt  gij  10),  prinsen'?  Er  komt  geen  einde  aan  dat  verscholen 

zitten.     Ik  zal  straks  iemand  van  Kajasa,  als  hij   zich  baadt,    doorsteken". 
Dien  avond  nog  deed  Lëmbu  ampal  dat,  naar  Sinëlir  vluchtende  toen  er 

alarm    werd    gemaakt  u).     Toen   zeiden    de    lieden    van    Rajasa:     „Iemand   van 

lijk    ongepast    wordt    gebezigd  als  een  hoogere  het  tegen  een  lagere  gebruikt.     In  den  tekst  bier  gebeurt    dit 

dan    ook    niet.     Hetzelfde  geldt  van  mantra,    voornaamwoord  van  den   1  f"  persoon,   dat  bij  pakanira  behoort, 

en  naar  waarschijnlijkheid  ontstond  uit  oud-Jav.  manöhnira,  uw.  dienaar. 

Ir)      Tn  't  Jav.  i/ton. 
2)  Lees  angilavgakena. 

3)  In  't  Jav.  aron. 

4)  In  't  Jav.  pinar-irin g alcen. 

5)  In  't  Jav.  adwa. 
6)  De  negatie  ontbreekt  in  den  tekst. 

7)  In  't  Jav.  salcarayita. 

8)  Lees  den-palcanira.     In  plaats  van  tan  handel,  geeft  B    tan  dndeg. 

9)  B.  geeft  sinewagara  Jcalih  dina . 

10)  Lees  wekas-pakanira. 

11)  In  't  Jav.  iiigalokën;  te  lezen  bigalokakm. 
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Sinelir  heeft  er  een  van  Rajasa  doorstoken".  Daarop  twistten  de  lieden  van 
Rajasa  met  de  pangalasan  van  Sinelir.  Het  kwam  tot  een  hevig  gevecht  met  vele 

dooden  aan  weerskanten  i),  en  toen  zij  van  wege  den  vorst  uiteengedreven  werden, 

gehoorzaamden  zij  niet.  Hierover  ontstemd,  liet  deze  de  beide  batur's  (chefs?) 
uit  den  weg  ruimen. 

Hoorende  dat  de  beide  balur's  uit  den  weg  waren  geruimd,  ging  Lembu 
ampal  nu  tot  de  lieden  van  Rajasa,  en  zeide  tot  hen:  „Als  men  u  uit  den  weg 

wil  ruimen,  neemt  dan  uw  toevlucht  tot  de  beide  prinsen,  want  zij  zijn  er  (nog)". 
De  lieden  van  Rajasa  beloofden  het,  en  zeiden :  Lëmbu  ampal,  breng  deze 

wong  batur  tot  hen".  De  oudsten  van  de  lieden  van  Rajasa  werden  bij  de  prinsen 

gebracht.  „Heeren",  zeiden  zij,  „sluit  u  aan  2)  bij  de  lieden  van  Rajasa;  alles 
wat  gij  beveelt  (zullen  zij  doen) ;  neemt  hun  een  eed  af  tegen  een  mogelijke  on- 

trouw,   doch  zoo  iets  zal  niet  voorkomen  (?)  3)". 
Ook  de  lieden  van  Sinelir,  wier  oudsten  ontboden  werden,  legden  een  ge- 

lofte af  als  de  lieden  van  Rajasa,  en  de  beide  batar's  kregen,  nadat  zij  beëedigd 
waren,  de  opdracht:  „Heden  avond  moet  gij  beiden  hier  komen,  een  ieder  met  zijn 

mannen,    en    op   de  kraton  een  aanval  doen".     Zij  gingen  daarop  weer  naar  huis. 
Met  den  avond  kwamen  zij  allen  met  hunne  mannen  tot  de  prinsen,  allen 

vol  moed  4);  daarop  gingen  zij  naar  de  kraton,  om  er  amuk  te  loopen.  Apaïïji 

Tohjaya  schrikte  hevig,  vluchtte  hals  over  kop,  doch  kreeg  een  niet  direct  doode- 
lijken  speerwond.  Toen  het  rumoer  bedaard  was,  zochten  zijne  dienaren  hem; 

zij  namen  hem  op  en  vluchtten  met  hem  naar  Katang  lumbang.  Daarbij  raakte 

van  een  der  dragers  [18]  de  sarung  5)  los,  zoodat  zijn  achterste  s)  te  zien  kwam. 

Panji  Tohjaya  riep  hem  toe:  „Maak  je  sarung  in  orde,  je  achterste  is  te  zien". 
Die  billen  waren  de  reden,  dat  hij  (Tohjaya)  niet  lang  koning  was.  Te  Lumbang 

katang  aangekomen,  overleed  hij.  Daarop  werd  hij  bijgezet  te  Katang  lumbang. 

Zijn  dood  had  plaats  in  Qaka  1172. 

AANTEEKENING. 

Bij  het  voorafgaande  valt  niet  veel  op  te  merken,  te  minder  daar  in  de 

vertaling  voor  de  duidelijkheid  tusschen  haakjes  de  familieverhouding  der  hoofd- 
personen reeds  werd  toegelicht. 

Radjasa  en  Sinelir  werden  in  de  vertaling  opgevat  als  waren  dat  plaatsna- 
men. Het  is  volstrekt  niet  onmogelijk,  dat  dat  onjuist  is.  Rajasa  was  Ken 

Angroks    koningsnaam,    en   met  wong  Rajasa  zou  dus  ook  een  bepaald  soort  van 

1)  In  't  Jav.  rame  alolongan. 

2)  In  't  Jav.  sakitaha. 

3)  In  't  Jav.  pahea  rika  denipun  angawula. 

4)  Lees  wani. 

5)  In  't  Jav.  gatfag. 

6)  In  't  Jav.  pamungkur. 
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menschen,  een  lijfwacht  bijv.,  kunnen  ziju  aangeduid:  of  wel  liet  zou  ook  een 

partijnaam  kunnen  wezen.  In  dat  geval  is  vermoedelijk  ook  Sinëlir  dat.  Let 

men  er  nu  op,  dat  Tohjaya  gesproten  was  uit  een  bini  haji  (een  selir),  en  die 

beide  neven  van  hein  door  hunne  vaders,  Auüsapati  en  Mahisa  Wong  atëlëng,  uit 

de  ralu,  Ken  Dëdës,  dan  doet  men  onwillekeurig  de  vraag  of'  de  list  van  Lërnbu 
Am  pal  niet  hier  op  neerkwam,  of  opgevat  moet  worden,  als  zou  hij  aan  de  eene 

partij,  die  welke  liever  iemand  aan  het  bewind  zou  hebben  gezien  geboortig  uit 

Ken  Dëdës,  den  wong  Radjasa,  een  gegronde  aanleiding  hebben  willen  geven,  zich 

zich  te  werpen  op  de  andere,  de  wong  Sinëlir,  die  Tohjaya,  uit  een  bini  haji  ge- 
sproten, vooistonden.  Tohjaya  tracht  een  einde  te  maken  aan  de  gerezen  twist 

Als  hem  dit  niet  op  een  zachtere  wijze  gelukken  kan,  wil  hij  met  hardheid  op- 
treden. Het  hoofd  van  de  wong  Radjasa,  die  den  eersten  aanval  hadden  gedaan, 

wordt  met  den  dood  bedreigd  en  acht  zich  verongelijkt,  want  een  der  wong  Sinëlir 

had  toch  een  der  zijnen  gedood;  ook  het  hoofd  van  de  wong  Sinëlir  loopt  dat  ge- 
vaar, en  volgeus  zijne  opvatting  al  evenmin  met  reden,  want  de  wong  Radjasa 

hadden  hen  aangevallen,  onder  voorgeven  natuurlijk,  dat  een  der  hunnen  een  wong 

Radjasa  zou  hebben  geveld,  en  het  gevolg  is,  dat  zij  zich  beiden  tegen  hem  keeren. 

Vertegenwoordigen  de  beide  namen  werkelijk  die  van  partijen,  dan  is  de  toedracht 

sprekender,  en  begrijpt  men  den  gang  van  zaken  ook  beter. 

HOOFDSTUK    IV. 

Rangga  wuni,  als  honing    Wismnvardhana.    ('aha   1172 — 1194. 

Daarop  werd  Rangga  wuni  koning  trnl/i).  Hij  en  Mahisa  campaka  waren 

als  twee  slaugen  in  één  gat.  Rangga  wuni  droeg  als  koning  den  naam  Wisnu- 

wardhana ;  Mahisa  campaka  werd  ralu  angabhaya,  met  den  naam  Bhatara  Na- 

rasinga.  Zij  konden  het  uitstekend  met  elkander  vinden,  en  hadden  geen  oneenig- 

heden  1).  Bhatara  Wisnuwardhana  bouwde  de  leuta  te  Canggu  noord,  in  Qaka 
1193.  Hij  trok  op  tegen  Mahibit,  om  Lingganing  pati  uit  den  weg  te  ruimen. 

Mahibit  verloor  het,  omdat  Mahisa  bungalan  er  binnen  kon  dringen.  Zijn  majes- 

teit Rangga  wuni  was  14  jaar  '2)  koning:  hij  overleed  in  1194,  en  werd  bijgezet 
te  Jajagu.  Mahisa  campaka  werd  na  zijn  dood  te  Kumëpër  bijgezet:  zijn  pamelé- 
salan  (?)  was  te  Wudi  kuncir. 

AANTEEKENING. 

Wie  Rangga  wuni  en  Mahisa  campaka  waren,  kwam  in  het  111e  hoofdstuk 

uit.     Veel    wordt    er   van  hen    niet  verhaald,  maar  er  zij  er  hier  de  aandacht  op 

1)  In  't  Jav.  wiwal. 
2)  Dit  klopt  niet  met  de  jaarcijfers. 
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gevestigd,    dat   Rangga    wuni    als    vorst    Wisnuwardhana    heette,    en    dat  Mahisa 

campaka,    als  ralu  angabhaga,  den  naam  Narasinga  droeg. 
Wat  de  titel  raki  angabhaga  eingentlijk  aanduidt,  is  niet  vast  te  stellen. 

Het  schijnt  wel  iets  te  zijn  als  nevenkouing  of  onderkoning.  Ook  in  Hoofdstuk 

XII  komt  hij  voor,  men  zie  aldaar. 

Over  Canggu,  zie  men  beneden  bij  Hoofdstuk  VI. 

In  de  cijfers  moet  een  fout  schuilen.  Boven  werd  reeds  het  vermoeden 

geopperd,  dat  deze  in  het  getal  14  steekt,  in  plaats  waarvan  men  22  verwachten 

zou,  daar  Rangga  wuni  in  1172  koning  wordt  en  in  1194  overlijdt.  Schuilt  de 

fout  elders,  dan  heeft  of  Tohjaya  langer  geregeerd  öf  is  de  duur  van  de  regeering 

van  Rangga  wuni's  opvolger,  Kertanagara,  een  andere  dan  beneden  moet  worden 
aangenomen.  Over  fouten  in  de  cijfers  of  in  de  jaartallen  door  de  Pararaton  ge- 

noemd, in  het  algemeen,  wordt  beneden  in  de  aanteekeniug  bij  Hoofdstuk  VII  iets 

gezegd. 

Jajagu  doet  denken  aan  Jago,  dat  een  andere  naam  is  voor  de  l/'andi 
Tumpang,  zie  de  bij  Verbeek,  Oudheden  van  Java,  onder  n°.  C14,  bl.  294,  opge- 

geven literatuur. 

HOOFDSTUK    V. 

Kertanagara,  als  koning  Ciwabuddha.     Caka  1194 — 1197. 

Zijne  majesteit  Rangga  wuni  (de  zoon  van  Anusapati,  den  zoon  van  Tung- 

gul  amëtung  bij  Ken  Dëdës)  liet  een  zoon  na,  (jri  Kertanagara;  ook  Mahisa  cam- 
paka (de  zoon  van  Mahisa  wong  atëlëng,  den  zoon  van  Ken  Angrok  bij  Ken  Dödës ) 

liet  een  zoon  na,  Raden  Wijaya. 

Aji    Kertanagara  werd  koning  (prabhu)  1),  onder  den  naam  Bhatara  Qiwa- 
buddha. 

Hij    had    een    man,    een   babatangan  2)  van  den  bug  ui,  van  Nangka,  Banak 

wide  geheeten ;  dezen  gaf  hij  den  naam  Arya  Wiraraja,  maar  hij  scheen  onbetrouw- 
baar en  daarom  verwijderde  hij  hem  uit  zijne  omgeving,  hem  benoemende  tot 

adipati  van  Sungënëb,  op  oost-Madura. 

De  persoon,  die  toen  hij  koning  (prabhu)  werd,  zijn  palih  was,  Mpu  Ra- 
ganatha  3),  trachtte  steeds  het  welzijn  van  zijn  heer  te  dienen,  maar  Cïï  Kertanagara 

sloeg  er  geen  acht  op ;  daarom  legde  Mpu  Raganatha  zijne  betrekking  neer  4),  en 

1)  Van    hier  te  beginnen  is  de  vorstentitel  steeds  prabhu,,   behoudens  in  één  geval,  zie  bladz.  31  reg. 

14,  waar  weer  van  ratu.  wordt  gesproken,  welk  woord  ook  ten  opzichte  van  de  boven  reeds  opgesomde  vorsten 
-werd  gebezigd. 

2)  De    beteekenis    is    mij  onbekend;  men  zou  zeggen  dat  het  iets  als  „onderhoorige"  moet  aanduiden. 
3)  In  't  Jav.  voor  naam  hier  puspapata. 

4)  In  't  Jav.  asalah  linggih. 
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nam  hij  zijn  ontslag  als  palih,  vervangen  wordende  door  Këbo  tëngah  sang  apaïiji 

Aragani.     Mpu  Raganatha  werd  in  plaats  daarvan  adhyaksa  te  Tumapêl. 

Nadat  Qrï  Kertanagara  koning  was  geworden,  trachtte  hij  den  dolenden  vijand 

(lialana)  Bhaya  te  verdelgen,  en  toen  deze  dood  was,  zond  hij  zijn  troepen  tegen 
Malayu. 

Zoo  waren  er  maar  weinig  lieden  te  Tumapel  over ;  de  meesten  waren 

naar  Malayu  gezonden.  Apaïiji  Aragani  begeleidde  ze,  maar  keerde  van  Tuban 

weer  huiswaarts,  en  liet,  te  Tumapel  gekomen,  iederen  dag,  ten  genoegen  van  Ker- 
tanagara,   dezen  (lekker)  eten  opdisschen. 

Kertanagara  stond  in  briefwisseling  i)  met  Aji  Jaya  katong,  den  vorst  van 

Daha,  die  zij,n  vijand  was;  er  was  nu  een  goede  gelegenheid  voor  een  vijand, 

en  Jaya  katong  vergat,  dat  hij  zich  zeer  schuldig  zou  maken. 
Banak    wide    was  43  jaar  oud,  toen  de  veldtocht  naar  Malayu  plaats  had. 

Hij    was    bevriend    met   Aji  Jaya  katong;  hij  zond  druk  2)  gezanten  van  Madura 

(naar  Daha)  en  zoo  zond  Aji  Jaya  katong  (ze  ook)  naar  Madura.     Wiraraja  (=  Banak 
wide)  zond  een  brief  aan  Aji  Jaya  katong,  die  luidde :     „Heer,  onderdanig  doe  ik  u 

weten,    dat  als  uw  hoogheid  op  het  oude  veld  wil  gaan  jagen,  u  het  thans  moet 

doen,    nu    het  een  gunstige  tijd  is,  en  er  geen  kaaimannen,  tijgers,  wilde  buffels, 

slangen,  of  doornen  3)  zijn;  er  is  wel  een  tijger,  maar  die  is  tandeloos".    Den  ouden 
palih  [19]    Mpu  Raganatha,  dien  bedoelde  hij  met  een  tandeloozen  tijger,  omdat  hij 

al  oud   was.     Daarop  trok  Aji  Jaya  katong  tegen  Tumapel  op.     De  troepen,  die  om 

de   noord   naar    Tumapel    togen,  waren  de  slechtsten  van  Daha;  (zij  gingen)  met 
vele  vaandels  en  volle  muziek.    De  streek  benoorden  Tnmapël  werd  verwoest,  en 

velen  van  hen,  die  hen  bevochten,  raakten  gewond.     Die  troepen,  die  om  de  noord 

kwamen,  hielden  halt  te  Memëling.     Bhatara  Qiwabuddha  deed  (intusschen)  niets 

dan  palmwijn  drinken.     Toen  hem  bericht  werd,  dat  hij  van  Daha  uit  aangevallen 

werd,  geloofde  hij  het  niet,  en  zeide  hij  nog:     „Hoe  zou  Aji  Jaya  katong  zoo  tegen 

mij  zijn;  hij  is  immers  met  mij  op  een  goeden  voet".     Toen  de  gewonden  het  be- 
richt   (zelf)    brachten,    toen   (eerst)  geloofde  hij  het.    Raden  Wijaya  werd  daarop 

aangewezen  om  die  troepen  ten  noorden  van  Tumapel  te  bevechten.  Hem  vergezelden 

Arya  dikara,  Banak  kapuk,  Rangga  lawe,  Pedang,  Sora,  Dangdi,  Gajah  pagon,  de 

zoon  van  Wiraraja :  Nambi,  Petëng,  (en)  Wirot,  uitstekende  krijgslieden,  die  de  troe- 

pen van  Daha,  de  noordelijke  afdeeling,  afweerden ;  zij  deden  verwoede  gezament- 

lijke  aanvallen  4),  en  de  lieden  van  Daha,  die  om  de  noord  gekomen  waren,  wer- 
den op  de  vlucht  geslagen,  en  door  Raden  Wijaya  nagezet.     (Maar  nu)  gebeurde 

het,    dat    een  groot  leger  van  Daha  van  de  bewaakte  grens  5),  over  Lawor,   (naar 

1)  In  't  Jav.  pasawalanira. 

2)  In  't  Jav.  asurawean,  zie  ook  bladz.  23,  reg.  11. 

3)  In  't  Jav.  rinipun. 

4)  In  't  Jav.  rampak. 

5)  In    deQ    tskst  staat  pinggir  A/cm,  ontleend  aan  't  pinggirahsa  deï  hdss.     Uit  net  nu  op  de  grena 
Verh.  Bat.  Gen.  deel  XLIX.  5, 
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Tumapël)  kwam.  Aan  dit  leger  was  't  verboden  gerucht  te  maken,  en  men  trok 
voort  zonder  vaandels  en  zonder  muziek.  Het  bereikt  Siddhabbawana  en  ging  van 

daar  recht  op  Singbasari  aan.  De  palih  van  Daha,  Këbo  mundarang,  Pudot  en 
Bowong  stonden  aan  het  hoofd  van  deze  troepen  van  Daha  om  de  zuid.  Bhatara 

Ciwabuddha  dronk  juist  (weer)  palmwijn  met  den  palih,  toen  zij  overmand  wer- 

den; beiden  betaalden  het  (met  den  dood).  Këbo  tëngah  (de  palih)  trachtte  zich 
nog  te  verdedigen,  doch  sneuvelde  in  de  Manguntur. 

AANTEEKENING. 

Rangga  wuni  (Wisnuwardhana)  wordt  in  1194  opgevolgd  door  zijn  zoon 

Kërtanagara,  die  als  koning  Ciwabuddha  zou  hebben  geheeten.  Hij  regeerde  niet 

lang,  verondersteld  althans,  dat  de  fout  in  de  cijfers  in  Hoofdstuk  IV  (of  III),  waar- 
over in  de  aanteekening  bij  het  vorige  hoofdstuk  reeds  gesproken  werd,  niet 

schailt  in  het  sterfjaar,  1PJ4  Caka,  van  Bangga  wuni.  Aan  het  slot  van  het  vol- 

gende hoofdstuk  wordt  opgegeven,  dat  de  veldtocht  naar  Malayu,  zoomede  de 

verovering  van  Tumapël,  plaats  bad  in  1197,  en  dat  Jaya  katong  in  Daha  in  1198 

koning  was.  De  duur  van  Kërtanagara' s  regeering  mag  dus  op  een  viertal  jaren 
worden  gesteld,  want  de  bedoeling  van  hetgeen  daar  van  Jaya  katong  wordt 

gezegd,  kan  wel  geen  andere  wezen  dan  om  aan  te  duiden,  dat  in  dat  jaar  Daha 

wederom  de  bovenhand  verkreeg  en  Tumapël  weer  onder  zich  bracht,  iets  waarop 

reeds  gewezen  werd,  dat  gebeuren  zou,  in  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  I. 

Dat  Ciwabuddha  de  eigentlijke  koningsnaam  zou  zijn  geweest  is  te  be- 
twijfelen, zelfs  tegenover  het  feit,  dat  boven  in  het  eerste  hoofdstuk  als  zoodanig 

ook  reeds  werd  aangegeven,  dat  Bhatara  Guru  een  der  namen  was,  die  Ken  Arok 

gedurende  zijne  regeering  voerde.  In  een  der  door  den  Heer  W.  P.  Groeneveldt 

in  zijn  aan  Chineesche  teksten  ontleende  Notes  on  tüe  Malay  Archipelago  and 

Malacca  ')    medegedeelde    berichten,   nl.  dat  omtrent  Shih-pi,  uit  de  geschiedenis 

ter  plaatse  nog  te  vinden  Lëksa  (d.  i.  dus  Rëksa,  Raksa)  blijkt,  dat  men  pinggir  raksa,  de  verdedigde,  in  staat 

van  tegenweer  gebrachte  grens,  te  lezen  beeft. 

1)  Uitgegeven  in  de  Verb.  van  bet  Bat.  Gen.,  deel  XXXIX,  en  later  nog  eens  in  Miscellaneous  pa- 

pers relating  to  Indo-CbiDa  and  tbe  Indian  Archipelago,  reprinted  for  the  Straits  branch  of  the  Royal  Asiatic 

Society,  Second  series,  vol.  [,  126 — 262  (Trübner,  1887).  De  cijfers  tusschen  haakjes  in  mijn  verwijzingen 

slaan  op  deze  laatste  uitgave. 

Anderen,   die  vóór  den  Heer  Groeneveldt  ten  deze  het  hunne  leverden,  waren : 

Raffles,  History  of  Java,  2d  ed.,   1830,  138. 
Amiot,  in  Mémoires  concernant  les  Chinois  par  les  Jésuites  de  Peking,  Tomé  XIV  (gereproduceerd 

door  G.  Schlegel  in  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.  XX,    na  bl.  32), 

Crawfurd,  History  of  the  Indian  Archipelago,  1820,  IIT,  154  en   volgg.,  doch  vooral  164  en  166; 

Klaproth,  Notice  d'une  mappemonde  et  d'une  cosmographie  Chinoises,  Journal  Asiatique,  X  (1832), 
bl.  522; 

Rémusat,  Poe  kouë  ki  ou  relation  des  royaumes  Bouddhiques:  voyage  dans  la  Tartarie,  dans  1' Afgha- 

nistan et  dans  1'Inde,  esecuté  a.  la  fin  du  IVe  siècle,  par  Chy  Fa  Hian,  traduit  du  Chinois  et  commenté; 

ouvrage  posthume,  reva  etc.  par  MM.  Klaproth  et  Landresse,  1836; 
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van  de  Yuan  dynastie  (1280—1367  A  D.),  wordt  toch  medegedeeld,  dat,  vóór  de 
komst  van  de  expeditie,  die  in  1292  A.  D.  (=  1214  Qaka)  door  Kublai  Khan 

(1280—1295  A.  D.)  naar  Java  werd  gezonden  en  dat  eiland  in  1293  A.  D.  (=  1215 

|!aka)  bereikte1),  „the  king  of  Java,  Haji  Ka-ta-na-ka-la,  had  already  been  killed 

by  the  prince  of  Kalang,  called  Haji  Katang",  11.,  bl.  26  (151).  Het  laat  zich  dan 
ook  veel  beter  aannemen,  dat  hier  als  zoodanig  Kërtanagara  in  aanmerking  moet 

worden  gebracht.  Ook  van  eene  andere  zijde  blijkt  dit.  In  een  oorkonde  nl. 

waarvan  een  klein  stukje,  het  begin,  reeds  is  uitgegeven  2),  komt  hij  onder  dezen 
naam  voor,  en  uit  die  zelfde  oorkonde  werd  door  mij  tevens  reeds  medegedeeld, 

dat  men  van  hem  ook  bericht  vindt,  dat  hij  te  Qiwabuddhalaya  3),  Qiwabuddha's 
huis,  begraven  of  bijgezet  zou  zijn,  wat  het  op  zijne  beurt  weer  waarschijnlijk 

maakt,  dat  de  naam  Ciwabuddlia  er  een  is,  waarmede  men  den  vorst,  die  ook  „de 

tijdens  het  palmwijn-drinken  omgekomene"  genoemd  werd,  zie  het  volgende  hoofd- 
stuk en  bl.  21,  reg.  27,  vereerd  heeft. 

's  Mans  lichtzinnigheid  of  overmoed,  die  zich  duidelijk  kenbaar  maken  in 
het  onverstandig  uitzenden  van  die  expeditie  naar  Malayu,  en  zijne  zorgeloosheid 

bij  het  bericht,  dat  Jaya  katong  zich  tegen  Tumapël  ten  strijde  had  aangegord 

en    diens  leger  naderde,  wordt  nader  in  het  licht  gesteld  door  een  andere  bijzon- 

S.  Muller,  Bijdragen  tot  de  kennis  van  Sumatra  bijzonder  in  geschiedkundig  en  ethnographisch  op- 

zigt,  Leiden,  1846 ; 

Schlegel,  Iets  omtrent  de  betrekkingen  der  Chinezen  met  Java  voor  de  komst  der  Europeanen  aldaar, 

in  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XX  (1873),  bl.    19  (het  opstel  zelf  is  van  1870); 

L.  de  Rosny,  Les  peuples  de  1' Archipel  Indien  connus  des  anciens  géographes  Chinois  et  Japonais;  frag- 

ments  orientaux  traduits  en  francais,  (1871),  iu  Mem.  de  1'Athenée  oriëntale,  I,  bl.  55; 
W.  F.  Mayers,  Chinese  explorations  of  the  Indian  Ocean  during  the  fifteenth  century,  China  Review 

III  11 874/75),  219  en  321;  en  IV  (1875/76),  61. 

Na  hem  gaf  S.  Beal,  Two  Chinese  Buddhist  inscriptions  found  at  Buddha  Gaya,  Journal  R.  A.  Soc. 

of  Great  Britaiu  and  Ireland,  New  Series,  XIII,  552;  Some  remarks  respecting  a  place  called  Shi-li-fo-tsai  fre- 

quently  named  in  the  works  of  the  Chinese  Buddhist  pilgrim  I-tsing,  circa  672  A.  D.  (iu  van  der  Lith,  Mer- 

veilles  de  1'Inde,  1883 — 1886,  bl.  251);  en  The  situation  of  the  country  called  Shi-li-fo-shai,  Not.  Bat.  Gen., 
XXIV  (1886),  Bijlage  I. 

Voorts  zie  men  ook  Jacquet,  Autres  éclaircissements  sur  Ie  planisphère  et  la  cosmographie  Chinoise, 

Journal  Asiatique,  XI  (1833 >,  bl.  285;  W.  von  Humboldt,  Die  Kawi  Sprache,  1836,  I,  15;  van  Hoevell  in 

Tijdschr.  N.  I,  3e  Jg.,  1840,  II,  307;  Walckenaer,  Mémoire  sur  la  chronologie  de  1'histoire  des  Javanais, 

et  sur  1'époque  de  la  fondation  de  Madjapahit,  Paris  1842  (die  nog  naar  eenige  oudere  literatuur  verwijst); 

Veth,  Borneo's  Westerafdeeling,  1854,  I,  287;  Lassen,  Indische  Alterthumskunde,  1861,  IV,  479;  de  Klerck, 

Lassen's  geschiedenis  van  den  Indischen  archipel,  1862,  bl.  99;  Veth,  Java,  1878,  II,  7;  Kern,  Over  den 
i  invloed  der  Indische,  Arabische  en  Europeesche  beschaving  op  de  volken  van  den  Indischen  archipel,  1883; 

i  van  der  Lith,  Merveilles  de  Tlnde,  1883 — 1886,  bl.  321;  Brandes,  Een  jayapattra  of  acte  van  eene  rechter- 

lijke uitspraak  van  Caka  849,  1887,  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXII;  van  der  Lith,  Nederlandsch  Oost- 

Indie  beschreven  en   afgebeeld  voor  het  Nederlandsche  volk,  2e  druk,  1893,  I,  391. 

1)  Over  deze  expeditie  zelf  zie  men  beneden. 

2)  De  oorkonde  van  Caka  1216,  waarover  beneden  nader. 

3)  Zie  Not.  B.  G.  XXIV  (1886),  bl.  46. 
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derheid  in  die  Chineesche  berichten  vermeld.  Het  blijkt  daar  nl.,  dat  de  vorst 

van  Java,  waarmede  die  van  Tumapël,  en  wel  juist  hij,  bedoeld  moet  zijn,  tot  het 

zenden  van  die  expeditie  door  China  naar  Java  meer  dan  aanleiding  had  gegeven, 

doordat  hij  Meng  Ch'i,  den  keizerlijken  gezant  van  daar,  door  diens  gelaat  te 
schenden,  groven  smaad  had  aangedaan,  zie  het  bericht  omtrent  Kau  Hsing  (uit 

denzelfden  lijd),  IL,  bl.  27  (151),  „when  Java  had  marked  the  face  of  the  im- 

perial  envoy  Meng  Ch'i",  en  in  't  algemeen  verslag,  IL,  bl.  22  (148),  „the  Imperial 
Government  bas  formerly  had  intercourse  with  Java  by  envoys  from  both  sides, 

and  bas  been  in  good  harmony  with  it,  but  that  they  have  lately  cut  the  face 

of  the  Imperial  envoy,  Meng  Ch  i".  Dat  inderdaad  Kertanagara  bedoeld  was,  ziet 
men  toch  uit  het  boven  reeds  gegeven  citaat  uit  het  bericht  omtrent  Shih-pi. 

In  het  vervolg  komt  Wiraraja's  vroegere  naam,  Baüak  wide,  niet  meer  voor. 
Met  het  oog  op  de  Javaansche  traditie  omtrent  de  stichting  van  Majapahit,  waar- 

over in  de  aanteekeningen  bij  het  volgende  hoofdstuk  het  een  en  ander  dient  te 

worden  gezegd,  zij  hier  op  dien  naam  even  de  aandacht  gevestigd,  terwijl  het 

tevens  van  belang  is  er  op  te  wijzen,  dat  er  hier  wel  gesproken  wordt  van  een 

zoon    van  dezen  persoon,  doch  dat  deze  niet  Rangga  lawe  heet,  wiens  naam  hier 

ook  voorkomt,  zie  bl.  19,  reg.  10,  maar  Nambi  1). o  o 

Het  pinggir  Aksa  van  den  tekst,    uirmsowi;  werd    boven    in    de    vertaling 

reeds  in  pinggir  raksa,  wat  het  zijn  moet,  verbeterd.  Het  is  terug  te  vinden  in 

het  tegenwoordige  Lëksa,  langs  welke  rivier  men  nu  nog  vindt  de  overblijfse- 

len van  een  versterking,  iets  in  den  trant  van  den  Chineeschen  muur,  doch  natuur- 

lijk van  veel  minder  beteekenis.  Over  deze  ruinen  sla  men  na  Dr.  Verbeek's  Oud- 
heden van  Java,  bl.  269  en  201  (n0.  552  en  608)  en  de  daar  opgegeven  litera- 

tuur. T.  a.  p.  vestigde  genoemde  geleerde  er  reeds  de  aandacht  op,  dat  genoemde 

muur  wel  de  grensscheiding  tusschen  Tumapël  en  Daha  zal  zijn  geweest. 

Sumëuëp,  het  oostelijk  gedeelte  van  Madura,  heet  hier  Sungënëb. 

Met  het  oog  op  het  historische  gehalte  van  dit  hoofdstuk,  dat  wij  lieten 

eindigen  met  den  dood  van  Kertanagara,  zou  hier  ter  plaatse  reeds  een  heel  stuk 

dienen  te  worden  aangehaald  uit  de  reeds  genoemde  oorkonde  van  1216  Qaka,  aan- 

gezien men  in  die  oorkonde  een  kort,  maar  officieel  verslag  aantreft  van  den  hier 

voorkomenden  krijg  door  Jaya  katong  met  Kertanagara  gevoerd.  Met  den  dood 

van  den  laatste  was  de  veldtocht  echter  nog  niet  afgeloopen.  Zooals  uit  het  begin 

van  het  volgende  hoofdstuk  blijken  kan,  moest  Raden  Wijaya,  die  uitgezonden 

was  om  het  noordelijke  vijandelijke  leger  te  verslaan,  nog  overwonnen  worden,  en 

ook  dit  vindt  men  in  die  oorkonde  terug,  evenals  de  verdere  lotgevallen  van  dezen 

prins  tot  hij  naar  Madura  weet  te  ontkomen,  zooals  het  volgende  hoofdstuk  almede 

])     In   de    Rangga   lawe    worlt   van  Rangga  Lawe  gesproken  als  van  een  zoon  van  Wiraraja,  vgl.  de 

opmerking  over  de  Rangga  lawe  in  de  inleiding. 
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vertelt.  Het  schijnt  meer  doeltreffend  te  zijn  hetgeen  die  oorkonde  verhaalt,  niet 

te  splitsen,  en  daarom  wordt  eerst  straks,  in  de  aanteekening  bij  het  volgende 

hoofdstuk,  hetgeen  zij  bevat  en  met  het  laatste  gedeelte  van  dit  hoofdstuk  over- 
eenkomt, medegedeeld ;  men  zie  dus  ook  nog  beneden. 

Kërtanagara,  met  wien  Tumapël  valt,  was  de  eerste  die  den  titel  prabhu 

voerde,  bl.  18  reg.   16. 

Waar  hij  bijgezet  werd,  vindt  men  eerst  later,  in  Hoofdstuk  VII,  verteld,  zie 

bl.  25,  reg.  4. 

Over  de  Pamalayu,  zie  men  bij  Hoofdstuk  VI  en  IX. 

HOOFDSTUK  VI. 

Interregnum.  (Jnyahatong.)  Calta  1198 — 1216. 

Raden  Wijaya  van  wien  (boven)  verhaald  werd,  dat  hij  naar  de  noord 

was  gegaan,  bracht  men  er  bericht  van,  dat  Bhatara  Qiwabuddha  door  troepen 

van  Daha,  die  uit  het  zuiden  een  aanval  hadden  gedaan '),  gedood  was,  en  dat  (ook) 
de  oude  palih  het  met  den  dood  had  moeten  betalen,  evenals  de  overige  per- 

sonen van  het  gevolg  van  zijne  Majesteit.  Daarop  keerde  raden  Wijaya  met  al 

zijn  volgelingen  snel  naar  Tumapël  terug.  Daar  trachtte  hij,  doch  te  vergeefs,  te 

herstellen  wat  er  verloren  was;  hij  werd  op  zijn  beurt  teruggeslagen,  fen)  ver- 

volgd door  këbo  Mundarang  vluchtte  hij  op  de  oploopende  sawalis,  terwijl  Këbo 

Mundarang  naar  Buntal  wilde  optrekken  ?).  Raden  Wijaya  nam  het  slikbord  van 

een  ploeg,  die  daar  lag,  en  sloeg  daarmede  3),  zoodat  Këbo  Mundarang' s  borst 
en  gezicht  vol  slijk  geraakten.  Deze  trok  zich  daarop  terug,  enzeide:  „Wel!  gij 

zijt  werkelijk  een  dewa  (iemand  van  vorstelijke,  goddelijke  afkomst)".  Daarop 
verdeelde  Raden  Wijaya  (zijn)  laïicingan  giringsing  4)  aan  zijne  dienaren,  een  ieder 
kreeg  er  een,  omdat  hij  een  verwoeden  aanval  doen  wilde.  D3  bedeelden  waren 

Sora,  Rangga  lawe,  Pédang,  Dangdi,  en  Gadjah.  Sara  deed  ean  aanval,  en  vele 

lieden  van  Daha  vielen.  Sora  zeide  toen  (tot  den  prins):  „Nu,  prins,  moet  gij  een 

aanval  doen,  nu  is  het  de  goede  gelegenheid".  De  prins  deed  een  aanval,  en  er 
vielen  er  nog  veel  meer.  De  lieden  van  Daha  trokken  zich,  door  den  nacht  over- 

vallen, terug,  en  maakten  zish  een  bivouac.  Toen  zij  in  slaap  waren,  overviel  Raden 

Wijaya  hen  op  nieuw,  en  daarop  geraakten  de  lieden  van  Daha  van  elkander; 

velen  werden  er  gewond  door  de  speeren  van  hun  eigen  makkers,  en  er  ontstond 

een  verwarde  5)  vlucht. 

1)  Anduni,  in  pi.  van  andoni. 

2)  In  't  Jav.  anduka. 
3)  De  uitdrukking  mantjal  is   mij  kier  onduidelijk. 

4)  Zijne  benedenkleedingstukken,  nl.  laïicingan  beduidt  dit;  guitig sing  is  de  soortnaam  van  patronen. 

5)  In  't  Jav.  aridu,  zie  beneden  taridu. 
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Nu  had  Bhatara  Ciwabuddha  twee  dochters,  die  door  hem  voor  Raden  Wijaya 

tot  vrouw  bestemd  ')  waren.  [2.0]  Beiden  waren  door  de  lieden  van  Daha  ge- 
vangen, doch  van  elkander  geraakt,  daar  zij  in  verschillende  richtingen  waren  ge- 

vlucht. Door  den  aanval  van  Raden  Wijaya  waren  de  Daha-ërs  in  verwarring. 

's  Nachts  maakten  zij  een  vuur  aan,  dat  hoog  opvlamde.  Daarbij  werd  de 
oudste  2)  der  beide  prinsessen  gevonden;  Raden  Wijaya  kreeg  haar  in  het  oog  en 
herkende  haar.  Hij  bevrijdde  haar  weer,  en  zeide  toen  tot  Sora:  „Wel  Sora3), 

val  nog  eens  aan,  opdat  ook  de  jongste  mijner  jongere  zusters  gevonden  worde''. 
Sora  zeide:  „Greenszins,  vorst,  want  de  oudste  is  nu  gevonden;  en  hoe  weinig 

manschappen  heeft  u  hier!"  Raden  Wijaya  antwoordde:  „Goed,  om  harentwille  (?)". 
Sora  zeide  daarop  weer:  „Heer,  u  moest  u  terugtrekken;  het  zou  zeker  zeer 

goed  zijn  nog  eens  een  aanval  te  doen,  zoo  u  er  iets  mede  kon  winnen,  en  mis- 
schien de  jongste  prinses  vondt,  maai  als  wij  haar  er  niet  aantreffen,  zullen  wij 

als  witte  mieren  in  't  vuur  zijn  gevlogen". 
De  prins  vluchtte  daarop,  de  prinses  in  zijne  armen  dragende,  en  den  geheelen 

nacht  in  noordelijke  richting  voortgaande,  's  Morgens  werd  hij  door  den  vijand 
bezuiden  Talaga  pagër  achterhaald.  Om  beurten  bleven  zijn  mannen  achter  om 

de  lieden  van  Daha,  vechtende,  staande  te  houden.  Gajah  pagon  kreeg  een  diepe, 

doorgaande  speerwond  in  zijn  dij,  doch  hij  kon  nog  loopen.  Raden  Wijaya  zeide: 

„Gajah  pagon,  kunt  gij  loopen;  als  gij  het  niet  kunt,  zullen  wij  ons  allen  dood 

vechten."  „Ik  kan  het,  heer,  maar  slechts  langzaam".  De  Daha-ërs  zetten  den 
prins  niet  erg  na,  en  keerden  ten  slotte  naar  Talaga  pagër  terug.  Raden  Wijaya 

dwaalde  nu,  als  een  boschkip,  met  zijne  manschappen,  die  hem  gevolgd  waren, 

in  de  wildernis  rond;  om  beurten  droegen  dezen  de  prinses,  tot  zij  ten  laatste 

beraadslaagden  4)  en  beredeneerden  hoe  de  prins  zou  moeten  handelen.  Toen  zij 
het  eens  waren  geworden,  vervoegden  zij  zich  tot  hem  en  zeiden :  „Heer,  dit 

zouden  wij  u  willen  opmerken,  welk  einde  zal  het  met  u  nemen,  als  gij  zoo 

in  dit  bosch  hier  rond  blijft  zwerven.  Volgens  onze  meening  zou  het  het  beste  zijn, 

zoo  u  oost-Madura  kon  bereiken ;  u  moet  naar  Wiraraja  vluchten,  opdat  u  bij  hem 

uw  toevlucht  zal  kunnen  nemen,  want  het  is  onmogelijk,  dat  hij  met  u  niet  be- 

gaan zal  zijn;  hij  is  toch  juist  door  wijlen  uw  vader  een  groot  man  geworden". 
De  prins  zeide :  „Ja  juist,  als  hij  met  mij  begaan  is,  maar  zoo  hij  dat  niet  is, 

dan  leg  ik  er  groote  oneer  mede  in".  Sora,  Rangga  lawe  en  Nambi  stonden  er 

op,  en  zeiden  als  uit  een  mond:  „Heer,  waarom  zou  Wiraraja  zich  van  u  keeren  5)". 
Daarom  gaf  de  prins  aan  hun  verzoek  toe.     Hij  verliet  de  wildernis,  en  kwam  te 

1)  In  't  Jav.  jaga, 

2)  Lees  panuha. 

3)  Angungsed    werd    niet    vertaald,    en    uit    den    zin    gelicht,  omdat  mij  de  beteekenis  onduidelijk  is. 

Wellicht  te  lezen  lak  ta  angungsed,  angamuk  maneh. 

4j     In  't  Jav.  abhawarasa. 

5)     In  't   Jav.  palingaha. 
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Pandakan,  bij  den  buyut  daar,  Macan  kuping.  (Daar)  vroeg  hij  om  een  halfrijpe 

klapper;  rnen  wilde  hem  de  melk  ervan  laten  drinken,  (doch)  toen  men  haar 

openmaakte,  was  zij  vol  witte  gekookte  rijst.  Men  stond  verbaasd,  en  zeide: 

„Bijzonder  vreemd,  want  jonge  klappers  met  gekookte  rijst  er  in,  zijn  er  niet". 
Gajah  pagon  kon  (nu)  niet  (meer)  gaan;  de  prins  zeide  daarom:  „Buyut  van 

Pandakan,  ik  geef  u  een  man  in  bewaring,  Gajah  pagon,  die  niet  gaan  kan; 

hij  ')  (blijve)  bij  u"  De  lieden  van  Pandakan  zeide:  „Dat  zal  niet  goed  zijn, 
heer;  hij  mocht  hier  eens  gevonden  worden;  er  moet  geen  dienaar  (van  u)  [21]  te 

Pandakan  zijn  2);  naar  onze  meening  moet  hij  in  een  boschtuin  verblijven,  waar 

men  boschgras  aan  het  snijden  is;  in  het  midden  kan  daar  een  open  ruimte  wor- 

den gemaakt  3)  en  daar  kan  voor  hem  een  veldhuisje  opgericht  worden ;  daar  kan 
hij  in  de  eenzaamheid  gaan  zitten,  zonder  dat  iemand  het  merkt,  en  van  Pandakan 

kan  men  hem  iederen  dag  zijn  eten  brengen".  Gajah  pagon  bleef  achter.  Raden 

Wijaya  ging  daarop  naar  Datar,  's  nachts  reizende.     Te  Datar  ging  hij  scheep. 
De  troepen  van  Daha  keerden  weer  naar  huis.  De  jongste  der  beide  prinses- 

sen bleef  gevangen,  en  werd  naar  Daha  gebracht  en  aan  Aji  Jaya  katong  over- 
gegeven.    Deze  vernam  met  vreugde  den  dood  van  Bhatara  Ciwabuddha. 

Raden  Wijaya  bereikte  den  overwal  in  het  noorden  (de  zuidkust  van  Ma- 
dura),  ging  aan  den  wal,  en  werd  door  den  nacht  overvallen  op  een  sawah  ergens 

op  de  grens  van  Sungënëb.  Hij  overnachtte  daarom  op  die  sawah,  die  men  aan 

het  bewerken  was  4),  pas  geëgd  had,  en  met  smalle  dijkjes  voorzien  was.  Sora  ging 
voorover  op  zijn  buik  liggen,  en  de  prins  en  de  prinses  zaten  boven  op  hem.  Den 

volgenden  morgen  ging  hij  door  naar  Sungënëb,  waar  hij  bij  de  groote  hale  zijn  gang 
staakte.  Hij  zond  iemand  om  te  zien  of  Wiraraja  buiten  zat.  Deze  kwam  spoedig 

terug,  want  Wiraraja  zat  buiten.  Daarop  ging  de  prins  naar  de  paseban.  Wiraraja 

zag  den  prins  dadelijk,  toen  hij  ter  plaatse  kwam,  schrok,  verliet  de  paseban,  en 

ging  in  huis,  waardoor  de  audiëntie,  die  hij  gaf,  een  einde  nam.  Raden  Wijaya 

ontstelde,  en  zeide  tot  Sora  en  Ranggalawe:  „Wat  heb  ik  gezegd,  ik  leg  er  groote 

oneer  mede  in ;  had  ik  het  toch  toen  maar  liever  met  den  dood  in  den  strijd  be- 

taald". Daarop  ging  hij  (weer)  naar  de  groote  bak,  maar  het  einde  was,  dat  Wi- 
raraja met  zijne  echtgenote  5)  en  verdere  huisgenoten  gezamentlijk  6)  tot  hem 

kwamen,  om  hem  betel  aan  te  bieden.  Rangga  lawe  zeide  (toen)  tot  den  prins: 

„Neen,    heer,    het   loopt   geheel   anders;    daar  komt  Wiraraja  integendeel  tot  u". 

1)  In  't  Jav.  didine. 

2)  In  't  Jav.  samering  Pandakan. 

3)  In  't  Jav.  binengang  ing  tëngah.     Bëngang    is    volgens  Dr.  v.  d.  Tuuk  ruimte   tusschen  bewoonde 
plaatsen,  niet  met  huizen  bezet,    open  ruimte. 

4)  In  't  Jav.  lalahan. 

5)  In  't  Jav.  pinatih.     Deze    vorm  wordt  voor  de  vrouw  van  den  patih  of  van  een  adipati  bij  voor- 
keur gebruikt;  en  het  Ken  Pinatib  (van  Gërsik)  is  dan  ook  geen  eigennaam. 

6)  In  't  Jav.  arantaban. 
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Daarover    verheugde    de   prins  zich  (zeer).    De  echtgenote  van  Wiraraja  bood  der 

prinses,    en    Wiraraja   (zelf)  den  prins  sirih  aan.    Wiraraja  verzocht  hem  zijn  ver- 
blijf te  komen  nemen  in  de  regentswoning.     De  prinses  steeg  op  den  wagen,  terwijl 

Wiraraja's  echtgenoten  haar  te  voet  begeleidden ;  Wiraraja  deed  dit  den  prins.    In 

de  regentswoning  logeerden  zij  in  Wiraraja's  eigen  slaapvertrek.     Raden  Wijaya  l) 
vertelde    aan    Wiraraja,    toen   deze   bij  hem  in  de  tweede  poort  kwam,  op  welke 

wijze   de  vorst,  die  onder  palm  wijn  drinken  bet  leven  liet,  gestorven  was,  en  hoe 

hij    zelf   tegen    de  troepen  van  Daha  gevochten  had.     Wiraraja  vroeg  hem :    „En 

wat    wil    u    mi,    prins".     Raden  Wijaya  antwoordde:    „Ik  verzoek  u,  als  gij  het 

goed   vindt,    hier  bij  u  te  mogen  blijven".     Wiraraja  zeide:     „Maak  u  maar  niet 
ongerust,  (er  zal  wel  iets  opgevonden  kunnen  worden,  om  het  gebeurde  weer  on- 

gedaan te  maken),  maar  het  moet  langzaam  aan  geschieden".  Daarop  verzocht  hij 
hem    door   naar  binnen  te  gaan.     Verder  bood  hij  hem  kleederen,  gordels,  en  sa- 

rongs  aan,  die  hem  door  's  regents  vrouwen,  waaronder  de  ken  pinatih  (raden  ayu)> 
werden  aangeboden.     De  prins  sprak  toen :     „Wiraraja,  mijn  vader,  de  verplichting 

die    ik    aan    u    heb,   is  niet  gering ;  als  ik  mijn  doel  bereik,  dan  zal  ik  Jawa  in 

tweeën    verdeelen,    en   gij    zult    de    eene    helft,  ik  de  andere  hebben".     Wiraraja 

zeide :    „Zooals    u  wil  2),  heer,  als  u  maar  eerst  koning  zal  zijn  geworden".     Dit 
was  de  afspraak  van  den  prins  met  Wiraraja.    Wiraraja  verzorgde  den  prins  bui- 

tengemeen;   dagelijks    gastreerde    hij  hem,  om  niet  te  reppen  van  den  palmwijn, 

dien    hij    hem  schonk.  [22]  Toen  Raden  Wijaya  reeds  vrij  lang  te  Sungënëb  was 

geweest,  zeide  Arya  Wiraraja  eens  tot  hem :    „Heer,  ik  heb  een  plan ;  u  moet  bij 

Aji    Jaya    katong  in  dienst  gaan,  en  voorgeven  dat  u  om  genade  vraagt;  u  moet 

zeggen,    dat    u    zich    voor   hem  bukt,  en  als  nu  Aji  Jaya  katong  het  goed  vindt, 

dat    u    bij    hem    in   dienst  komt,  dan  moet  u  voor  eenigen  tijd  naar  Daha  gaan ; 

blijkt    het   dan,  dat  hij  in  u  vertrouwen  is  gaan  stellen,  dan  vrage  u  hem  om  de 

woeste    gronden    van   de  lieden  van  Trik,  om  er  een  desa  van  te  maken.     Madu- 
reezen    zullen  het    terrein    schoon  hakken,  en  die  desa  aanleggen;  dichtbij  wonen 

er    Madureezen  3)    en    dezen    zullen    tot    u  komen.     U    moet    bij    den    vorst  zeli 

in    dienst    gaan,    om    Aji  Jaya  katong' s  lieden  goed  op  te  nemen ;  u  moet  weten 
wie    trouw,    wie    krijgshaftig,    wie    lafhartig    of   bekwaam    is,    voornamelijk    wat 

Kèbo   Mundarang's   karakter    is.     Heeft    u    allen  goed  opgenomen  4),  dan  vraagt 
u    verlof   om    te    gaan  wonen  in  de  desa,   die  de  Madureezen  op  de  woeste  gron- 

den   van    de    lieden    van   Trik    zullen    hebben    aangelegd.     Voorts    zal    het    ook 

goed  zijn,  om  als  er  van  uwe  lieden  uit  Tumapël  weer  tot  u  komen,  hen  aan  te 

nemen;    zelfs    als    er  lieden  van  Daha  tot  u  hun  toevlucht  nemen,  moet  gij  voor 

1)  Men  leze  reg.  26   raden    Wijaya  in  pi.  van  raden   Wiraraja. 

2)  In  't  Jav.  sawadinipun. 

3)  In  't  Jav.    aparantunan,    krama-vorm  van  oud  apardryan  (waaruit  pararen,  pareren,  paleren),  zie 
ook  bladz.  23  reg.  11. 

4)  In  't  Jav.  katepas. 
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hen  opkomen,  en  als  u  de  troepen  van  Daha  meent  te  kannen  staan,  (dan  zal 

het  de  tijd  zijn  uw  slag  te  slaan).  Ik  zal  Jaya  katong  nu  bericht  zenden".  De 
persoon,  die  den  brief  !)  moest  overbrengen,  vertrok,  stak  over  naar  Jawa,  en  gaf 
zelf  den  brief  te  Daha  aan  Aji  (Jaya)  katong.  De  brief  luidde:  „Heer,  onderdanig 

doe  ik  u  weten,  dat  uw  kleinzoon  vergeving  verzoekt,  hij  wil  zich  aan  uwe  Ma- 
jesteit onderwerpen ;  ten  dezen  late  u  weten  wat  u  beslist,  of  u  het  goed  vindt 

of  niet".  Aji  katong  zeide:  „Hoe  zou  ik  het  niet  goed  vinden,  dat  mijn  jongen, 
Arya  2)  Wijaya,  zich  aan  mij  wil  onderwerpen",  en  liet  den  gezant  weder  terug- 

gaan om  wat  hij  gezegd  had  over  te  brengen.  Na  aankomst  gaf  deze  den  brief 

over,  die  aan  den  raden  en  Wiraraja  werd  voorgelezen.  Wiraraja  was  verheugd. 

Raden  Wijaya  ging  daarop  naar  Jawa  terug,  met  zijn  volgelingen,  en  begeleid 

door  Madureezen;  Wiraraja  bracht  hem  tot  Terung. 

Te  Daha  gekomen  diende  hij  Aji  Jaya  katong  trouw,  zoodat  deze  hem 

lief  kreeg.  Het  was  juist  Galungan  3)  toen  hij  te  Daha  kwam.  Zijn  mannen  kre- 

gen uit  den  dalem  bevel  om  te  sasarama  4).  De  mantri's  van  Daha  waren  uiter- 
mate 5)  verbaasd,  toen  zij  hen  zagen,  zulke  flinke  lieden  waren  het  allen,  zooals 

Sora,  Rangga  lawe,  Nambi,  Pëdang,  en  Dangdi.  Zij  liepen  in  de  pasasaraman  in 

de  Manguntur  te  Daha.  Op  hun  beurt  liepen  ook  de  mantri's  van  Daha  hard, 
zooals  de  eerste  krijgers :  Panglët,  Mahisa  rubuh,  de  patik  Këbo  mundarang,  maar 

alle  drie  verloren  het  in  het  hard  loopen  tegen  Rangga  lawe  en  Sora.  Iets  later 

organiseerde  Aji  (Jaya)  katong  een  (kris)steekspel :  „Mijn  jongen  Arya  Wijaya, 

kom,  gij  moet  eens  (met  uwe  kris)  schermen,  ik  verlang  dat  te  zien ;  mijne  mantri's 

zullen  uw  tegenpartij  zijn".  De  prins  antwoordde:  „Zeker,  heer!"  Het  steekspel 
had  plaats,  onder  zeer  luidruchtige  muziek,  ten  aanschouwe  van  ontelbare  toe- 

schouwers. Aardig  was  het  hoe  de  lieden  van  Aji  (Jaya)  katong  op  de  vlucht 

gingen.  Deze  beval  (toen):  „Zeg  aan  mijn  jongen,  Arya  Wijaya,  dat  hij  niet  meer 

mee  moet  doen;  wie  zou  zijn  heer  durven  staan"  6).  De  prins  deed  (toen)  niet  meer 
mede,  en  de  partijen  stonden  elkander  bij  het  steekspel  (nu)  gelijk,  nu  eens  moest 

deze  wijken,  dan  die ;  (maar)  op  het  laatst  richtte  Sora  zich  tegen  den  patik  Këbo 

mundarang,  Rangga  lawe  zich  tegen  Panglët,  en  Nambi  [23]  zich  tegen  Mahisa 

rubuh;  het  slot  was  dat  de  mantri's  van  Daha  door  Raden  Wijaya's  mannen  op 
de  vlucht  werden  gejaagd,  zonder  zich  te  kunnen  herstellen,  en  toen  hield  men 
er  mede  op. 

1)  In  't  Jav.  sawala. 

2)  In  't  Jav.  arsa. 

3)  Inlandsen  (wukii)  nieuwjaar,  vallende  op  den  Woensdag  van  Pungulan,  welke  wuku  daarom  bij  de 
Javanen  Galungan  heet. 

4)  Blijkbaar  beteekent  dit  woord  een  zekeren  wedstrijd  houden  Men  vindt  het  terug  onder  festi- 

viteiten hij  een  bruiloftsfeest  aan  het  hof  van  Majapahit,  f^r^ji  ,  in  Hoofdstuk  XIV  van  de  Sajarah  Ma- 
layu,  ed.    Singapore,  bl.  159. 

5)  In  't  Jav.  henti. 

6)  Te  lezen  sapa   ia  wong  wania  lawan  gustine. 
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Raden  Wijaya  had  nu  gezien,  dat  de  mantri's  van  Daha  het  tegen  zijne  lieden 
moesten  afleggen.  Hij  zond  daarop  aan  Wiraraja  bericht,  en  deze  raadde  hem  aan 

om  de  woeste  gronden  van  de  lieden  van  Trik  te  vragen.  Aji  (Jaya)  katong  vond 

het  goed.  Zoo  zijn  de  woeste  gronden  van  Trik  voor  het  eerst  tot  een  bewoonbare 

plek  gemaakt.  Toen  de  Madoereezen  met  den  aanleg  net  begonnen  waren,  wilde 
een  hunner,  die  honger  had,  en  niet  voldoende  lijf  kost  bij  het  omkappen  had 

(medegenomen),  eenige  ma/a-vruchten  eten;  zij  waren  hem  te  bitter,  en  hij  wierp 

alle  ma/a's  van  de  soort,  die  hij  gezocht  had,  weg.  Het  werd  bekend,  dat  (daar) 
ma/a-vruchten  waren,  die  zeer  bitter  smaakten,  en  inderdaad  (daarom)  is  (die 

plaats)  Majapahit  genoemd. 
De  prins  had  den  toestand  in  Daha  nagegaan,  en  Majapahit  zag  er  reeds 

als  een  desa  uit.  De  lieden  van  Wiraraja  gingen  druk  naar  Daha  en  verbleven  te 

Majapahit.  Wiraraja  raadde  (daarop)  den  prins,  hoe  hij  het  aan  Aji  (Jaya)  katong  moest 

vragen  om  heen  te  mogen  gaan.  Hij  vroeg  te  Majapahit  te  mogen  gaan  wonen.  Aji 

(Jaya)  katong  vond  het  goed,  verleid  door  zijne  genegenheid  en  de  voortreffelijke  wijze, 

waarop  de  prins  hem  had  weten  te  dienen,  als  meende  hij  het  oprecht.  Nauwelijks 

te  Majapahit  gekomen,  gaf  de  prins  Wiraraja  er  kennis  van,  dat  hij  en  zijn  mannen 

tegen  de  mantri's  van  Daha  opgewassen  waren.  Hij  noodigde  Wiraraja  uit  tegen 
Daha  op  te  trekken.  Wiraraja  hield  het  nog  wat  tegen  en  zeide:1),  „Niet  te 

haastig 2),  ik  heb  nog  een  plan.  Zeg  gij,  pangalasan,  den  vorst,  dat  ik  bevriend 
ben  met  den  koning  van  Tatar;  ik  zal  (hem  zeggen,  dat  ik)  voor  hem  de  prinsessen 

buit  zal  maken.  Ga  gij,  pangalasan,  dadelijk  naar  Majapahit  terug.  Na  uw 

vertrek  zal  ik  naar  Tatar  schrijven,  want  er  is  (hier)  juist  een  schip  van  daar, 

dat  hier  handel  is  komen  drijven.  Een  schip  van  mijzelf  zal  ik  naar  Tatar  laten 

mede  gaan,  om  den  vorst  uit  te  noodigen  tegen  Daha  te  velde  te  trekken.  Als 

de  vorst  van  Daha  verslagen  zal  zijn,  dan  zullen  de  schoone  prinsessen  van  Tu- 
mapël,  die  op  het  geheele  eiland  Jawa  haars  gelijken  niet  hebben,  het  eigendom 

verklaard  worden  van  den  vorst  van  Tatar  3) ;  zoo  zal  ik  dien  vorst  vangen.  Zeg 
gij  aan  den  vorst,  dat  hij  zich  (dan  bij  hem)  moet  aansluiten  om  Daha  mede  ten 

onder  te  brengen".  De  pangalasan  keerde  naar  Majapahit  terug.  Raden  Wijaya 
was  verheugd  over  hetgeen  Wiraraja  aanbevolen  had.  Na  het  vertrek  van  den 

pangalasan  zond  Wiraraja  iemand  naar  Tatar.  Zelf  verhuisde  hij  met  geheel  zijn 

huisgezin  naar  Majapahit,  van  Madura  medenemende  wat  tot  den  strijd  noodig 

zou   zijn,  alle  bruikbare  Madureezen,  en  de  noodige  wapenen. 

Toen  de  gezanten  (met  de  troepen)  van  Tatar  gekomen  waren,  viel  men 

Daha  aan.  De  troepen  uit  Tatar  trokken  van  het  noorden  op,  die  van  Madura  en 

van  Majapahit  van  den  oostkant. 

Aji  (Jaya)  katong  geraakte  in  de  war,  en  wist  niet  waar  hij  het  meest  voor 

1)  In  'tJav.  Anayuti. 

2)  In  't  Jav.  geru. 

3)  In  't  Jav.  irika  akua  ring  rattt  Tatar. 
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waken  moest.  In  het  noorden  had  hij  het  hard  te  verantwoorden  tegen  de  Tatar's. 
Këbo  mundarang,  Panglët  en  Mahisa  rubuh  moesten  op  de  troepen,  die  uit  het  oosten 

kwamen,  passen.  Panglët  werd  door  Sora  gedood,  en  Këbo  rubuh  door  Nambi; 

Këbo  mundarang  streed  met  Rangga  lawe  en  werd  op  de  vlucht  geslagen,  in 

Trinipanti  achterhaald,  en  (toen)  door  Rangga  lawe  gedood.  Hij  zeide  tot  deze: 

„Rangga  lawe,  ik  heb  een  dochter;  dat  Sora  haar  neme,  als  een  belooning  voor 

zijne  dapperheid".  Aji  Jaya  katong  deed  om  zich  te  verdedigen  een  aanval  naar 

het  noorden,  (maar)  werd  door  de  Tatar's  [24]  overmand,  zelfs  gegrepen  en  door 
hen  gevangen  gezet.  Raden  Wijaya  drong  dadelijk  de  kraton  van  Daha  binnen,  en 

haalde  de  prinses  weg,  die  jongste  (van  de  twee,  waarvan  boven  is  gesproken). 

Hij  bracht  haar  naar  Majapahit,  waar  de  Tatar's  dadelijk  daarop  om  de  prinssesen 
kwamen  vragen,  daar  Wiraraja  had  beloofd,  dat  hij,  als  Daha  gevallen  zou  zijn, 

de  beide  prinsessen  van  Tumapël  uitleveren  zou.  De  mantris  wisten  nu  geen 

raad,  en  zochten  een  uitvlucht.  Sora  zeide:  „Nu,  ik  zal  ook  in  dit  geval  wel  op 

de  Tatar's  losgaan,  als  zij  hier  komen".  Arya  Wiraraja  hernam :  „Sora  mijn 

jongen,  heel  goed,  maar  ik  weet  er  nog  wel  wat  (anders)  op".  Men  zocht  nog  voort- 
durend naar  iets  waarmede  men  de  Tatar's  zou  kunnen  paaien.  Daarover  rede- 

neerden de  mantri's.  Sora  zeide,  vertrouwende  de  zaak  uit  te  kunnen  maken: 

„Wat  zou  het  een  succes  hebben,  als  wij  de  Tatar's  aanvielen".  Des  avonds,  toen 

de  zon  in  het  westen  stond,  kwamen  de  Tatar's  de  prinsessen  opvorderen.  Wiraraja 

antwoordde  hun :  „Tatar's,  overhaast  u  toch  geenszins ;  de  prinsesssen  zijn  nog  be- 
droefd, want  zij  hebben,  toen  Tumapël,  en  ook  toen  Daha  viel,  het  zwaard  zien  ge- 

bruiken; zij  zien  er  in  hooge  mate  tegenop  eenig  wapen,  welk  ook,  te  zien ;  morgen 

zullen  ze  u  uitgeleverd  worden,  en  in  vierkanten  zetels  (tandu's?)  ])  geplaatst  en  ge- 
dragen, in  staatsiekleederen,  naar  uwe  schepen  worden  begeleid.  In  vierkanten 

zetels  worden  zij  geplaatst,  omdat  zij  geen  wapen  willen  zien,  en  verder  mogen 

de  lieden,  die  de  prinsessen  in  ontvangst  zullen  nemen,  geen  gewone  Tatar's  zijn, 
het  moeten  de  besten  onder  u  wezen,  en  zij  moeten  komen  zonder  gevolg,  want  de 

prinsessen  hebben  zich  vast  voorgenomen  om  zich  te  verdrinken,  als  zij  eenig  wapen 

zouden  zien,  zelfs  al  zouden  zij  het  schip  reeds  hebben  bereikt,  en  gij  zult  het  niet 

ongedaan  kunnen  maken  2),  al  zoudt  gij  uw  leven  er  voor  willen  geven,  als  de  prin- 

sessen zich  eens  verdronken".  De  Tatar's  gaven  toe  en  liepen  er  in.  Zij  zeiden: 

„Wat  u  daar  zegt,  is  zeer  juist".  Op  den  tijd,  dien  men  overeengekomen  was, 

kwamen  3j  de  Tatar's  allen  ongewapend,  in  grooten  getale  (?),  om  de  prinsessen 
te  halen.  Zij  werden,  toen  zij  de  poort  Bhayangkara  door  waren,  ingesloten,  en 

de  deuren  werden  van  buiten  en  van  binnen  gegrendeld.  Sora  had  zijn  kris  op 

zijn  dij  gebonden  4),     Hij  viel  toen  de  Tatar's  verwoed  aan,  en  stak  ze  allen  over 

1)  In  't  Jav.  pasagi. 
2)  Lees  parahilang. 

3)  In  't  Jav.  agebagan. 

é)  In  't  Jav.  den-wulang  ing  pupune. 
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hoop.  Rangga  lawe  viel  die  aan,  die  buiten  de  paseban  waren ;  hij  zette  hen  na  tot 

waar  zij  vluchten,  de  haven  te  Canggu  ]),  waar  zij  achterhaald  en  afgemaakt  werden. 

Een  tien  dagen  laten  ongeveer  2)  kwamen  de  troepen,  die  Malayu  waren 
gaan  veroveren,  terug,  met  twee  prinsessen.  Een  van  hen,  prinses  Dara  petak 

werd  door  raden  Wijaya  tot  binihaji  (selir)  gemaakt;  de  oudste,  Dara jingga,  huwde 

met  (een)  deiva  en  werd  de  moeder  van  den  koning  van  Malayu  3),  Tuhan  Janaka, 
wiens  kasirkasir  Qrï  Marmadewa  was,  en  die  als  koning  Aji  Mantrolot  heette. 

De  veldtocht  tegen  Malayu  en  de  val  "van  Tumapel  hadden  plaats  in  het- 
zelfde Qakajaar,  1197.  Aji  (Jaya)  katong  werd  koning  (ralu)  in  Daha  in  Qaka 

1198.  Te  Junggaluh  gekomen  (waar  hij  geïnterneerd  werd),  dichtte  hij  de  kidung 

Wukir  polaman  (Vischvijverberg),  en  toen  hij  die  gereed  had,  overleed  hij. 

AANTEEKENING. 

In  dit  hoofdstuk  wordt,  zooals  men  gezien  heeft  verhaald  wat  er  geschiedde 

tijdens  Jaya  katong,  de  vorst  van  Daha  (Kadiri),  heer  en  meesr.er  was  over  de 

streken,  waarvan  in  de  Pararaton  voornamelijk  sprake  is. 

Hoewel  met  den  val  van  Tumapel  nog  niet  geheel  meester  van  het  terrein, 

omdat  de  te  velde  getrokken  troepen  onder  Raden  Wijaya,  die  naar  het  noorden 

waren  gezonden,  nog  verslagen  moesten  worden,  kau  men  zijn  interregnum  toch  ge- 
voegelijk met  dat  feit  een  aanvang  laten  nemen.  Dit  geschiedde  dan  in  1197  of 

1198  Qaka,  zie  het  einde  van  dit  hoofdstuk,  bl  24  reg.  30  en  volgg.  In  Qaka 

1216  of  in  het  jaar  daaraan  voorafgaande  viel  hij  weder,  en  daarmede  eindigde  het. 

Gedurende  dat  tijdsverloop  hadden  er  gewichtige  gebeurtenissen  plaats. 

Het  verhaal  vertelt  ons,  dat  in  de  jaren  van  zijn  bewind  het  bekende  Ma- 
japahit  werd  gesticht,  en  dat  in  de  nabijheid  daarvan  een  door  den  vorst  van 

China  uitgeruste  expeditie  op  Java  voet  aan  wal  zette,  en  medehielp  Daha  (weer) 

ten  onder  te  brengen;  ook  meldt  het  ons  welke  lotgevallen  Raden  Wijaya  nog 

had  te  doorleven  vóór  hij  naar  Madura,  van  waar  uit  hij  zijne  operaties  tegen 

Jaya  katong  begon,  ontkomen  kon. 

In  de  aanteekening  bij  het  vorige  hoofdstuk  werd  er  reeds  opgewezen,  dat 

van  deze  lotgevallen  ook  gewaagd  wordt  in  de  oorkonde  van  Qaka  1216.  Met 

een  enkel  woord  werd  er  verder  aan  herinnerd,  dat  erin  1293  A.  D.  =  1215  Qaka, 

werkelijk  een  Chineesche  expeditie  op  Java  landde. 

Hieronder  volgt  nu  in  de  eerste  plaats  het  gedeelte  van  die  oorkonde,  dat 

hier  van  belang  is,  nl.  blad  I — VI,  waarachter  ongelukkig  een  stuk  ontbreekt; 
daarop  een  verslag  over  die  Chineesche  expeditie,  en  dan  wat  er  over  de  stichting 

en  den  ouderdom  van  Majapahit  in  het  algemeen  op  te  merken  valt. 

1)  In  't  Ja  v.  sohaning   Cangyu. 

2)  In  't  Jav.  akara. 

3J     In  't  Jav.  alaki  dewa  apuputra  ratu  ring  Malayu. 
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Terwijl  de  koperen  platen  zelf  verloren  zijn,  althans  nog  niet  zijn  terug- 
gevonden, beeft  liet  een  lieelen  tijd  moeten  duren,  vóór  men  van  deze  interessante 

oorkonde,  die  ±  1780  A.  D  reeds  gevonden  werd,  iets  meer  te  weten  kwam, 

en  werkelijk  maken  kon. 

Gevonden  op  den  gunung  Butak,  in  het  district  Surabaya,  omstreeks  het 

genoemde  jaar,  —  zooals  blijkt  uit  eene  aanteekening  bij  een  afteekening  van  het 
grootste  gedeelte  dezer  platen,  aangetroffen  in  een  kist  behoorende  tot  de  nala- 

tenschap van  Mr.  S.  I.  E.  Rau,  die  aan  de  Leidsche  rijksuniversiteits-bibliotheek 

geschonken  werd  ]), —  en  nadat  er  reeds  in  1816  door  Raffles  een  transcriptie 
met  latijnsohe  letter  werd  uitgegeven  van  hetgeen  op  twee  der  platen  te  vinden 

was  (plaat  III  en  VI),  in  zijn  „Copies  of  two  of  the  ancient  inscriptions  on  copper 

plates  dug  up  in  the  vicinity  of  Surabaya,  rendered  frorn  the  ancient  Kawi  cha- 

racter  into  the  Roman"  2),  Verh.  Rat.  Gen.,  VIII,  en  Raffles  daarop  in  1817 
ook  nog  een  facsimile  plaatste  in  zijn  History  of  Java,  van  plaat  I,  kon  eerst  in 

1886  door  het  vinden  van  een  afschrift  van  plaat  II  in  een  bundel  van  den  Sul- 
tan van  Suménëp,  in  de  verzamelingen  van  het  Bat.  Gen.,  „Toelisan  boeda  darie 

Soeltan  Soemënep",  Jav.  Hss.  B.  G.  42,  aan  het  licht  worden  gebracht,  dat  deze  frag- 
menten bijeenbehoorden,  zie  Not.  B.  G.  XXIV  (1886),  bl.  46.  Daarmede  een 

belangrijk  eind  gevorderd  tot  de  juiste  waardeering  dier  restanten,  op  wier  be- 

langrijkheid Dr.  van  der  Tuuk  de  aandacht  van  schrijver  dezes  had  gevestigd, 
kwam  in  het  jaar  1888  een  afteekening  uit  den  boedel  van  den  Heer  Rau 

voor  den  dag,  van  plaat  I,  III  —  VI,  VIII  en  X  —  XII,  van  welker  bestaan  Prof. 

Kern  mij  dadelijk  berichtte,  iets  later  mij  ook  een  copie  zendende  3).  Er  moest 
dus  meer  dan  een  eeuw  verloopen,  vóórdat,  en  dan  nog  op  zulk  eene  wijze,  met 

behulp  van  surrogaten,  de  disjecta  membra  taliter  qnaliter  weer  bijeengebracht 
konden  worden. 

Met  het  voorhandene  is  men  echter  in  staat  van  het  begin  den  doorloopen- 
den tekst  te  geven,  welke  alsvolgt  luidt. 

1)  Die  aanteekening  luidt:  „Dit  Handschrift,  zooverre  hetzelve  met  zwarte  inkt  is  vervaardigd,  is  een 

kopie  van  zooveele  koopcre  gegraveerde  plaaten,  lang  ruijm  1  (?)  voet  breed  7  a  8  duymen  welke  platen  ge- 

vonden zijn  ontrent  den  jaar  1780  op  den  Goenoeng  Boetak  (:  of  blinden  berg)  in  het  district  Sourabaya. 

Dezelve  zijn  in  1782  eu  1783  op  Java  bij  den  Key>er  en  Sultan  bij  de  Priesters  en  alornme  elders  rondgezonden, 

welke  allen  verklaarden  't  zelve  oud-Javaansch  schrift  te  zijn  hetzelve  wel  te  kunnen  lezen,  en  ook  in  het  tegen- 
woordige Javaansche  schrift  overbrengen,  gelijk  ook  vervolgens  door  deskundige  met  Eooden  inkt  de  letters  in 

modern  Javaansch  zijn  overgesteld,  dog  allen  betuijgden  het  voor  zoo  oud-javaans  te  houden,  dat  het  door 
niemand  konde  verstaan  worden. 

2)  Plaat  3  heet  daar  verkeerdelijk  B,  wellicht  slechts  ten  gevolge  van  een  abuis. 

3)  Men  zie  Not.  B.  G.,  XXIV,  bl.  (1886),  43;  en  XXVI  (1888),  52  en  131.  De  eerste  regel  van 

Raffles's  facsimile  vindt  men  nog  gereproduceerd  in  Crawfurd'a  History  of  the  Indian  archipelago,  II,  bl.  211.  Frie- 
derich  leverde  in  1857  een  transcriptie  van  die  geheele  plaat  I,  in  zijn  Over  inscriptien  van  Java  en  Sumatra 

voor  het  eerst  ontcijferd,  Verh.  B  G.,  XXVI,  bl.  87  en  93,  en  Cohen  Stuart  gaf  er  nogmaals  een  transcriptie 

van  in  Kawi  oorkouden  in  facsimile  met  inleiding  en  transcriptie,  Leiden  1875;  men  zie  daar  no.  XXVII  op 

hl.  36. 
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Swasti  cakawarsdtïta,  1216,  bhadrapddamdsa,  lithi  pancamï  krsnapaksa,  ha,  u, 

ca,  tvdra  madangkungan,  bdyabyastha  grahacdra,  rohininaksatra,  prajdpatidewatd, 

mahendramandala,  siddhiyoga,  werajyamuhürtta,  yamaparwweca,  tetilakarana,  kanyd- 

rdci  irika  diwasanydjüd  crï  mahdwiratamecwardnandila  parakramottunggadewa,  mahd- 

baldsapatnddhipawindcakarana,  cildsdragunarüpawinayoltamdnuyukta,  samastayawadwi- 
pecwara,  sakalasujanadharmmasangraksana,  narasinghanagaradharmmawicesasantana, 

narasinghamürttisutdtmaja,  krtdhaga  (2a)  raduhüdsamdgamasampanna,  krtardjasajaya- 
warddhanandmardjdbhiseka,  tinadah  de  rakryan  mantri  katrïni,  rakryan  mantri  hino, 

dyah  pamasi,  rakryan  mantri  halu,  dyah  singlar,  rakryan  mantri  sirikan,  dyah 

palisir,  kahiring  de  rakryan  mantri  ranamadhyariputrdsakara,  paramasddhuprapanna 

mapasanggahan  sang  prdnardja,  rakryan  mantri  samarakdryyagahanakncila,  mahdcura- 

twasampanna  mapasanggahan  sang  nayapati,  rakryan  mantri  dwipdntaracatrumarddana- 
kdrana  sarjjawalittaranjita,  mapasanggahan  sang  aryyadikara,  makddi  sang  mantri 

mahdwlradikara,  wiwiddmilrapranai/akara,  sakalamdnujdn urdga,  mapasanggahan  sang 

aryya  wirardja,  saksat  sucisya  de  crï  ma  (2b)  hdrdja  krtanagara,  tan  kantun  rakryan 

mantri  sewakottamagunajna,  mawaslhd  kanuruhan,  rakryan  mantri  curalamendra, 

mawasthd  dmang  l),  makadi  rakryan  mantri  wimitrdriprabhitakara  mawastha  patik, 

saksat  prah  .  .  .  mratisubaddhaken  (pa)ngadég  crï  mahdrdjangken  icwarapratiwimba, 

tankawuntat  sang  sinalahan  wyaivahdrawiccedaka,  sang  pamgël  i  tirwan  sangkya- 

wydkaranacdstraparisamdpta,  puspapdta  dang  dcdryya  kusumaynddharipu,  mapanji 

paragata,  sang  sampat  i  pamwatan  sangkya(wydkarana)castraparisamdpta,  puspapila 

dang  dcdryyanggaraksa,  sang  samget  i  jambi,  nyayawydkaranacastraparisamdpta,  pus- 
papila (dang  d)cdryya  rudra,  rakryan  jnru  krtanagara,  sunayaduskarajna,  (pungkwi 

padlégan)  dharmmadhyaksa  ri  kacewan,  pn  (Ha)  spapala  dang  dcdryydgraja  pungkwi 

padlëgan  2)  dharmmadhyaksa  ring  kasogatan  hoddhalarkacdslraparisamdpta  ndmabhiseka 

dang  dcdryya  gindnlaka,  i  pingsornydjnd  crï  mahdrdja  kumonaken  ikang  wanwe  kudadu 

angca  sang  hyang  dharmma  i  kleme,  padamêlakna  rdjapracdsti  macihna  krtardjasa- 
jayawarddhana  umunggwe  salahsiking  upalariptaldmra  kapangkwa  denikang  kardmdn 

i  kudadu  magehakna  kaswalantrdnikang  wanwe  kudadu,  an  sampun  sinusuk  sïmddég 

ringgit  de  crï  mahdrdja  tkeng  gagdreneknya  salbakwukirnya  kabeh  maryya  kdngca  de 

sang  hyang  dharmma  i  kleme,  kabhuklya  denikang  rame  kudadu  katëmwa  kalilirana 

deni  santdnapratisantdnanikang  rame  kudadu  mne  Idem,  téka  ri  dldhaning  dldha, 

sambandha  (3b)  gatinikang  rame  kudadu  prayalna  marmmdnghétakën  i  crï  mahdrdja 

ngunin  turung  prabhu,  makasangjhd  nardryya  sanggramawijaya,  sdêngniran  kawalasak 

kawaweri(ka)ng  wanwe  kudadu  tinüt  pinel  dening  catru,  karana  crï  mahardja  mang- 
kana,  crï  krtanagara  sang  Una  ring  ciwabuddhdlaya  ngüni  linëkdn  de  crï  jayakatyeng 

sakeng  glangglang,  saksat  prangmukhan  lumampahaken  krlalpaswakarmma,  milradro- 
haka,  samayalangghyana  mahyun  humaristdkna  crï  krtandgaran  hanerikang  ndgare 

tumapël  sdëng    i  sanjata  crï  jayakatyeng  karëngyan  leke  jasun    wungkal,  irika  la  crï 

\)     De  oude  vorm  is  dmung. 

3)    In  't  oorspr.  padlagan* 
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maharaja  mwang  sang  arddhardja  inutus  de  cri  krttanagara  mapagakna  sanjata  cri 

jayakatyëng,  mantu  parnah  sang  arddhardja  mwang  cri  maharaja  de  cri  krtanagara 

kunëng  sang  arddhardja  sa  (4a)  ksdt  putra  de  cri  jayakaty  eng,  ryyangkat  en  maharaja 

mwang  sang  arddhardja  sangke  nagare  lumapel,  dalenq  irikang  ivanwe  kdung  plul, 

irika  lambe  cri  maharaja  manggih  catru,  aprang  bala  cri  maharaja  ring  samangkana, 

ala  tekang  lawan  cri  maharaja  alaralajü  tan  kinawruhan  kwelling  Iwangnya  lumaku 

la  sanjata  cri  maharaja  claténg  i  lêmbah,  tan  hana  catru  kapanggih  angulwan  la  cri 

maharaja  sangke  lembah  anujwi  batang,  hana  la  catru  kapanggih  dening  sanjata  pdm- 
barëp  cri  maharaja,  mundur  la  ya  tanpang lawan,  haliwat  cri  maharaja  sangke  batang, 

dateng  i  kapulungan  kapanggih  tekang  catru  muwah,  irika  ta  yanaprang  wadwd  cri 

maharaja  kulwaning  kapulungan,  alah  tekang  catru  cri  maharaja,  alardlaywakweh 

Iwangnya  an  mangkana,  lumaku  la  muwah  sanjata  cri  maharaja  date  (4b)  ng  i 

rabut  carat,  tan  asowe  ikang  kola,  masö  tekang  catru  sakakulwan,  irika  ta  cri  mahd- 

rdjanaprang  sahawadwdnira  kabeh,  alaralayu  muwah  catru  cri  maharaja,  akweh 

iwangnya  lehër  atinggal,  yayanpangdaivula  kabeh  smuni  lawan  cri  maharaja,  ring 

samangkana,  hana  ta  lunggulning  catru  layülayu  katon  wetani  haniru,  bang  lawan  putih 

warnnanya,  sakatonikang  lunggul  ika,  irika  la  yanpangdawul  sanjata  sang  arddhardja, 

lumakwakënan  sayaprawrti,  alayü  niskarandnujwi  kapulungan  purwwakani  sanjata  cri 

maharaja  rusak  cri  maharaja  pwdlyanladrdabhakli  i  cri  krtanagara,  ya  ta  matang- 

nyan  kan  ta  cri  maharaja  i  rabut  carat,  makawasanang  gumintir  angalor  da- 

teng i  pamwalan  apajég  loring  Iwah,  dtara  nëmalus  kweh  (5a)  ni  rowang  cri  ma- 

haraja, ring  sakalëmbenjing,  tka  tekang  catru,  anüt  i  cri  maharaja  pinapag  deni 

bala  cri  maharaja,  kondur  la  ydde  ulihnyanalayü,  tathdpinyan  mangkana,  yayan 

sangcaydkdik  wadwd  cri  maharaja,  lunghduolong  awaknya  luminggalakën  i  cri  maha- 

raja, wdi  cri  maharaja  pwa  kesisana,  irika  la  cri  mahardjanparasarasan  lawan 

rowang,  hana  tdngënangen  cri  maharaja  dalênge  trung,  angucapucapa  lawan  ikang 

akuwwi  trung  makangaran  rakryan  wurwagraja,  sdksdt  kaïvu  de  cri  krtanagara,  ro- 

wanga  cri  mahdrdjangayatakhi  ikang  wwang  wetan  i  trung,  mwang  salor-wetan  i 

trung,  an  mangkandngënangën  cri  maharaja,  pada  suka  ta  wadwd  cri  maharaja,  tka- 

nikang  wngi  pwa  ya  la,  mangkal  la  cri  maharaja  mahawan  i  kulawan,  wdiniran 

kekuta  (5b)  na  dening  catru,  makanimilldlydnta  kwehnikang  catru,  ri  tka  cri  maha- 

raja i  kulawan,  amanggih  la  sira  catru,  irika  cri  mahdrdjan  binuru  dening  catru 

lumingsir  ta  cri  maharaja  mangalor,  mungsire  kembang  cri  prayanira,  ri  tka  cri 

maharaja  pwe  kembang  cri,  amanggih  la  sira  catru  muwah,  binuru  ta  sira  muwah, 

irika  ta  cri  mahdrdjan  alayu  mangalor  amgal  bangawan  sahabalanira  kabeh,  alanghwi 

ya  garawalan,  akweh  Iwang  wadwd  cri  maharaja  mdtyangla(jig)hwi  waneh  kalututan 

ginalah  dening  catru,  ikang  ahurip  kasamburat  adudwan  paran,  kari  ta  rwawlas  siki  wadwd 

cri  maharaja  rumakso  l)  sira,  rahina  sakamantyan  ri  prabhdlakdla,  irika  ta  cri  ma- 

hdrdjan   kawawerikang    wadwe  kudadu   luhyanglih  cokasanta  (6a)  ntapa,  tanpangharë- 

1)     Lees  rumakse. 
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pakn  agsanga,  atyanta  göngnikang  duhka.  tumame  sira,  ri  tka  cri  mahdraja  irikang  rame 

kudadu,  atyanta  marmm'a  sambramawilasanikang  rame  kudadu,  makawyakti  mang- 
haturakën  ya  bhaktapdna  mwang  bras,  atéhër  anghëtakën  i  cri  mahdraja,  wicaksandmet 

sanimitta  cri  mahdraja  tan  katmwa  pinetni(kang)  catru,  makawkasan  lumuduhakën 

humaterakën  ring  hnu,  makahinganing  shna  rëmbang,  mungsire  maclura  ista  cri  mahd- 
raja, nahan  ta  karana  cri  mahdraja  ngunin  kawalasak  kawawerikang  wanwe  kudadu, 

gatinikang  rame  kudadu  pwekang  atyanta  marmma  sambramaivilasa  %  cri  mahdraja, 

yalikangdadyakën  paramasantusti  cri  mahdraja,  cri  mahdraja  pwa  prabhu  dengga, 

saksat  swarggaivatirnan  jagatpdlaka,  tan  wnang  tan  malês  aweh  suka  ring  huwus  aweh 

inak  ambë  (6b)  k,  ya  ta  karananyan  tumurun  wardnugraha  gri  mahdraja  irikang  rame 

kudadu,  an  susukën  shna  sivalantrddëg  ringgit  Imah  sthdnanya  i  kudadu  de  gri  mahd- 

raja, tkeng  gaga-rënëknya  salbakwukirnya  kabeh  kabhuktya  denikang  rame  kudadu, 
katmwa  kalilirana  deni  santdnapratisanldnanikang  rame  kudadu,  mne  hlem  tka  ring 

dldhaning  dldha,  sangsiptanya,  mdri  tekang  wanwe  kudadu  pinakangga  de  sang  h/yang 

dharmma  i  klëme,  mari  kaparabyapara,  apan  sampun  dadi  sima  swatanlrddêg  ringgit 

de  gri  mahdraja  kunstig  nimilta  gri  mahdraja  wani  malapangga  sang  hyang  dharmma 

i  klëme  (ika)nang  wanwe  kudadu,  mapaknerikang  rame  kudadu,  gri  jayukatyëng 

ngüni  ri  huwusniran  humilangakën  gri  krtanagara  gumëgwanirikang  nagara  daha,  hana 

tojar  gri  jayakatyëng  sinrawanakën  irikang  sayawadwipa,  irenikang  da.  (Het  hier 
dadelijk  op  volgende  gedeelte  ontbreekt). 

In  het  Hollandsch : 

Heil!  Qakajaren  verloopen  1216,  in  de  maand  Bhadrapada,  op  den  5en  van 
de  donkere  helft  der  maand,  Haryang,  Umanis,  QaneQcara  ï),  van  de  wuku-week 
Madangkungau,  terwijl  de  planeet  in  het  Zuidoosten  staat  onder  het  maanhuis 

Rohini,  waarvan  de  godheid  Prajapati  is,  en  dat  behoort  tot  den  kring  van  Ma- 
hendra,  tijdens  de  yoga  Siddhi,  en  het  uur  Werajya,  onder  Yama  als  heer  van 

den  knoop,  op  den  karana-da,g  Tetila,  en  onder  het  dierenriemsteeken  de  Maagd, 
op  dien  dag  is  afgekomen  het  bevel  van  zijne  Majesteit,  den  allerheldhaftigsten 

slechts  te  prijzen  vorst,  den  moedigen  hoogverheven  koning,  die  verdelging  bracht 

aan  zijne  tegenstanders  de  vorsten  met  groote  legers,  die  hoog  begaafd  is  met  ka- 
rakter, kracht,  deugd,  schoonheid  en  plichtbesef,  den  heer  van  heel  het  eiland 

Yawa,  den  beschermer  der  rechten  van  alle  goedgezinden,  voortgesproten  uit  het 

geslacht  van  Narasingha  de  (belichaamde)  rijksrechten-quintessence,  den  zoon  van 

den  uit  Narasingha's  evenbeeld  geborene,  (den  man)  die  het  voorrecht  had  te 
huwen  de  dochter  (of  dochters)  van  Kërtanagara,  en  die  als  koning  gezalfd  werd 

door  den  naam  Krtarajasa  Jayawarddhana,  welk  bevel  eerbiedig  aanvaard  is  door 

de  drie  rakryan  mantri's,  (nl.)  rakryan  manlri  hino,  dyah  Pamasi ;  rakryan  mantri 
halu,  dyah  Singlar,  en  rakryan  manlri  sirikan,  dyah  Palisir,  die  begeleid  werden 

door  den  rakryan  mantri,  die  den  vijand  op  het  slagveld  schrik  weet  aan  te  jagen 

1)    Zaterdag,  11  September  1294. 
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en  begaafd  is  met  groote  voortreffelijkheid,  Pranarajageheeten;  den  rakryan  mantri, 

die  zich  dapper  gedroeg  in  de  diepten  van  het  oorlogswerk,  en  allerheldhaf- 
tigst  is,  Nayapati;  en  den  rakryan  mantri,  die  de  oorzaak  was  van  de  verdelging 

der  vijanden  op  de  andere  eilanden  en  een  flinken  geest  bezit,  Arya  Adikara; 

voorafgegaan  door  den  rakryan  mantri,  den  hoogsten  chef  der  helden,  die  het  ver- 
trouwen van  verschillende  vrienden  weet  te  wekken,  en  voor  alle  menschen  toege- 

negenheid heeft,  Arya  Wïraraja,  dien  men  den  leerling  van  zijnen  Majesteit  den  ko- 
ning Krtanagara  zou  kunnen  noemen,  terwijl  niet  achterbleef  de  rakryan  mantri  zoo 

kundig  in  de  beste  voortreffelijkheden  der  dienstdoenden,  de  kanuruhan,  en  de 

rakryan  mantri  het  hoofd  der  groote  helden,  de  dëmung,  alsmede  de  rakryan 

mantri,  de  palih,  die  schrik  verspreidt  onder  de  vijanden,  zóó  de  heerschappij 

van  Zijne  Majesteit  den  koning,  als  ware  hij  het  evenbeeld  van  Igwara,  met 

hechte  banden  bevestigende;  bij  alle  welke  personen  zich  uit  vrijen  wil  nog  aan- 
slooten  de  tot  procesbeslissers  aangestelden :  de  pamget  i  lirwan,  die  volledig  thuis 

is  in  de  Sangkhyaleer,  de  weleerwaarde  leeraar  Kusumayuddharipu,  ook  bekend 

als  Paragata ;  de  samgat  i  pamwatan  (mede)  volledig  thuis  in  de  Sangkya-leer,  de 

weleerwaarde  leeraar  Anggaraksa;  de  samgat  i  jambi,  die  in  de  Nyaya-leer 
volledig  thuis  is,  de  weleerwaarde  leeraar  Rudra;  de  rakryan  juru  Krtanagara, 

die  de  moeielijkheden  van  het  goede  beleid  weet  op  te  lossen ;  Mijnheere  van 

de  padlegan  de  dhyaksa  voor  de  Qiwaiten,  genaamd  de  weleerwaarde  leeraar 

Agraja;  (en)  Mijnheere  van  de  padlegan,  de  dhyaksa  voor  de  Buddhisten,  die 
volleerd  is  in  den  leer  der  Buddhisten  en  de  weleerwaarde  leeraar  Ginantaka 

heet. 

Het  afkomend  bevel  van  zijne  Majesteit  den  koning  verordineert  voor  het 

gehucht  Kudadu,  dat  een  deel  uitmaakt  van  het  heilige  rechtsgebied  van  Klëme, 

een  koninklijk  besluit  te  maken,  voorzien  van  het  zegel  van  Krtarajasa  Jayawar- 
dhana,  op  steen  en  op  koper,  en  te  bewaren  door  de  dorpshoofden  van  Kudadu, 

dat  vast  zal  stellen  den  vrijdom  van  het  gehucht  Kudadu,  daar  het  door  zijne 

Majesteit  den  koning  tot  een  vrijgebied  wordt  gemaakt,  met  al  zijne  hooge  en 

lage  velden,  zijne  bergen  en  dalen,  en  ophouden  zal  deel  uit  te  maken  van  het 

heilige  rechtsgebied  van  Klëme,  ten  bate  van  het  dorpshoofd  van  Kudadu,  erfelijk 

(ook)  te  genieten  door  zijne  kinderen  en  kindskinderen,  voor  nu  en  later  tot  in 

lengte  van  dagen. 

De  aanleiding  er  toe  was  het  gedrag  van  het  dorpshoofd  van  Kudadu,  dat 

indertijd  Zijne  Majesteit  den  koning  zorgvuldig  een  schuilplaats  verleende,  toen 

deze  nog  geen  koning  was  en  nog  Nararya  Sanggramawijaya  heette,  bij  gelegen- 
heid, dat  hij  in  ongelegenheid  in  het  gehucht  Kudadu  werd  gevoerd,  door  den 

vijand  vervolgd   en  nagezet,  ondor  de  navolgende  omstandigheden: 

Zijne  Majesteit  de  toenmalige  koning,  Z.  M.  Krtanagara,  die  te  Qiwabuddha- 

laya   het   tijdelijke   met   het  eeuwige  verwisselde,  werd  indertijd  aangevallen  door 
Verh.  Bat.  Gen.  deel  XLIX.  6» 
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Zijne  Majesteit  Jaya  katyëng  l)  van  Gëlanggëlang  %),  die  als  vijand  optredende, 
dingen  deed  beneden  zijne  waardigheid,  zijn  vriend  verraadde  en  tegen  zijne  over- 

eenkomst in  handelde,  uit  begeerte  Zijne  Majesteit  Krianagara,  die  in  het  rijk  Tu- 
mapel  zetelde,  ten  onder  te  brengen.  Toen  het  bekend  werd  dat  er  een  leger  van 

Zijne  Majesteit  Jaya  katyëng  tot  Jasun  wungkal  was  gekomen,  toen  zond  zijne 

Majesteit  Krianagara  Zijne  Majesteit  den  (tegenwoordigen)  koning  en  Arddharaja 

tegen  de  troepen  van  Zijne  Majesteit  Jaya  katyëng.  Arddharaja  en  Zijne  Majesteit 

de  koning  waren  beiden  schoonzoons  van  Zijne  Majesteit  Krianagara,  maar  Arddha- 
raja was  tevens,  zooals  men  weet,  een  zoon  van  Zijne  Majesteit  Jaya  katyëng.  Nadat 

Zijne  Majesteit  de  koning  en  Arddharaja  van  Tumapël  waren  opgetrokken,  en  het 

gehucht  Kdung  plut  bereikt  hadden,  stuitte  Zijne  Majesteit  het  eerst  op  den  vijand. 

Zijne  Majesteits  troepen  leverden  een  gevecht,  en  de  vijand  verloor  het  en  vluchtte, 

na  zeer  groote  verliezen  geleden  te  hebben.  Het  leger  van  Zijne  Majesteit  trok 

daarop  naar  Lëmbah,  doch  men  vond  daar  geen  vijand.  Men  trok  daarop  westelijk 

voort,  van  Lëmbah  naar  Batang,  en  de  voorhoede  van  Zijne  Majesteits  troepen 

ontmoette  op  nieuw  vijanden,  doch  dezen  trokken  zich  terug  zonder  gevochten  te 

hebben.  Batang  voorbijgetrokken  kwam  Zijne  Majesteit  te  Kapulungan.  Daar  trof 

men  den  vijand  weer,  en  toen  vochten  ten  westen  van  Kapulungan  de  troepen  van 

Zijne  Majesteit  op  nieuw,  en  (wederom)  leed  de  vijand  een  nederlaag,  kommerlijk 
wegvluchtende,  na  groote  verliezen.  Zoo  stond  het,  toen  Zijne  Majesteits  troepen 

weer  voorttrekkende,  te  Rabut  carat  kwamen,  en  niet  lang  daarna  uit  het  westen 

(op  nieuw)  vijanden  naderden.  Daarop  streed  Zijne  Majesteit  met  al  zijne  man- 
schappen, en  vluchtte  de  vijand  na  hevige  verliezen  weer,  en  het  scheen  dat  zij  allen 

voor  goed  vluchtten  (?).  Onder  die  omstandigheden  vertoonden  zich  echter  ten  oosten 

van  Haniru  wapperende,  roode  en  witte,  vijandige  vaandels,  en  toen  onttrok  zich 

Ardharaja  aan  den  strijd,  zich  schandelijk  gedragende,  en  doelloos  naar  Kapulungan 

vluchttende.  Hierdoor  ging  het  leger  van  Zijne  Majesteit  te  niet.  Zijne  Majesteit 

evenwel  bleef  trouw  aan  Zijne  Majesteit  Krianagara.     Daarom  bleef  Zijne  Majesteit 

te    Rabut    carat,   en    ging    vervolgens   ?  noordwaarts  naar  Pamwatan  apajëg, 
benoorden  de  rivier.  Er  waren  toen  nog  ongeveer  zes  honderd  man  bij  Zijne  Majesteit. 

Met  het  aanbreken  van  den  volgenden  morgen  kwam  de  vijand,  Zijne  Majesteit 

achterop.  Zijne  Majesteits  troepen  trokken  hem  tegenmoet,  en  hij  trok  zich  terug 
en  raakte  aan  het  vluchten,  maar  al  was  dit  zoo,  de  troepen  van  Zijne  Majesteit 

waren  nog  al  minder  geworden,  want  er  deserteerden  er,  die  hun  lijf  zochten  te  ber- 
gen en  hem  verlieten,  en  zoo  hij  werd  bevreesd  geheel  ontbloot  te  raken.  Daarop 

overlegde  Zijne  Majesteit  met  die  (nog)  bij  hem  waren.     Zijne  meening  was  naar 

1)  Dat  met  dit  Katyëng  Katong  is  bedoeld,  werd  door  Prof.  Kern  aangetoond  in  Bijdr.  T.  L.  Vk.,  van 

Ned.  Ind.,  5e  volgr.,  IV,  291   (Regelen  van  klank  verbinding  in  't  Oud-Javaansche). 

2)  Zooals  de  Heer  Rouffaer  mij  iudertijd  deed  opmerken,  vindt  men  dezen  naam  naar  alle  waarschijnlijk- 

heid terug  op  de  kaart  in  de  Jonge's  Opkomst,  enz.,  VII,  waar  men,  bewesten  den  Wilis,  een  „Egginglangh, 

eeu.  geweesen  koninckrijck  nu  woest"    vindt. 
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Trung  te  moeten  gaan  om  met  den  akuwu  daar,  Rakryan  Wuru  agraja,  die  door 
Krtanagara  tot  kuwu  was  aangesteld,  te  overleggen  opdat  hij  Zijne  Majesteit  zou 

helpen  de  lieden  oostelijk  en  noordoostelijk  van  Trung  te  verzamelen.  Allen 
waren  het  hiermede  eens,  en  na  het  invallen  van  de  nacht  ging  Zijne  Majesteit 

over  Kulawan,  uit  vrees  door  den  vijand,  die  zeer  talrijk  was,  achterhaald  te  wor- 
den. Te  Kulawan  stuitte  hij  weder  op  vijanden ;  hij  werd  door  hen  vervolgd,  maar 

onttrok  zich  aan  hen  door  noordwaarts  te  gaan,  om  als  het  kon  naar  Këmbang 

cri  te  ontkomen.  Ook  daar  vond  hij  weer  vijanden,  die  hem  vervolgden,  en  toen 

vluchtte  hij  met  allen,  die  bij  hem  waren,  zoo  spoedig  zij  konden,  zwemmende, 

noordwaarts  de  groote  rivier  over.  Daarbij  kwamen  er  velen  om,  anderen  werden 

door  den  vijand  achterhaald  en  met  den  lans  afgemaakt,  en  die  hun  leven  red- 
den, raakten  overalheen  verspreid.  Er  bleven  er  slechts  twaalf  ter  bescherming 

van  zijne  Majesteit. 

Met  het  aanbreken  van  den  dag  kwam  Zijne  Majesteit  hongerig,  vermoeid, 

verdrietig  en  bedroefd,  en  wanhopende  aan  zijn  leven,  bij  het  volk  van  Kudadu.  De 

ramp,  die  Zijne  Majesteit  trof,  was  buitengemeen  groot,  maar  toen  hij  bij  het  dorpshoofd 

van  Kudadu  kwam,  was  dat  dorpshoofd  zeer  heusch  en  medelijdend  in  zijn  ont- 
vangst, zooals  bleek  uit  het  aandragen  van  eten  en  drinken  en  van  rijst,  en  hij 

gaf  Zijne  Majesteit  een  schuilplaats,  er  op  uit  Zijne  Majesteits  doel  te  bereiken,  dat 

deze  niet  gevonden  mocht  worden,  als  de  vijand  hem  zou  zoeken,  terwijl  hij  hem 

ten  slotte  den  weg  wees  en  begeleidde  tot  aan  het  gebied  van  Rembang,  op  dat 

Zijne  Majesteit,  zooals  hij  wenschte,  (van  daar)  naar  Madura  zou  ontkomen. 

Zoo  werd  Zijne  Majesteit  indertijd,  in  ongelegenheid,  naar  Kudadu  gebracht, 

en  gedroeg  zich  het  dorpshoofd  van  daar  zeer  heusch  en  medelijdend  in  zijn  ont- 
vangst van  den  vorst,  en  dit  heeft  Zijne  Majesteit  zeer  dankbaar  gestemd. 

Zijne  Majesteit  is  (daarna)  koning  geworden  en  dus   en  de 

beschermer  der  wereld,  en  hij  moet  dus  noodzakelijk  (het  ondervondene)  vergelden, 

en  een  genoegen  doen  aan  hem,  die  hem  eens  aangenaam  stemde,  en  daarom  dan 

ook  ontvangt  het  dorpshoofd  van  Kudadu  van  Zijne  Majesteit  een  schoon  genade- 
blijk,  (Kudadu)  zij  van  wege  Zijne  Majesteit,  zoo  uitgestrekt  als  het  is,  met  al  zijne 

hooge  en  lage  velden,  bergen  en  dalen  tot  een  zelfstandig  vrij  rechtsgebied,  met 

een  beeld,  verklaard,  ten  bate  van  het  dorpshoofd  van  Kudadu,  erfelijk  (ook) 

te  genieten  door  zijne  kinderen  en  kindskinderen,  tot  in  lengte  van  dagen ;  men 

begrijpe  het  wel,  het  gehucht  Kudadu  houdt  op  een  deel  uit  te  maken  van  het 

heilige  rechtsgebied  van  Kleme,  voortaan  mag  dit  er  zich  niet  meer  mede  be- 
moeien, want  Zijne  Majesteit  heeft  het  tot  een  zelfstandig  rechtsgebied  gemaakt^ 

met  een  beeld  er  op. 

En  wat  het  nu  betreft  dat  Zijne  Majesteit  zich  verstout  een  deel  te  ont- 

nemen aan  het  heilige  rechtsgebied  van  Klëme,  nl.  het  gehucht  Kudadu,  ten  voor- 

deele  van  het  dorpshoofd  van  Kudadu,  (wete  men),  dat  Zijne  Majesteit  Jaya  ka- 
tyëng,  toen  hij  Zijne  Majesteit  Krtanagara  gedood  had,  in  vertrouwen  op  zijn  rijk 
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Daha,  gezegd  heeft,  zooals  algemeen  over  geheel  het  eiland  Yawa  bekend  is  ge- 

worden,      (Het  vervolg  onbreekt.) 
Het  is  wel  niet  te  veel  gezegd,  als  men  beweert,  dat  hetgeen  deze  oorkonde, 

tegen  wier  echtheid  bezwaarlijk  argumenten  in  het  midden  zullen  kunnen  worden 

gebracht,  ons  verhaalt,  aan  dit  en  het  vorige  hoofdstuk  van  de  Pararaton,  ten 
minste  gedeeltelijk,  een  heel  relief  geeft.  Bij  alle  op  te  merken  verschil  treedt 

de  overeenkomst  zoo  op  den  voorgrond,  dat  er  niet  aan  getwijfeld  worden  kan  of 

beiden,  èn  de  oorkonde  èn  de  Pararaton,  geven  een  verslag  van  dezelfde  feiten,  en 

reeds  dit  dwingt  ons  tegelijkertijd  te  erkennen,  dat  er  in  de  Pararaton  iets  meer 

wordt  aangetroffen  dan  vertelseltjes  alleen. 
Gaat  men  het  in  bijzonderheden  na,  dan  ziet  men  in  de  eerste  plaats,  dat 

Raden  Wijaya  inderdaad  gehuwd  is  geweest  met  de  dochter  of  dochters  van  Kër- 
tanagara,  die  vorst  van  Tumapël  was,  en  dat  dat  rijk  niet  lang  vóór  1216  Oaka  door 

Jaya  katong  van  Daha  veroverd  werd.  Men  vindt  er  de  verklaring  van  Krtanagara's 
anderen  naam  Ciwabuddha.  Het  blijkt  ook,  dat  Raden  Wijaya  (in  de  oorkonde 

Nararya  Sanggramawijaya)  Jaya  katong  weer  versloeg,  en  daarna  koning  werd, 

terwijl  ook  hier  de  term  prab/iu  is.  En  er  is  nog  meer.  In  de  loftuitingen  (de 

titels)  aan  Raden  Wijaya,  als  koning,  gegeven,  wordt  niet  vergeten  te  vermelden, 

dat  hij  van  een  met  Narasingha,  of  een  Narasingha,'  in  verband  staand  geslacht 
voortsproot,  wat  in  herinnering  brengt  hetgeen  Hoofdstuk  IV  en  V  van  de  Pararaton 

reeds  mededeelden,  nl.  dat  Raden  Wijaya  een  zoon  was  van  Mahisa  Campaka, 

die  ook  Bhatara  Narasingha  heette  Men  vindt  er  Wiraraja  terug,  en  in  een  positie, 

als  hem  ook  volgens  de  Pararaton  toekomen  zou,  zelfs  geprezen  op  eene  wijze, 

die  ons  als  van  zelf  zijne  verrichtingen  en  handelwijze  voor  den  geest  roepen, 

zooals  dezen  in  dat  boek  beschreven  zijn. 

Vergelijkt  men  het  ve/slag  van  Raden  Wijaya's  zwerftocht  in  de  oorkonde, 
met  hetgeen  er  in  den  tekst  hierboven  van  staat,  dan  ziet  men  dat  dit  laatste 

slechts  een  flauwe  weerspiegeling  is  van  het  in  het  officieele  stuk  medegedeelde. 

Het  heet  er,  dat  hij  van  Talaga  pagër  naar  Pandakan  gaat,  daar  door  den  buyut 

geholpen  wordt,  en  van  daar  over  Datar  het  strand  weet  te  bereiken,  om  naar 

Sungënëb  te  ontkomen.  In  de  oorkonde  vindt  men  achtereenvolgens  de  namen 

Jasun  wungkal,  Tumapël,  Këdung  plut,  Lëmbah,  Batang,  Kapulungan,  Rabut  carat, 

Haniru,  nogmaals  Kapulungan  en  Rabut  carat,  Pamwatan  apajëg  (?),  Trung  (waar 

hij  niet  komt),  Kulawan,  Këmbang  cri,  de  Bangawan,  Kudadu  op  het  gebied  van 

Klëme,  en  Rëmbang  (nl.  het  Pasuruhansche). 
Evenmin  vindt  men  in  de  oorkonde  de  andere  persoonsnamen  van  de 

Pararaton  terug,  dan  de  reeds  genoemden,  doch  hier  kan  geenszins  tevens  wor- 
den gezegd,  dat  de  verder  nog  voorhandenen  altiians  niet  gedeeltelijk  dezelfde 

personen  aanduiden.  Geeft  de  Pararaton  nog :  Raganatha,  Këbo  tëngah  =  Ara- 
gani,  Banak  kapuk,  Rangga  lavve,  Pëdang,  Sora,  Dangdi,  Gajah  pagon,  Nainbi 

(zoon   van   Wiraraja),  Pëtëng,  Wirot,  en  Matjan  kuping,  in  da  oorkonde  zijn  ge- 
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noemd:  dyah  Pamasi,  dyah  Singlar,  dyah  Palisir,  Pranaraja  l),  Nayapati,  Arya 
Adikara,  een  kanuruhan,  een  démang  (==  démung),  een  palih,  Paiagata,  Anggaraksa, 

Rudra,  Krtanagara  (een  ander  dan  de  vorst  van  dien  naam),  Agraja,  Ginantaka, 

Wuru  agraja,  en  het  dorpshoofd  van  Kudadu  2).  Dit  zegt  echter  niets.  De  in  de 
oorkonde  voorkomende  namen  zijn,  behalve  de  drie  eersten,  wat  men  zou  kunnen 

noemen  titel-namen,  namen  gekregen  bij  het  innemen  van  een  zekeren  rang,  en 
die  anderen  kindernamen  of  zulken,  als  waaronder  de  personen  in  de  wandeling 

bekend  waren.  Zonder  twijfel  behooren  die  der  oorkonde  gedeeltelijk  aan  an- 
dere personen  toe,  maar  het  is  tevens  hoogstwaarschijnlijk,  al  is  het  niet  uit  te 

maken  hoe,  dat  in  weer  anderen  juist  eenigen  der  personen  schuilen,  die  in  de 

Pararaton  als  Raden  Wijaya's  gezellen  worden  vermeld. 
De  vergelijking  verder  voort  te  zetten  is  niet  noodig,  slechts  zij  er  nog 

opgewezen,  dat  de  oorkonde  alleen,  een  zoon  van  Jaya  katong  noemt,  Ardharaja, 

die  evenals  Raden  Wijaya  met  een  dochter  van  Krtanagara  wrs  gehuwd. 

In  de  tweede  plaats  moet  hier  even  stilgestaan  worden  bij  de  Chineesche 

expeditie  van  1293  A.  D.  (=1215  Qaka). 
In  dit  opzicht  komt  de  eer  geheel  toe  aan  den  Heer  W.  P.  Groeneveldt, 

al  kende  hij  de  Pararaton  niet.  Maar  hij  was  het  die,  terwijl  anderen  vóór  hem 

de  hier  van  belang  zijnde  Chineesche  berichten  althans  gedeeltelijk  reeds  kenden, 

zie  de  bovenopgegeven  literatuur,  reeds  in  1875,  in  zijn  boven  reeds  eenmaal 

tot  staving  van  de  juistheid  van  het  een  en  ander  in  Hoofdstuk  V,  aangehaalde 

Notes  3),  wees  op  de  zakelijke  eenheid  van  verschillende  bijzonderheden  in  het- 

geen men  vindt  in  Raffles's  History  of  Java,  II,  bl.  108,  als  „a  different  account 

of  the  first  establishment  of  the  Majapahit  empire",  zooals  dat  wordt  gegeven  „in 

a  manuscript  recently  obtained  from  Bali",  en  de  overeenkomstige  in  de  Chi- 
neesche berichten,  welke  handelen  over  de  expeditie  naar  Java  onder  Kublai  khan 

in  de  jaren  1292  en  1293  A.  D.,  d.  i.  Qaka  1214  enz.  Ook  wees  hij  tevens 

op  het  voorkomen  van  dezelfde  traditie,  als  bij  Raffles,  in  Friederich's  Verslag, 
zie  daar  onder  Rangga  lawe  4),  en  in  wezen  had  hij  het  dus  ook  voor  de  Para- 

raton reeds  uitgemaakt,  daar  toch  Raffles's  mededeeling  moet  berusten  op  de  Rangga 
lawe,  en  dit  boek  weder  op  de  Pararaton,  waarvoor  men  de  aanteekeniüg  boven 
bij  de  inleiding  en  die  inleiding  zelf  zie. 

De  bedoelde  stukken,  wTaarover  hier  een  verkort,  samenvattend  referaat  volgt, 
vindt  men  in  de  genoemde  Notes  op  bl.  20  (146)  —  30  (155).  Zij  bestaan  uit 
een  algemeen  verslag  en  drie  berichten,  resp.  over  het  leven  en  de  krijgsbedrijven 

1)  Pranaraja  heet  in  de  Pararaton  de  patik  onder  Tohjaya,  zie  Hoofdstuk  III. 

2)  Op  blad  8a  en  11a  vindt  men  deze  namen  gedeeltelijk  nog  eens,  nl.  Sa  Pranaraja,  Nayapati,  Arya- 

dikara,  Arya  "Wiraraja  en  Krtanagara,  en  11a  Pranaraja,  Nayapati,  en  Arya  Wi(ra)raja.  Over  deze  laatste 
plaats  zie  men  bij   Hoofdstuk  VIII. 

3)  Notes  bl.  3i   (156). 

4)  Voorloopig  verslag  van  het  eiland  Bali,   1850,  Verh.  But.  Gen.  XXIII,  bl.  21. 
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der  drie  aan  het  hoofd  dier  expeditie  geplaatste  officieren:    Shihpi,  Kau-Hsing  en 
Ike  Mese. 

Boven,  bij  Hoofdstuk  V,  werd  de  aanleiding  tot  de  expeditie  reeds  aan  ge- 

geven. Een  der  gezanten  van  Kublai  Khan  (1280 — 1295  A.  D.)  l),  was  door 
den  koning  van  Java  zwaar  beleedigd,  en  wel  op  eene  wijze,  dat  die  beleediging 

ook  den  keizer  zelf  gold,  en  daarom  zond  deze  in  den  aanvang  van  het  jaar  1292 

(=  Qaka  1214)  eene  expeditie  van  20.000  man  onder  de  drie  reeds  genoemde 
bevelhebbers    naar  het   eiland  om  die  beleediging  te  wreken. 

Wat  er  verder  bericht  wordt,  is  het  navolgende. 

Zij  kregen  bevel  duidelijk  te  laten  uitkomen,  dat  zij  gezonden  waren  om 

de  Javanen  voor  het  gebeurde  te  straffen,  en  bereikten  Java  in  het  begin  van 

1293  (=  Qaka  1215).  Hoe  de  reis  gemaakt  werd,  doet  niets  ter  zake.  Bij  het 
eiland  Kolan  (Bëlitung)  gekomen,  maakten  zij  hun  krijgsplan  op.  Ike  Mese  ging 
met  500  man  en  10  schepen  vooruit,  doch  werd  later  door  de  overige  troepen, 

die  over  Karimon  (Karimon  Java)  naar  Tupingtsuh  (Tuban)  stevenden,  bij  de 

laatste  plaats  weer  ingehaald,  of  had  hen  daar  afgewacht.  Men  kwam  toen  tot 

een  ander  plan.  Er  werd  nader  besloten,  dat  de  eene  helft  de  tocht  nog  oostelijker 

over  zee  zou  voortzetten,  en  de  andere  direct  landen.  Nu  ging  Shih-pi  over  zee, 
tot  aan  den  mond  van  de  rivier  Sugalu  (Sëdayu),  en  Ike  Mese  met  Kau  Hsing 

aan  den  wal.  Van  Sugalu  uit  zond  Shih-pi  drie  hoofdofficieren  naar  de  „floating 

bridge"  van  Majapahit  2),  om  de  boodschap  van  den  keizer  over  te  brengen,  en  met 
het  bevel  om  zich,  na  zich  van  hun  taak  gekweten  te  hebben,  weer  bij  de  troepen 

te  voegen,  die  onderwijl  zouden  voorttrekken  naar  de  kleine  rivier  Pa-tsieh  (Kali 

mas)  3),  waarheen  over  land  ook  de  andere  helft  van  de  expeditie,  bereden  troepen 
en  voetvolk,  zou  tijgen. 

De  vooruitgezonden  officieren  komen  spoedig  bij  Shih-pi  terug,  met  het 
bericht,  dat  de  schoonzoon  van  den  vorst  van  Java,  Tuhan  Pijaya,  zich  wilde 

onderwerpen,  maar  zijn  leger  niet  verlaten  kon,  omdat  hij  in  oorlog  was  met  den 

vorst  van  Kalang,  Haji  Katang  4),  die  den  door  de  Chineezen  gezochten  vorst  van 

Java,  Haji  Ka-ta-na-ka-la  5),  welke  al  dood  en  Tuhan  Pijaya's  schoonvader  bleek 
te  zijn,  kort  te  voren  gedood  had  6).     Tuhan  Pijaya  was  met  Haji  Katang  een  oor- 

1)  Die  deze  in  het  begin  zijner  regeering,  zegt  de  Heer  Groeneveldt  in  zijn  Notes  bl.  31  (157),  dus 

in  1280  A.  D.  of  iets  daarna,  naar  verschillende  streken  moet  hebben  gezonden,  om  kennis  van  zijn  optreden 

te  geven;  men  zie  echter  nog  beneden,  en  vergl.  over  de  quaestie  van  het  begin  zijner  regeering,  behalve  de  noot 

op  bladz.  21    (147)  der  Notes,  von  Fries,  Abriss  der  Geschichte  China's  seit  seiner  Entstehung,    1884,  bl.  240. 
2)  De  naam  duidelijk,  ook  elders  in  deze  vier  stukken,  genoemd. 

3)  In  den  Chineeschen  tekst  Pa-tsieh  kan,  door  den  Heer  Groeneveldt  geidentifieerd  met  Pacëkan 

(Patjekan)  bezuiden  Surabaya,  dat  voorkomt  in  het  Aardrijksk.  en  Stat.  Wdb.  Ook  de  overige  hier  tusschen 

haakjes  voorkomende  gelijkstellingen  zijn  van  hem  afkomstig. 

4)  In  de  oorkonde  Cn  Jaya  katyëng  (=  katong)  van  Gëlang-gëlang,  zie  3b.  Haji  is  het  Javaansche 

(Polynesische)  woord,  voor  vorst. 

5)  Zie  Hoofdstuk  V. 

6)  Er      staat:     At    that  time  Java  carried  on  an  old  feud  with  the  neighbouring  country,  Kalang,  anc 
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log  begonnen,  doch  had  hem  nog  niet  kunnen  overwinnen,  en  daarom  had  hij  zich 

nu  naar  Majapahit  teruggetrokken.  Hij  zond  een  verslag  over  de  rivieren  en  zee- 

havens van  zijn  land,  en  een  kaart  van  Kalang  ]),  en  berichtte,  dat  in  zijne  plaats 
zijnen  eersten  minister  2)  Sih-la-nan-da-cha-ya  3)  en  veertien  anderen  zouden  ko- 

men. Er  werd  daarom  bevel  gegeven  deze  personen  te  gaan  halen.  In  dien  tus- 
schentijd  hadden  zich  alle  Chineesche  troepen  op  de  afgesproken  plaats  verzameld. 

Dat  punt  was  zeer  goed  gekozen,  want  het  kon  den  toegang  geven  tot  (geheel) 
Java;  als  men  de  rivier,  aan  de  monding  waarvan  men  zich  bevond,  opvoer,  zou 

men  van  zelf  het  paleis  van  den  vorst  van  Tumapan  (Tumapël)  bereiken.  Het  bleek 

evenwel,  dat  men  besloten  had  die  plaats  tegen  de  Chineezen  te  verdedigen,  en 

daarom  was  het  dan  ook,  dat  de  eerste  minister  4)  der  Javanen,  Hiningkuan  5), 
die  zich  op  een  vaartuig  bevond,  om  te  zien  hoe  het  gevecht  af  zou  loopen,  zelfs 

na  een  herhaalde  sommatie  niet  voor  den  dag  kwam.  Er  werd  daar  een  ver- 
sterkt campement  gemaakt,  en  nu  trok  men  gedeeltelijk  te  water,  op  vaartuigen, 

en  gedeeltelijk,  de  cavallerie  en  de  infanterie,  langs  den  oever,  vooruit. 

Dit  gezien  hebbende,  ging  Hiningkuan  van  het  schip,  waarop  hij  was,  af,  en 

vluchtte  dien  nacht  nog  weg.  Men  maakte  meer  dan  lODgroote  schepen  buit,  met 

&Mta-koppen  op  de  voorplecht.  Na  eene  bezetting  in  Patsieh,  de  thans  bezette  en 

versterkte  plaats,  te  hebben  gelegd,  ging  men  verder  voort.  Nu  kwamen  er  gezan- 

ten van  Tuhan  Pijaya,  om  te  vertellen,  dat  de  koning  van  Kalang,  Tuhan  Pijaya's 
tegenstander,  dezen  tot  bij  Majapahit  had  nagezet,  en  dat  hij  daarom  om  hulp  vroeg. 

Ik  e  Mese  ging  dadelijk  tot  hem,  en  een  afdeeling  der  troepen  volgde  dien  bevelheb- 

ber als  reserve  tot  Changku  6).  Ook  Kau  Hsing  trekt  naar  Majapahit,  maar  blijft 
daar  niet.  Hij  gaat  weer  naar  Patsieh  terug,  als  hij  verneemt,  dat  men  niet  weet 

of  de  troepen  van  Kalang  nog  ver  weg,  dan  wel  reeds  dicht  bij  zijn,  doch  hij  krijgt 

straks  van  Ike  Mese  weer  bevel  om  toch  weer  naar  Majapahit  te  komen,  daar  men 

den  vijand  dien  nacht  kon  verwachten.  Spoedig  daarop  naderen  de  troepen  van 

Kalang  van  drie  zijden,  en  den  daarop  volgenden  dag  verslaat  Kau  Hsing  de  CO- 

the  king  of  Java,  —  om  dezen  te  straffen  was  men  gekomen,  —  Haji  Ka-ta-na-ka-la,  had  alrealy  been  killed 

by  the  prince  of  Kalang,  rallei  Haji  Katang.  Kërtanagara  kwam  volgens  de  Pararaten  om  in  1197  Caka, 

d.  i.  1275  A.  D.  Toch  wordt  hij  genoemd  als  de  beirijver  van  de  te  straffen  wanlaai.  Dit  maakt  het  waar- 

schijnlijk, dat  het  zenden  van  Meng  <-h'i  naar  Java  reels  vóór  1280  A.  D,  het  eigentlijke  jaar  van  het  begin 

der  regeering  van  Kublai  Khan,  moet  hebben  plaats  gehal.  Kublai  Khan  zelf  dateert  het  begin  zijner  regee- 

ring van  1264  A.  D.  Dat  hij  reeds  vóór  1280  hier  en  daar  gezanten  heen  zond,  ziet  men  in  vou  Fries,  II. 

t.  a.  p. 

1)  Al  deze  bijzonderheden  uit  het  bericht   omtrent  Shih-pi,  bl.  26  (151) 

2)  Zie  hieronder  noot  4. 

3'     Sira  (lang  dcdrya? 

4)  Deze  term  is  hier,  zooals  de  Heer  Groeneveldt  mij  inlichtte,  in  den  Chineeschen  tekst  met  andere 

woorden  uitgedrukt  dan  boven,  waar  in  de  vertaling  dezelfde  uitdrukking  staat. 

5)  Hinweng  Koripan? 

6)  Door    den    Heer    Groenevellt    vereenzelvigd   met  Cangkir,  zie  de  noot  op  bl.  48  (174)  der  Notes. 

Dat  het  het  Canggu  van  den  Javaanschen  tekst  moet  zijn  is  duidelijk,  men  zie  nog  beneden. 
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lonne,  die  haar  aanval  deed  uit  het  zuidoosten,  en  daarna  ook  nog  die  welke  uit 

het  zuidwesten  kwamen,  maar  door  Ike  Mese  te  vergeefs  gezocht  waren.  Acht  da- 

gen later  trekt  men,  na  zich  in  drie  corpsen  verdeeld  te  hebben,  tegen  Kalang  op, 

met  de  afspraak  om  op  den  vierden  dag  daarna  elkander  te  Taha  (Daha)  te  vin- 

den, en  dan  gelijktijdig  op  een  afgesproken  sein,  den  aanval  te  doen.  Een  ge- 
deelte der  troepen  volgde  den  loop  der  rivier.  Ike  Mese  trok  om  de  oost  en 

Kau  Hsing  om  de  west,  terwijl  Tuhan  Pijaya  hen  met  zijne  troepen  in  den  rug 

volgde.  Na  een  hardnekkige  verdediging  wordt  op  den  bepaalden  dag  Taha  ge- 

nomen, de  kraton,  waarin  de  vorst,  Haji  Katang,  zich  teruggetrokken  had,  om- 

singeld, en  deze  gemaand  om  zich  over  te  geven,  hetgeen  geschiedt.  Een  veer- 
tien dagen  daarna  overvalt  Tuhan  Pijaya  een  escorte,  dat  hem  naar  Majapahit 

brengen  zou,  om  daar  de  schatting  in  ontvangst  te  nemen,  na  zijnen  begeleiders 

eerst  steels  ontgaan  te  zijn,  en  weer  een  drie  weken  later  verlaat  de  expeditie 

Java  weer,  medevoerende,  zooals  er  staat,  de  kinderen  en  officieren  van  Haji 

Katang  l),  meer  dan  100  personen,  een  kaart  van  het  land  en  een  bevolkings- 
staat  2),  en  een  met  gouden  letters  geschreven  brief,  die  door  den  koning  was 
aangeboden.  Tuhan  Pijaya  had  nl.  ook  van  andere  gelegenheden  gebruik  gemaakt 
om  de  Chineesche  troepen  nog  verder  te  overvallen;  zoo  kon  hij  ze  van  elkander 

scheiden  en  leden  zij  groote  verliezen  3). 
Ook  hier  wederom  kan  men  na  het  lezen  van  deze  ons  van  een  geheel 

onafhankelijke  zijde  toegekomen  mededeelingen,  slechts  komen  tot  een  zelfde  ge- 
volgtrekking als  boven  reeds  gemaakt  moest  worden,  billijke  twijfel  aan  de 

juistheid  en  den  historischen  achtergrond  van  de  hoofdzaken,  die  men  in  Hoofdstuk 
V  en  VI  van  de  Pararaton  aantreft,  is  niet  mogelijk. 

Zonder    twijfel    verdienen  de  Chineesche  berichten  op  verschillende  punten 

1)  Een  zoon  van  dezen,  Silah-pat-ti-Sih-lah-tan-puh-hah,  geheeten,  en  Haji  Katang  zelf  werden  volgens 

het  bericht  over  Kau  Hsing,  do>r  de  Chineezen  voor  hun  vertrek  gedood,  bl.  28  (153).  De  Heer  Grueneveldt 

merkte  mij  op,  dat  het  lah  in  Si-lah-pat-ti  bezwaarlijk  aan  na  in  't  Jav.  zou  kunnen  beantwoorden.  Senapati 

kan  er  dus  niet  in  schuilen.  Mogelijk  zou  het  kunnen  zijn  sirdpaüh  (?).  Omtrent  Sih-lah-tan-puh-hah  durf 

ik  nog  geen  gissing  te  wagen. 

2)  Deze  kaart  en  deze  staat  zouden  die  kunnen  zijn,  welken,  zie  boven,  volgens  het  bericht  over 

Shih-pi,  Tuhan  Pijaya  aan  dien  bevelhebber  had  gezonden. 

3)  Zie  het  bericht  over  Shih-pi,  bl.  26  (152).  Elders  in  de  Notes,  op  bl.  47  (172  volgg.),  viadt 

men  als  een  bijzonderheid  omtrent  deze  expeditie  nog  het  navolgende  medegedeeld,  dat  niet  voorkomt  in  de 

hier  weergegeven  verslagen.  Men  leest  daar :  „Tuban  is  the  native  name  of  a  place  with  somewhat  more 

than  a  thousand  families,  all  under  one  chief;  ....  On  the  seashore  is  a  small  pond  with  fresh,  potable  wa- 

ter, which  is  called  the  Holy  water.  It  is  said  that  in  the  time  of  the  Yuan  dynasty  the  imperial  generals 

Shih-pi  and  Kau-Hsing  having  come  to  atlack  Java,  were  a  month  without  obtaining  any  advantage ;  the  water 

on  board  the  ships  was  exhausted  and  the  army  was  in  a  precarious  state;  the  two  generals  then  prayed  to 

heaven,  saying:  we  have  received  the  imperial  command  to  subdue  the  barbarians,  if  heaven  is  with  us 

may  a  well  spring  up,  and  if  not,  let  there  be  no  water.  Having  finished  this  prayer  they  thrust  there 

spears  with  force  into  the  seashore  and  immediately  water  spring  up  from  the  place  where  the  spears  had 

struck;  the  water  was  good  for  diiüking,  all  drank  of  it  and  were  saved  by  this  assütance  from  heaven.  The 

well  exists  up  to  the  present  day". 

i 
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meer  geloof  dan  het  Javaansche,  zooals  bijv.  ten  opzichte  van  de  opgegeven  reden 

der  komst  van  die  Chineesche  troepen,  hoewel  het  volstrekt  niet  onmogelijk  is, 

dat  die  beide  prinsessen,  bijv.  aan  de  bevelhebbers,  toch  toegezegd  zijn,  en  het 

verraad  aan  het  escorte  gepleegd  zeer  wel  hebben  plaats  gehad  op  de  in  de  Para- 
raton  beschreven  wijze,  doch  het  is  niet  noodig  zich  daarin  verder  te  verdiepen. 

Alleen  dien  ik  er  hier,  behalve  op  hetgeen  boven  in  een  noot  reeds  op- 

gemerkt werd  over  het  jaar,  waarin  Meng  Ch'i  moet  zijn  gezonden,  op  te  wijzen, 
dat  ik  in  een  zeker  opzicht  met  den  Heer  Groeneveldt  meen  te  moeten  verschil- 

len in  de  opvatting  van  de  uitdrukking  Javanen,  die  men  ook  in  het  hier  gege- 

ven referaat  aantreft  in  het  gedeelte,  waar  men  zich  tegen  de  landing  der  ex- 
peditie verzetten  wil.  Blijkens  bl.  33  (159)  der  Notes  is  het  zijne  overtuiging, 

dat  men  er  troepen  van  Kalang  of  andere  Javanen,  die  zich  aan  hen  hadden  on- 
derworpen, in  zien  moet,  op  mij  maakt  het  den  indruk,  dat  zulks  de  bedoeling 

niet  kan  zijn.  Met  opzet  intusschen  heb  ik  hierboven  het  betrokken  gedeelte  der 

Notes  zoo  weer  gegeven,  dat  de  onzekerheid  ook  hier  in  dat  referaat  niet  is  weg- 
genomen. Maar  er  dient  opgemerkt  te  worden,  dat  hier  in  deze  Chineesche  teksten 

met  Java  blijkbaar  bedoeld  is  het  oude  Tnmapël,  en  met  Tumapan  dus  ook  Java. 

Er  wordt  uitdrukkelijk  onderscheid  gemaakt  tusschen  Java  en  Kalang.  Eenmaal 

heet  het:  Java  en  de  daar  dichtbij  gelegen  streek  Kalang,  en  dan  weer,  als 

Java  zich  met  Kalang  verbindt,  zie  bl.  28  (151)  en  26  (152).  Als  de  Chineezen 

reeds  tot  Majapahit  zijn  voortgetrokken  en  zij  zich  daar  bevinden,  komen  de  troepen 

van  Haji  (Jaya)  katong  van  Kalang  pas  uit  het  zuidoosten,  het  zuidwesten,  en  uit 

het  ?,  en  vóór  hun  komst  wist  men  niet  waar  zij  waren,  terwijl  Tuhan  Pijaya  een 

boodschap  zond,  die  toch  hierop  neerkomt,  dat  zijn  vijand  hem  reeds  tot  in  Majapa- 
hit zou  hebben  gezocht.  Aan  te  nemen,  dat  deze  gelegerd  was  tusschen  deze  plaats 

en  die  waar  de  Chineezen  hun  kamp  hadden  gemaakt,  gaat  moeielijk,  en  als  dit 

juist  is,  dan  kunnen  de  Javanen,  die  de  landing  wilden  beletten,  ook  weer  geen 

lieden  van  Daha  (Kalang)  zijn  geweest.  Wel  is  waar  wordt  er  in  de  Chineesche 

teksten  niet  uitdrukkelijk  gewaagd  van  verraad  door  Tuhan  Pijaya  gepleegd  in 
het  begin  der  expeditie,  doch  die  drie  gezonden  hoofdofficieren  waren  toch  naar 

Majapahit,  en  niet  naar  Kalang  gedirigeerd  geweest.  Ook  brachten  zij  een  antwoord 

van  daar,  en  niet  van  Haji  (Jaya)  katong,  van  wiens  bestaan,  zulk  een  indruk 

maakt  het  althans  op  mij,  zij  eerst  later  kennis  kregen.  Ook  is  het  niet  wel  te 

denken,  dat  de  aan  de  monding  der  bedoelde  rivier  gelegerde  Javanen,  zoo  dit 

lieden  van  Haji  (Jaya)  katong  waren  geweest,  die  drie  officieren  daar,  waar  zij  toch 

passeeren  moesten  om  de  plaats  hunner  bestemming  te  bereiken,  zouden  hebben 

doorgelaten,  om  zich  tot  Tuhan  Pijaya  te  begeven.  Nu  blijft  nog  wel  de  mo- 
gelijkheid open,  dat  lieden  van  Haji  Katang  die  plaats  zouden  hebben  bezet,  nadat 

de  vooruitgezonden  officieren  hun,  duidelijkheidshalve  zegge  men  eerste,  bezoek 

aan  Tuhan  Pijaya  hadden  gebracht,  doch  alsdan  is  hetgeen  er  verder  wordt  ver- 

haald   evenzeer    niet   goed    te    begrijpen,    want    Tuhan  Pijaya  meldt  daarop,  dat 
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men  hem  nu,  terwijl  dit  toch  niet  waar  was,  want,  toen  men  in  Majapahit  kwam, 

was  er  nog  geen  vijand  te  zien,  tot  in  Majapahit  teruggejaagd  had  (er  staat  ver- 

volgd had),  en  daarop  komen  dan  nog  later  Haji  Katang's  troepen,  men  zie  hoven, 
vooral  nit  het  zuiden.  In  het  verslag  staat  van  drie  zijden,  maar  opmerking 

verdient  het,  dat  er  verder  slechts  sprake  is  van  het  verslaan  van  een  vijand  in 

het  zuidoosten  en  het  zuidwesten,  en  men  moet  aan  nemen  dat,  ook  al  waren  de 

Javanen,  die  bij  het  landen  tegenstand  hadden  geboden,  eigenlijk  tegenstanders  ook 

van  Tuhan  Pijaja  geweest,  op  dat  oogenblik  de  streek  om  de  noord  toch  vrij  was. 

Dat  de  handelwijze  van  Tuhan  Pijaja,  als  mijne  opvatting  van  de  toedracht  en  den 

loop  der  zaken  de  juiste  is,  typisch  Javaansch  zou  kunnen  heeten,  behoeft  niet 

nader  aangetoond  te  worden;  men  leze  bijv.  slechts  de  Babad  tanah  Djawi. 

De  persoons-  en  de  plaatsnamen  in  deze  Chineesche  berichten  voorkomende 
geven  of  zeer  weinig  moeite  of  zijn  vooralsnog  raadsels.  Zooals  men  zelf  zag,  of 

door  den  Heer  Groeneveldt  reeds  opgemerkt  werd,  is  Tuhan  Pijaja  =  Raden  Wijaja, 

Katanakala  =  Kërtanagara,  Haji  Katang  =  Haji  Katong  (of  beter  Haji  Jayakatong, 

in  de  oorkonde  Jaya  katyëng),  Tumapan  =  Tumapël,  Kalang  =  Gelang  (in  de  oor- 
konde Gëlanggëlang),  Taha  =  Daha,  en  Majapahit  de  bekende  plaats  van  dien  naam. 

Ten  opzichte  van  Patsieh  (of  Patsieh  kan)  uitte  de  Heer  Groeneveldt  het  vermoeden, 

dat  het  gelijk  zou  zijn  aan  Pacëkan  (zie  de  noot  boven),  en  Changku  meent  hij, 
zooals  mede  reeds  in  een  noot  werd  gereleveerd,  in  Cangkir  terug  te  kunnen  vinden. 

Omtrent  Changku,  dat  zonder  twijfel  het  Javaansche  Canggu  is,  vindt  men 

in  de  Notes,  op  bl.  47  (173)  nog  de  volgende  belangrijke  mededeeling: 

„Going  eastward  from  Tuban  for  about  kalf-a-day,  one  comes  to  Ts'e-ts'un, 
of  which  the  native  name  is  Gërsik   Going  southwards  from  these  two 

villages,  a  distance  of  about  seven  miles  (twenty  /*),  one  comes  to  Surabaya.  .  . 

Going  from  Surabaya  in  a  small  boat,  to  a  distance  of  70  or  80  li  (about  25  miles), 

one  comes  to  a  marketplace  called  Changku;  going  ashore  here  and  walking 

southward  for  a  day  and  a-half,  one  comes  to  Modjopait,  where  the  residence  of 
the  king  is.  In  this  place  there  are  about  200  or  300  native  families,  and  seven 

or  eight  chiefs,  who  assist  the  king".  l) 
In  de  Pararaton  treft  men  den  naam  driemaal  aan :  op  bl.  18,  reg.  8,  waar 

gesproken  wordt  van  een  Canggu  lor  (noordelijk  Canggu),  waar  Wisnuwardhana 

(Rangga  wuni)  een  versterking  laat  maken ;  op  bl.  32,  reg.  4,  waar  medegedeeld 
wordt  dat  er  te  Canggu  iemand  stierf;  en  op  bl.  24,  reg.  26,  dus  in  dit  hoofdstuk,  waar 

sprake    is  van  de  sohaning  Canggu,  de  haven  van   Canggu  2).     Van  welke    waarde 

1)  Het  is  onduidelijk  of  deze  laatste  zin  op  Changku,  dan  wel  op  Majapahit  slaat. 

2)  Ook  dit  leidt  er  toe  de  juistheid  van  de  veronderstelling  door  den  Heer  Groeneveldt  ten  opzichte 

van  het  Changku  der  Chineesche  teksten  gemaakt,  te  betwijfelen,  doch  waar  de  plaats  dan  wel  zou  hebhen 

gelegen,  is  nog  niet  uit  te  wijzen.  De  laatste  uit  de  Pararaton  aangetogen  plaats  dwingt  aan  een  haven  te 

denken,  ook  al  lag  deze  niet  vlak  aan  zee.  In  't  Bal.  is  sowan  het  gewone  woord  voor  de  nitwatering  of 

monding  eener  rivier,  zie  van  Eck's  Eerste  proeve  van  een  Balineesch-Hollandsch  woordenboek.  Hierbij  zou 
men    nu    ook    kunnen  denken  aan  de  plaats,  waar  een  zijtak  zich  met  de  hoofdrivier  vereenigt.     In  den  tekst 



Hoofdstuk  VI.  —  91  —  Aanteekening. 

de  plaats  werd  geacht,  leert  een  oorkonde  uit  1318  Qaka,  dus  uit  den  Majapahit'schen 
tijd,  en  zonder  twijfel  ook  uit  dat  rijk  zelf  afkomstig,  nl.  Kawi-Oorkonden  IV 
van  Cohen  Stuart,  waarin  men  èn  den  naam  Majapahit  aantreft  (Ia,  2)  èn  het 

navolgende  leest  (26  5):  Zij  vrij  van  de  verplichting  zout  te  maken,  den  weg 

op  te  hoogen,  en  Canggu  in  orde  te  houden,  van  alle  soorten  van  heerendiensten, 

luputing  sosorohan  garem,  hurugurugan  dalan,  bebèneran  ing  canggu,  sakalwiraning  rd- 
jakarya  putajenan  !).  Het  lijdt  toch  wel  geen  twijfel  of  ook  daar  is  deze  plaats 
bedoeld,  die  zooals  hier  blijkt  in  heerendienst  onderhouden  moest  worden. 

Kwam  het  door  het  bij  dit  hoofdstuk  reeds  bijgebrachte  aan  het 

icht,  dat  de  mededeelingen  van  de  Pararaton  inderdaad  vertrouwen  verdienen,  — 
en  het  zal  nog  nader  blijken  dat  zij  dit  ook  elders  doen,  men  zie  bijv.  bij 

Hoofdstuk  XII,  —  er  rest  nog  een  belangrijk  punt  hier  te  behandelen,  het  bericht 
of  de  voorstelling  hier  gegeven  van  de  stichting  van  Majapabit.  Wat  er  in  de 

Pararaton  van  verhaald  wordt  heeft  de  lezer  gelezen,  het  is  hier  niet  de  quaestie 

uit  te  maken  of  de  stichting  van  Majapabit  door  Raden  Wijaya  zich  werkelijk  zóó 

heeft  toegedragen,  als  daar  wordt  verteld,  wèl  of  Majapahit  werd  gesticht  in  den 
tijd,  die  er  hier  voor  wordt  aangegeven,  dan  wel  niet. 

Daarvoor  lang  stil  te  staan  bij  hetgeen  de  Javanen  van  Java  omtrent  den 

oorsprong  dier  plaats  verhalen,  is  niet  noodzakelijk,  te  minder  omdat  men  reeds 

elders  het  noodige  daarover  gezegd  vinden  kan.  In  mijn  opstel  „Iets  over  een 

ouderen  Dipanëgara  in  verband  met  een  prototype  van  de  voorspellingen  van 

Jayabaya,  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXII,  bl.  375  en  volgg.,  werd  over  de 
oude  geschiedenis  der  Javanen,  naar  de  traditie  der  Javanen  van  Java,  men  neme 

als  grens  het  opkomen  van  Mataram,  reeds  gehandeld,  en  ik  geloof  met  het  weinige 

wat  daar  gezegd  werd,  reeds  voldoende  te  hebben  bijgebracht  om  te  bewijzen, 

dat  het  eerste  gedeelte  van  de  babad  maakwerk  is.  Men  dient  daarbij  te  weten 

dat  alle  babad's,  waarin  over  dit  onderwerp  iets  gezegd  wordt,  hetzij  zij  uitvoerig 
zijn,  of  beknopt,  en  al  bestaan  er  kleine  verschilpunten  in  de  beschrijving,  over 

de  stichting  van  Majapahit  altijd  en  altijd  weer  hetzelfde  leveren,  zoodat  men  zou 

kunnen  zeggen,  dat  de  voorstelling  als  het  ware  een  kanonieke  is  geworden.  Dit 

geldt  zelfs  van  de  babad  in  haar  geheel,  maar  men  heeft  bet  vooral  in  het  oog  te 

der  Pararaton  staat  echter  tinut  tëkeng  dunungane  malayu  maring  sohaning  Canggu,  dus  zoover  als  zij  maar 

vluchten  konden,  tot  aan  de  monding  van  de  Canggu,  waarmede  moeielijk  iets  anders  kan  zijn  bedoeld  dan  dat 

zij  naar  hunne  schepen  vluchtten,  welke  men  in  de  eerste  plaats  in  den  haven  zoeken  zal,  al  zouden  er  de  rivier 

opgevaren  kunnen  zijn.  Dit  is  ook  de  opvatting  in  de  Rangga  lawe.  Deze  plaats  van  de  Pararaton,  welk 

boek  niet  altijd  en  overal  door  den  dichter  van  dat  gedicht  is  misverstaan,  luidt  daar:  sdksana  luinkas  karo 

amrajaya  sira  wong  Tatar  lagï  masane  anadah  kedkan  kamlayah  j)jak  sawaneh  akanin  cesaning  pjah  pada 

malakwinurip „  dadi  katawan  tumüt  tang  stri  karandan  tinüteng  Canggu  malih  bahitra  inanang  kimuta  tang 

bharana  ingónjaleng  Majapahit  tikdlahanya  siddhaneng  sandisandi.  Na  a  in  de  Rangga  lawe  schier  ge- 

regeld eng  voor  ing. 

1)  De  hier  genoemde  zijn  niet  de  eenige  vrijstellingen,  die  in  dat  stuk  gegeven  worden;  putajenan 

moet  gelijk  zijn  aan  het  oudere  bwathajyan=  rdjakdrya,  waarop  Dr.  Jonker  reeds  wees,  zie  Een  oud-Javaansch 

wetboek  vergeleken  met  Indische  rechtsbronnen,  bl.  232  (Aant.  bij  art.  262). 
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houden  bij  het  gedeelte,  dat  over  de  oudere  geschiedenis  loopt,  en  ik  voor  mij 

geloof,  dat,  als  men  dat  niet  vergeet,  het  gaandeweg  gelukken  zal  in  dat  gedeelte 

een  beter  inzicht  te  verkrijgen,  dan  ons  tot  nog  toe  was  gegeven,  en  dat  men 

eenmaal  in  staat  zal  zijn  het  althans  voor  het  grootste  gedeelte  naar  de  het  sa- 

menstellende bestanddeelen  uiteen  te  leggen.  Waar  het  ten  opzichte  van  Maja- 

pahit  het  meest  op  aankomt,  den  tijd  waarin  het  gesticht  werd,  juist  op  dat 

stuk  bestaat  er  slechts  een  zeer  gering  verschil,  daar  algemeen  wordt  erkend,  dat 

Majapahit  het  laatste  der  groote  rijken  was  vóór  de  invoering  van  de  Islam  op 

Java,  en  men  den  tijd  van  het  ontstaan  er  van  toch  taliter  qualiter  steeds  om 

en  bij  dien,  welke  de  Pararaton  ons  verplicht  daarvoor  aan  te  nemen,  wil  gezocht 

hebben  l). 

Wanneer  wij  hier  dan  eerst  ook  nog  even  in  't  kort  verhalen  wat  men  door 
de  Javanen  over  die  stichting  verteld  vindt,  dan  is  dit  alleen  om  daardoor  de 

aandacht  te  kunnen  vestigen  op  eenige  merkwaardige  punten  van  overeenkomst, 
welke  er  tusschen  die  Javaansche  traditie  en  die  van  de  Pararaton  bestaan. 

Qri  pamëkas,  d.  w.  z.  Z.  M.  de  laatste  vorst  (van  Pajajaran),  zoo  verhalen 

de  babad's,  had  drie  zonen :  Arya  Bangah,  Raden  Susuruh  en  een  door  een  ajar  op 
bovennatuurlijke  wijze  bij  een  selir  van  den  vorst  in  het  leven  geroepen  zoon, 

die  opgevoed  wordt  door  een  paar  oude  luidjes,  die  hem,  nadat  men  hem  de  rivier 

hadden  laten  afdrijven,  tot  kind  aannamen.  Deze  laatste  heette  eerst  Siyung  wa- 
nara, doch  kreeg,  nadat  hij,  groot  geworden,  weer  bij  zijnen  vader  terecht  en  in 

dienst  was  gekomen,  den  naam  Banak  wide.  Arya  Bangah  werd  koning  in  Galuh, 

en  Raden  Susuruh  zou  zijn  vader  opvolgen.  Banak  wide  weet  zijn  vader  evenwel 

gevangen  te  nemen,  en  verslaat  Raden  Susuruh,  die  dezen  te  hulp  wil  komen  en 

verlossen.  Raden  Susuruh  vlucht  naar  het  oosten,  en  wel  eerst  naar  Kali  gunting. 

Daar  vindt  hij  een  onderkomen  bij  een  weduwe,  die  hem  tot  kind  aanneemt,  en 

die  drie  zonen  had:  Ki  Wiro,  Ki  Nambi,  en  Ki  Bandar.  Als  Raden  Susuruh 

gevlucht  is,  vaardigt  Arya  Banak  wide  een  bevelschrift  uit,  dat  niemand  hem  huis- 

vesting mag  verleenen,  en  wel  onder  bedreiging  met  de  doodstraf.  Als  dit  be- 
kend wordt,  gaat  Raden  Susuruh  verder.  De  weduwe  en  hare  zonen  verlaten  hem 

niet.  Over  den  berg  Kombang,  waar  aan  Raden  Susuruh  voorspeld  wordt,  dat  hij 

recht  oostwaarts  gaande  een  maya-boom  vinden  zal  met  bittere  vruchten,  en  hij  wordt 
aangespoord  daar  een  stad  te  stichten,  bereikt  hij  de  plaats,  waar  hij  Majapahit 

laat  verrijzen.  Daarna  verjaagt  Banak  wide  ook  zijn  broeder  Arya  Bangah  uit  zijn 

rijk.  Raden  Susuruh  trekt  nu  tegen  Pajajaran  op.  Er  heeft  een  gevecht  plaats, 

tusschen  Raden  Susuruh's  en  Banak  wide's  troepen,  doch  in  het  eind  beslui- 
ten de  beide  prinsen,  Raden  Susuruh,  die  als  vorst  van  Majapahit  den  naam  Bra 

])  Men  zij  slechts  herinnerd  aan  de  cijfers  door  Raffles  medegedeeld  in  zijn  Hist.  of  Java,  IT,  bl.  85 

(1301),  bl.  86  (1158),  bl.  87  (1221),  alles  in  inlandsche  jaart  Hing.  Men  zou  hier  nog  andere  jaartallen 

nevens  kunnen  plaatsen,  doch  het  zou  van  geen  nut  zijn  ze  te  verzamelen  of  ze  te  gaan  zoiken.  Over  de 

geschiedenis  van  het  rijk  volgens  de  Javanen  vindt  men  benedtn  nog  eenige  nieuwe  mededeclingun. 
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Wijaya  had  aangenomen,  en  Arya  Baïiak  wide  (alias  Siyung  wanara),  samen  Java 

te  deelen  '). 

Terwijl  hier  punten  van  overeenkomst  als  het  vluchten  van  den  toekom- 

stigen  stichter  van  Majapahit  naar  het  oosten,  of  het  op  eenzelfde  wijze  ver- 
klaren van  den  naam  Majapahit,  veilig  zeer  onbeduidend  of  toevallig  kunnen 

worden  genoemd,  daar  Pajajaran  in  het  westen,  en  Majapahit  in  het  oosten  lag, 

en  de  naam  van  dit  laatste  rijk,  zelfs  al  zou  hij  een  geheel  anderen  oorsprong 

hebben  2),  toch  door  een  Javaan  zoo  zou  worden  opgevat,  zijn  er  anderen,  die  zóó 
merkwaardig  zijn,  dat  één  bron  aan  de  beide  tradities  toch  het  leven  moet  hebben 

gegeven.  De  vader  van  Raden  Susuruh,  in  de  Pararaton  de  schoonvader,  wordt 

gedood  en  hij  daarna,  terwijl  hij  den  overweldiger  toch  nog  te  keer  wil  gaan,  't 
rijk  uitgejaagd.  Op  zijne  vlucht  vindt  hij  een  onderkomen,  en  dit  is  het  eenige 

feit,  dat  er  van  vermeld  wordt.  Onder  de  lieden,  die  zich  bij  hem  aansluiten, 

er  worden  er  maar  drie  genoemd,  is  een  Nambi  en  een  Wiro  3),  en  met  een  Ba- 

nak  wide  4)  maakt  hij  een  afspraak  Java  te  deelen.  En  mag  men  ten  slotte  niet 

vragen  of  hetgeen  ongelukkig  van  de  oorkonde  van  Qaka  1216  verloren  ging,  be- 
halve meer,  niet  bevat  moet  hebben  een  zelfde  proclamatie  als  in  de  babad  Siyung 

wanara  (Baïiak  wide)  uitvaardigt  om  te  voorkomen,  dat  Raden  Wijaya  zich  ergens 

zou  kunnen  verschuilen?  Qri  Krtarajasa  Jayawardhana,  de  Bra  Wijaya  van  Ma- 
japahit, dorst,  dit  zegt  hij  zelf,  een  stout  stuk  bestaan  met  Kudadu,  dat  in  vrijdom 

reeds  aan  een  heiligdom  toekwam,  te  verheffen  tot  een  zelfstandig  vrijgebied, 

waardoor  dat  heiligdom  toch  schade  leed,  en  hij  handelde  tegen  hetgeen  door 

den  schenker  indertijd  was  vastgesteld,  en  moreel  althans  gedreigd.  Hij  moet  wel 

een  dringende  reden  gehad  hebben  te  handelen  als  hij  deed,  en  is  het  dan  niet 

waarschijnlijk,  dat  in  het  ontbrekende  vervolg  iets  moet  hebben  gestaan,  als  dat 

hij  het  dorpshoofd  van  Kudadu  daarom  zoo  begenadigde,  omdat  deze,  zelfs  met  den 

zekeren  dood  voor  oogen,  toch  niet  anders  had  meenen  te  mogen  doen  dan  hij 

deed,  d.  w.  z.  dat  het  verloren  gegane  bevel  van  Qri  Jaya  katong  niet  anders 

was  dan  wat  in  de  babad  Baïiak  wide  uitvaardigt,  dat  niemand  aan  Raden  Wi- 
jaya huisvesting  zou  mogen  verleenen,  op  straffe  des  doods  ? 

Men  ziet  het,  dat  bij  slot  van  rekening  de  westelijke  en  de  oostelijke 

traditie  van  de  stichting  van  Majapahit  nog  meer  punten  van  overeenkomst  bie- 
den, dan  men  op  het  eerste  gezicht  zou  kunnen  hebben  gezegd. 

Stelt  men  hen  beiden  tegenover  elkander,  dan  blijkt  het,  dit  deed  het 

immers   reeds,    dat    er   voor  de  oostelijke  tot  staving  harer  geloofwaardigheid  en 

1)  In  de  door  Meinsma  uitgegeven  proza-omwerlring  van  een  babad  wordt  slpchts  verteld,  dat  Raden 
Susuruh  Pajajaran  teniet  doet.  Voor  hetgeen  men  hier  in  d^n  tekst  leest,  zie  men  bijv.  Raffles,  Hist.  of 

Java,  IT,  bl.  103.     Andere  bijzonderh  den  kunnen  hier  onvermeld  bleven. 

2)  Hoe  voorzichtig  men  bij  het  etymologiseeren  vooral  van  plaatsnamen  zijn  moet,  werd  niet  lang  ge- 
leden nogmaals  door  mij  in  het  licht  gesteld  in  het  opstel  Yogjakarta,  Tij dschr.  Ind.  T.  L,  en  Vk.,  XXXVII,  46. 

3}     Deze  laatste  naam  doet  denken  aan  den  Wirot  vau  de  Pararaton. 

4)    In  de  Pararaton  de  oude  naam  van  Wiraraja. 



Hoofdstuk  VI.  —  94  —  Aanteekeotng. 

dat,  terwijl  er  niets  in  het  voordeel  van  de  westelijke  kan  worden  bijgebracht, 

zooveel  kan  worden  aangevoerd,  dat  twijfel  aan  de  hoofdzaak  eigentlijk  geen  reden 

van  bestaan  heeft,  en  er  zou  aan  die  oostelijke  traditie  over  de  stichting  van 

Majapahit,  nu  zij  beter  bekend  is  geworden,  denkelijk  dan  ook  niet  getornd  worden, 

ware  het  niet,  dat  er  indertijd  op  gegevens,  waarvan  nu  hier  de  waarde  nog  te 
onderzoeken  is,  geconcludeerd  moest  worden,  dat  Majapahit  veel  ouder  was  dan 
de  Javanen  van  Java  vertelden. 

Hiermede  is  reeds  in  enkele  woorden  gezegd,  dat  de  nu  sedert  de  laatste 

twintig  jaren  reeds  gangbare  voorstelling  van  een  zeer  hoogen  ouderdom  van  het 

rijk  Majapahit,  dat  men  aannam  als  reeds  in  de  9e  eeuw  bestaande,  eene  onhoud- 
bare is.  Zij  is  dat  inderdaad,  en  het  is  niet  moeielijk  zulks  aan  te  toonen,  al  zal 

eenige  uitvoerigheid  daarbij   onvermijdelijk  zijn. 

De  geheele  voorstelling  van  een  zeer  hoogen  ouderdom  van  Majapahit, 

van  het  bestaan  er  van  reeds  in  de  9e  eeuw  van  onze  jaartelling,  berust  toch, 
nauwkeurig  toegezien,  slechts  op  het  voorkomen  van  den  naam  op  een  koperen 

plaat,  die  deel  uitmaakt  van  een  stel,  dat  door  Cohen  Stuart  als  n°.  II  in  zijn 
Kawi  oorkonden  werd  opgenomen. 

Deze  oorkonde  geeft  in  het  begin  het  jaartal  762  Qaka  (840  A.  D.)  te 
lezen,  en  aan  het  slot  vindt  men  er  den  naam  Majhapahit. 

Toen  indertijd  deze  oorkonde  voor  het  eerst  bekend  werd,  ontbraken  de 

middelen  om  haar  te  controleeren,  en  het  is  niet  te  verwonderen,  dat  men  vindende 

wat  men  daar  vond,  gekomen  is  tot  het  maken  van  de  conclusie,  die  gemaakt 

werd.  Toenmaals  toch  kon  men  niet  weten,  dat  die  oorkonde  geheel  voos  is,  en 

niet.  iemand  was,  zelfs  nog  jaren  daarna,  in  het  bezit  van  de  gegevens  om  in  te 

zien,  dat  zij  dat  is. 
Hoever  dat  evenwel  gaat,  zij  hier,  wat  de  hoofdzaken  aangaat,  even  in  het 

licht  gesteld. 

Hoe  een  oude  pracasti  in  elkander  moet  zitten,  werd  elders  reeds  mede- 

gedeeld l).  Zulk  een  stuk  is,  en  zulks  is  begrijpelijk,  daar  het  officieele  acten 
zijn,  geregeld;  zulk  een  stuk  draagt  ook  steeds  de  kenmerken  van  zijn  tijd,  en  ook 

dit  werd  elders  reeds  opgemerkt,  iedere  tijd  heeft  ook  in  dit  opzicht  zijn  eigen 
kenmerken.  De  bedoelde  oorkonde  nu  doet  zich  voor  als  een  mengelmoes  uit 

verschillende  tijden,  ook  uit  jongeren  dan  de  tijd,  waaruit  zij  zou  dagteekenen,  en 

dat  nog  wel,  terwijl  zij  ons  een  jaarcijfer  geeft,  dat  op  zeer  weinige  uitzonderingen 
na  haast  het  oudste  is  dat  men  op  Java  aantrof. 

Terwijl  straks  een  overzicht  over  het  stuk  in  zijn  geheel  zal  volgen,  dat 

zal  kunnen  doen  zien  op  welk  eene  wijze  het  in  elkander  zit,  hoe  de  onderdee- 
len  er  van  op  elkander  volgen  en  welke  dezen  zijn,  eerst  iets  over  eenige  details. 

Het  stuk  wemelt  van  fouten,  die  men  (thans)  dadelijk  zien  kan,  en  zonder 

1)     Groeneveldt,    Catalogus    der   Archeologische    verzameling  van  het  Bat.  Gen.  van  K.  W.,  1887,  hl. 

365  en  volgg. 
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twijfel  bevat  het  er  nog  meer,  die  nu  nog  niet  eens  in  het  oog  springen,  omdat 
men  of  de  bedoeling  nog  niet  kan  vatten  óf  stuit  op  onverstaanbare  woorden. 

Onder  die  fouten  bevinden  er  zich  zeer  velen,  die  wijzen  op  een  vrij  laten  tijd,  op 

een  tijd  van  verval  in  de  taal,  en  wel  dien,  waarin  het  oud-Javaansch  reeds  tot 

het  nieuw-Javaansch  overging  of  overgegaan  was,  naar  het  einde  dus  der  Maja- 

pabitsche  periode,  naar  de  14e  Qaka-eeuw,  naar  een  zes  eeuwen  later.  Zie  hier 
eenige  voorbeelden. 

Reeds  de  spelling  trekt  de  aandacht.  Met  lette  daarbij  niet  op  het  mis- 
spellen  van  Sanskrit  woorden  en  het  verzuimen  of  verkeerd  aangeven  der  quantiteit. 

De  h  heeft  hare  waarde  niet  meer.  Men  vindt  haar,  waar  zij  niet  staan  mag, 

en  waar  zij  wezen  moest,  wordt  zij  gemist;  hanapuka  voor  anapuka,  hurutan  voor 

urulan,  hawur,  hammbangi  enz.;  omgekeerd  umalung  in  pi.  van  humalung,  ingan 

voor  hingan]  zoowel  het  een  als  het  ander  ziet  men  in  her  aji  voor  er  haji. 

Een  schrijfwijze  als  marapwi  voor  marapuy  wijst  op  een  uitspraak,  waarin 
de  i  in    den    tweeklank    reeds   den  boventoon  heeft,  apuy,  apwi,  api. 

Een  vorm  als  hvar  voor  lor  is  eerst  mogelijk  als  oud  wa  —  o  is  geworden, 

want  eerst  dan  kan  men  o  (=  oud  a  -h  m)  aan  wa  gaan  gelijkstellen,  lor  (uit  ou- 

der laur)  is  reeds  in  't  oudste  ons  bekende  Jav.  lor.  Ook  een  eigennaam  als  colika 
kan  slechts  onder  dezelfde  omstandigheden  cwalika  worden. 

Lawasang  voor  lawas  sang,  wkasang  voor  wkas  sang,  tlasinurat  voor  lias  sinural, 

samgëtirwan  voor  samgët  tirwan  is  een  nieuwerwetsche  spelling. 

Vormen  als  pararajeg,  pabëbëkël,  palulumuh  zijn  oudtijds  onbestaanbaar. 

Pinarëngökën  is  oudtijds  onmogelijk,  evenzeer  als  een  pinarung  waken.  Het 

had  moeten  luiden  pinarëng waken,  en  waar  rëngö  tot  rwigu  is  geworden,  is  pinarungokën 
in  eerste  instantie  het  vereischte. 

Jong    is    ook  lebokna,  mangiseni,  lumangghanani  (waarin  ook  n  een  fout  is). 
Kanisthamaddhyamoltama,  voor  nisthamaddhyamollama  is  in  een  zoo  ouden 

tijd  evenmin  mogelijk. 

Radilya  in  plaats  van  dditya,  dus  ook  ra  in  pi.  van  d.  is  slechts  in  jongeren 

tijd  te  verwachten,  en  wel  zou  het  vreemd  zijn,  dat  men  den  vorm  reeds  in  zóó 

ouden  tijd  zou  gekend  hebben,  om  hem  gedurende  eenige  eeuwen  achter  elkander 

niet  weer  te  gebruiken. 

De  fouten  tegen  de  grammatica  zijn  niet  onbeduidend.  Hier  vindt  men 

pinarëngökën  dening  pinggir  siring,  en  daar  pinarungwakën  ring  pinggir  siring,  terwijl 

beiden  hetzelfde  moeten  beteekenen.  Men  vindt  een  tka  sang  makudur,  wat 

wezen  moet  Ika  ri  sang  makudur;  sambërrën  (met  2  r's)  ring  glap  in  pi.  van  sam- 
bërëning  glap;  sininghat  i  sapi,  in  pi.  v.  ing  sapi;  simaning  hulun  ri  campaga  naast 

sima  sang  hyang  dharmma  ring  campaga;  pinarëngökën  ri  pdrasamya  onmiddelijk 
gevolgd  door  ring  kanislha  enz.,  rëngö  ta  in  pi.  van  ai  rengö;  tan  lama  simanira 

in  pi.  van  tan  lama  ri  simanira]  tan  pdrabyapara  sang  makilala  in  pi.  v. 

tan   kapdrabyapara   de   sang    makilala;    lumon    angadoh  aparö  in  pi.  v.  tumon  adoh 
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aparö]  mangsö  la  sira  in  plaats  van  mangsöaken;  hinanakenira  denira  in  pi.  hi- 
nanaken  denira.  En  over  het  algemeen  kan  men  zeggen  dat  de  kortgevatte  stijl, 

men  zie  bijv.  het  einde  van  de  pracdsli,  èn  voor  den  ouden  tijd  èn  voor  het  oud- 
Javaansch  zeer  vreemd  is. 

Fouten  van  een  anderen  aard  zijn:  sunggang  voor  sungka,  dara  voor  dura\ 

pangkur  tirit  voor  pangkur  lawan  tirip ;  pali  voor  palih ;  cempa  voor  campa ;  ka  lang a- 
ran  voor  kalanggaran;  kepung  voor  lepung;  wapd  voor  wipali;  adyun  voor  angdyun; 

kasambural  ing  nalar  voor  kasawur  ing  nalar  •  mindah  voor  indah ;  jwah  tasmat  voor 

jah  tasmat'y   karémaknanya  voor  karmaknanya ;  saddhana  voor  sddhana. 
De  datum  is  niet  in  orde.  De  vollemaansdag  aangeduid  met  tilhipancadagi 

trekt  de  aandacht,  en  deze  lilhi  treft  niet  samen  met  een  karana  Balawa,  daar  de 

eerste  helft  van  dien  dag  Wisli  en  de  tweede  Ba wa  is.  Ra  moet  zijn  d,  en  de 

wuku  was,  in  plaats  van  Manahil,  Prangbakat  1).  Parwwosa  moet  zijn  parwwega, 

en  bago  deugt  niet,  evenmin  als  piwdgyd  goed  kan  zijn.  Ook  bevat  hij  voor  een 

zóó  ouden  tijd  te  veel  termen,  en  daaronder  die  men  in  de  opschriften  eerst  zooveel 

later  gebruikt  ziet2). 
De  datum  is  ook  niet  in  overeenstemming  met  de  in  het  stuk  voorkomende 

vorstelijke  namen. 

In  het  begin  van  't  stuk  wordt  een  andere,  eigentlijk  geen,  koningsnaam 
gegeven  dan  in  het  eind.  Vindt  men  achterin  gri  mahdraja  Dharmodaya  Mahd- 
sambhü,  vóórin  heet  het  gri  mahdraja  gri  lokapala  (wat  geen  eigennaam  is,  ook  al 

wil  het  stuk  het  ons  iets  later  doen  gelooven)  hariivanggolunggadewa,  d.  i.  Z.  M. 

de  koning,  Z.  M.  de  vorst,  de  oppervorst  uit  Hari's  geslacht,  en  dit  gevolgd  door 
ndmardjdbhiseka,   onder  dien  naam  tot  koning  gezalfd. 

Niet  minder  fraai  is  de  opsomming  van  de  namen  der  hooge  ambtenaren, 

die  hier  den  vorst  dulur.  Vindt  men,  almede  in  het  eind,  mwang  mahdmantri 

daksotama,  bahubajra,  pralipaksasanggaya,  wat  zijn  moet  mwang  mahdmantri  dakwtama- 
bahubajrapralipnksaksaya,  en  de  naam  is  van  één  persoon,  die  indertijd  ook  manlri 

hino  (mahdmantri  i  hino)  was  3);  vóórin  vindt  men  dezen  naam  en  dien  titel  in 
stukken  geknipt  en  bij  gedeelten  als  namen  aan  drie  personen  toegekend;  men 

leest  daar  mahamanlri  kalrini,  rakryan  manlri  hino,  daksolama  (één  stuk),  rakryan 

manlri  halu,  pralipaksasanggaya  (!)  (derde  stuk),  rakryan  manlri  sirikan,  mahd- 

mahino  (een  verknoeiing  van  mahamanlri  i  hino)  (stuk  van  's  mans  titel).  Het  kan 
haast  niet  fraaier,  althans  niet  als  men  daarbij  in  het  oog  houdt,  dat  de  hier  be- 

doelde personen  Dharmodaya  Mahacambhu  en  Daksottamabahubajrapratipaksaksaya, 

voorkomen  in  verschillende  oorkonden,  maar  dan  ook  gaaf,  die  minstens  een 

60  a  70  jaren  jonger  zijn  dan  de  hier  behandelde  zich  voordoet  4). 

1)  Hierop  wees  Cohen  Stuart  reeds. 

2)  Zie  mijns  opmerking  in  Groenevellt's  Catalogus. 

3)  Het  is  volloende  hier  te  verwijzen  naar  het  reeds  opgemerkte  in  Groeneveldt's  catalogus,  hl.  358  en  359. 
4)  Zie  t.  a.  f. 
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De  volgorde  der  onderdeden  van  de  oorkonde  is  absurd. 

Datum;  de  koningsnaam  (op  de  aangegeven  wijze);  naam  van  het  vrijgebied, 

uitgedrukt  met  Imah  waharu  kuti  ngaranya,  wat  beteekenen  moet :  „(bet  vrijgebied), 

dat  Kuta  heet,  en  gelegen  is  op  den  grond  van  Waharu",  iets  dat  in  ouder,  men 
kan  wel  zeggen  oud-Javaansch,  op  een  andere  wijze  gezegd  zou  zijn ;  daarop  wor- 

den de  grenzen  er  van  aangegeven  l).     Vervolgens  worden  er  t  w  e  e  redenen  opge- 

geven voor  het  maken  van  het  vrijgebied ;  nimilanyan  sinukmk  dharmasima  swalan- 
tra    ikang  kuti  hana  la  enz.,  zoo  heet  het  eerst,   en  dadelijk  daarop  weer:  saddha- 

naning  (lees  sddhananing)  sinuk  (naast  sinukmk )  dharmasima  ikang  kuti  hana  tha,  ter- 
wijl het  woord  nimila  vreemd  gebruikt  is.     Hierop  volgt  nu,  terwijl  men  tot  den 

datum   moet  terugkeeren,  want  mangkana  diwacanira  is  het  vervolg  van  dien  sam- 

bandha,  waarin  niet  verteld  wordt,  waarmede  de  begiftigden  hun  vrijgebied  ver- 

diend hadden,  de  reeds  medegedeelde  opsomming  dier  drie  hooge  ambtenaren,  oogen- 
blikkelijk    weer   gevolgd  door  ikang  ulihiranuk  dharmasima  ring  kuti,  wat,  als  het 

hier  zin  hebben  zou,  had  moeten  luiden  ikang  ulihira  (moet  zijn  nira)  sinuksukakèn 
of  sinukaken  dharma  enz.,  óf  ulih  als  hulpwoord  bevat,  iets  wat,  zoo  er  in  oude  stukken 

al  eens  een  enkele  maal  een  voorbeeld  van  voorkomt,  een  phenomeen  is.    Volgen 

de  namen  van  eenige  privilegies,  waaronder  verscheidenen,  die  men  elders  slechts 

in    stukken  van  jongere  afkomst  vindt,  en  waaronder  men  ook  aantreft  kadyang- 
ganing  matyangipi,  mati  kalebu,  mati  tiba,  mati  sininghati  sapi,  mati  dinmaking  macan, 

mali  sinahuting  ula,  mati  sinambering  glap,   „sterft  onder  't  droomen,  in  een  put  ge- 
vallen, neergestort,  door  een  rund  gestooten,  door  een  tijger  besprongen,  door  een 

slang  gestoken,  door  den  bliksem  getroffen",  een  stuk  uit  een  eedformulier!     De 
opsomming  is  in  haar  geheel  genomen  bespottelijk,  en  herhalingen  ontbreken  niet, 
doch  het  is  niet  noodig,  dit  hier  in  bijzonderheden  aan  te  toonen.     Daarna  wordt 

er   weer  een   vrijgebied    genoemd,  dat  te  Campaga,  zonder  dat  het  blijkt  wat  er 

mede  geschied  is  of  mede  geschieden  moet.     De  pericope  wordt  ingeleid  met  mu- 

wah  ana  ta  simaning  hulun,  als  oud-Jav.  opgevat,   „en  er  is  een  vrijgebied  van  een 

onderdaan" ;    's  mans  naam  wordt  niet  genoemd.     Nog  vreemder  zou  het  zijn  zoo 
hier  hulun  als  voornaamwoord  van  de  le  persoon  staat,  aangezien  het  dan  op  den 

vorst  zou  slaan,  en  deze  zich,  zoo  al,  in  oud-Jav.  wel  mahulun,  maar  geen  hulun  zou  kun- 
nen noemen.     Na  de  vermelding  der  getuigengiften,  waarin  de  soort  der  geschon- 
ken   kleedij    niet    genoemd    wordt,    en  het  telwoord  sawidji  zeer  opvalt,  wordt  er 

op  nieuw  een  plaats  genoemd,  Hni,  al  weer  evenwel  zonder  dat  blijkt  wat  er  me- 

de  geschieden    zal,  daar  dit  eerst  heel  aan  het  einde  der  oorkonde  aan  den  dag 

komt,  waar  vermeld  wordt,  dat  zij  aan  een  der  geprivilegieerden  vervalt.  Een  vrij 
lang,  zeer  afwijkend  eedformilier  volgt  dan,  en  daarop  wordt  de  acte  afgesloten  met 

eenige   zinnetjes,    die    belangrijke   verbeteringen    vereischen  vóór  zij  leesbaar  zijn, 

1)     Manikulaldwd   zal    wel    gelijk    zijn  aan  maniku-lalawa,  maakt  een  vleermuishoek ;  voor  den  vorm 
lalawa  in  pi.  van  lawalawa  zie  men  boven. 

Verh.  Bat.  Gen.  deel  XLIX.  7.. 
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en  waarachter  iets  prijkt  wat  men  den  titel  van  het  stuk  zou  kunnen  noemen, 

Ui  prasasli  ring  laili,  parisamapta  tlasinural,  ring  majhapahit. 

Wie  na  deze  uiteenzetting  het  stuk  zelf  nog  eens  inziet,  zal  tot  de  con- 
clusie moeten  komen,  dat  al  werd  er  hier  reeds  op  veel  gewezen,  nog  geenszins 

alles  is  genoemd,  wat  in  deze  prasasli,  althans  haar  plaatsende  in  den  tijd,  waar- 
uit zij  naar  hare  eigen  mededeeling  moet  daj;teekenen,  gisping  zou  verdienen.  Het 

stuk  is,  zooals  reeds  werd  gezegd,  voos,  tot  in  de  hoogste  mate,  kan  zooals  het 

daar  ligt,  onmogelijk  afkomstig  zijn  uit  762  Qaka,  en  dient  dus  als  een  onecht 

stuk  gebrandmerkt  te  worden. 

Terwijl  dit  hier  dan  ook  nogmaals  geschiedt  J),  kan  het  ter  voorkoming 

van  verkeerde  opvattingen  evenwel  zijn  nut  hebben  er  op  te  wijzen,  dat  het  mo- 
gelijk is,  dat  men  bij  het  vervaardigen  er  van  gebruik  maakte  van  een  of  meer 

oudere  oorkonden.  Dit  is  zelfs  zonder  twijfel  gebeurd,  want  hoe  zou  men  anders 

aan  die  namen  zijn  gekomen,  maar  hetgeen  er  werd  overgenomen,  werd  zoo  ver- 
knoeid, dat  men,  als  men  niet  wist  wat  er  werkelijk  staan  moet,  dat  ook  niet 

ontdekken  zou.  In  de  uiteenzetting  werden  daarvoor  de  voorbeelden  reeds  ge- 
geven, maar  er  werd  tevens  ook  reeds  op  gewezen,  dat  de  vervaardiging  er  van 

moet  hebben  plaats  gehad  in  het  latere  gedeelte  van  den  Majapahitschen  tijd, 

daaronder  nl.  verstaande  wat  ik  als  zoodanig  reeds  elders  daarvoor  aangaf,  de 

periode  van  Qaka  1200 — 1400,  doch  als  men  de  opgesomde  reeks  van  fouten  na- 

gaat, en  dezen  bijv.  eens  controleert  met  wat  n°.  IV  van  Cohen  Stuart's  Kawi 
oorkonden  (uit  Qaka  1316,  1317  en  1318)  te  zien  geeft,  dan  zal  men  moeten  toe- 

geven, dat,  al  is  wat  men  daar  ziet  een  geheel  andere  taal  dan  die  van  n°.  II,  het 
opgelezene,  dat  voorkomt  in  een  kader,  waarin  het  niet  behoort  %),  juist  passen 

zou  in  eene  taal  als  die  van  n°.  IV  is,  terwijl  de  fouten  van  anderen  aard  het 

weer  duidelijk  in  't  licht  stellen,  dat  n°.  II  niet  is  een  oorkonde  van  oudere  dag- 
teekening,  slechts  in  een  zooveel  lateren  tijd  gecopieerd,  maar  wel  een  soort  van 

later  maakwerk  van  de  alleronbeholpenste  soort. 

Voor  het  doel,  waarmede  hier  zoo  uitvoerig  reeds  bij  deze  oorkonde  werd 

stil  gestaan,  is  het  volstrekt  niet  noodig  om  ook  een  onderzoek  in  te  stellen  naar 

de  reden,  die  tot  de  vei vaardiging  van  het  stuk  aanleiding  zou  kunnen  hebben 

gegeven.  Ook  al  zou  het  nooit  blijken  uit  wat  drijfveer  men  er  toegekomen  is 
het  stuk  te  maken,  en  het  is  zeer  waarschijnlijk  dat  dat  nooit  gelukken  zal,  met 

het  aantoonen  van  de  grove  onwaarheid,  die  in  het  stuk  schuilt,  en  de  tevens  mo- 

gelijk gebleken  bepaling  van  ongeveer  den  tijd  waaruit  het  stuk  wel  kan  zijn, 

en  zijn  moet,  valt  er  op  den  zin,  waar  het  hier  op  aankomt,  een  geheel  ander  licht. 

IJ     Men  zie  bijv.  Not.  Bat.  Gen.  XXIV  (1886),  43;  Groene  veldt's  Catalogus  bl.  358,  en  mijn  Jayapat  tra. 
2)  Wat  het  kader  eenigszins  had  moeten  zijn,  kaa  men  opmaken  uit  hetgeen  in  mijn  Jayapattra  op- 

gemerkt werd  over  de  taal  der  pragasti's  van  Mpu  Sindok;  aan  dezen  vorst  gingen  Mpu  Daksottamabahuba- 
jrapratipaksaksaya  en  Mahacambhu  vooraf,  en  dan  zou  men,  daar  deze  laatste  ons  reeds  een  goed  eind  in  de 

9e  Caka-eeuw  voert,  ougeveer  nog  eeu  halve  eeuw  terug  moeten  gaan. 
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Die  zin  is  de  laatste  van  het  stuk,  boven  reeds  als  de  titel  er  van  ge- 

qualificeerd. 
Immers  vervaardigd  in  een  tijd,  dat  Majapah.it  werkelijk  reeds  bestond,  kan 

het  geen  bevreemding  wekken,  dat  men  er  dien  naam,  en  dat  wel  zooals  hij  er 

voorkomt,  in  aantreft.  Die  laatste  zin  van  het  stuk,  die  met  het  stuk  wel  ver- 

band houdt,  doch  er  geenszins  mede  samenhangt,  en  achterwege  had  kunnen  blij- 
ven, is  in  werkelijkheid  niet  anders  dan  de  titel,  de  kolophon,  zooals  men  dien 

gewoon  was  achter  andere  geschreven  stukken,  blijkens  de  inscriptien  zoo  goed 
als  nooit  achter  officieele,  te  plaatsen.  Deze  titel  van  het  stuk  veihaalt  ons  nu, 

als  men  nu  goed  toeziet,  zelf,  niet  dat  Majapahit  zoo  oud  is,  als  de  tijd,  waaruit 

de  piagëm  wordt  voorgesteld  te  dagteekenen,  zou  aangeven,  neen,  omgekeerd  ver- 
telt hij  ons,  dat  die  schijnbaar  zoo  oude  oorkonde  een  gewrocht  is  uit  den  tijd 

dat  er  een  Majapahit  was,  dat  zij  geschreven  (en  gemaakt)  werd,  toen  Majapahit, 

dat  daarom  volstrekt  niet  oud  behoeft  te  zijn,  reeds  bestond;  hij  vertelt  ons,  met 

andere  woorden,  niet  dat  Majapahit  oud  is,  wèl  dat  de  oorkonde  jong  is,  en  daar- 

mede vervalt  de  eenige  basis,  waarop  de  stelling  van  Majapahit's  hoogen  ouderdom 
berust,  maar  wordt  alweder  iets  bijgedragen,  waardoor  de  historische  waarde  van 

de  Pararaton  in  het  licht  treden  kan  '). 

Bleek  het  nu  reeds  in  het  voorafgaande,  dat  dat  geschrift  vooral  in  dit  ge- 

deelte veel  vertrouwen  verdient,  en  kon  dit  worden  aangetoond  door  een  verge- 
lijking van  verschillende  bijzonderheden  er  van  met  hetgeen  men  aantreft  in  de 

oorkonde  van  1216  Qaka,  en  de  gereleveerde  Chineesche  berichten,  ook  ten  op- 
zichte van  den  tijd  der  stichting  der  plaats  in  den  tijd,  dien  het  boek  er  voor 

aangeeft,  leveren  die  Chineesche  teksten  nog  het  hunne  ter  bevestiging  van  de 

juistheid  dier  opgave. 

Wie  de  Notes  kent,  weet  dat  hier  niets  nieuws  geopperd  wordt.  Er  be- 
hoeft eigentlij k  slechts  verwezen  te  worden  naar  de  noot  op  bladz.  33  (158)  aldaar, 

waar  de  Heer  Groeneveldt  hetgeen  ons  de  Chineesche  teksten  op  dit  stuk  leeren, 

reeds  alsvolgt  formuleerde:  „Modjopait  must  therefore  have  been  founded  between 

the  visit  of  the  Mongol  envoy  Meng  Ch'i,  say  1280  (but  probably  later),  and 
the  arrival  of  the  expedition  in  1293". 

Er  dient  hier  slechts  dit  aan  toegevoegd  te  worden,  dat,  zooals  boven  in 

een  aanteekening  eigenlijk  reeds  werd  opgemerkt,  de  terminus  a  quo,  1280  A.  D., 

vermoedelijk  niet  juist  genomen  is.  Is  het  Krtanagara  geweest,  die  den  gezant 

de  beleediging  aandeed,  en  daarop  wijst  uitdrukkelijk  hetgeen  men  in  het  verslag 

omtrent  Shih-pi,  Notes,  bl.  26  (151),  aantreft,  en  in  die  noot  werd  aangehaald,  en 

niet  minder  's  mans  doen  en  laten,  zooals  in  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  V 
reeds    uiteen   werd    gezet,  dan  moet  het  strafbare  feit  reeds  hebben  plaats  gehad 

1)     Zooals    men  ziet,  blijft  er  geen  ruimte  over  voor  een  opvatting  als  zou  de  naam  Majapahit  in  dit 

stuk   eenig  verband  houden  met  het  jaartal  762.     Zelfs  al  ware  de  oorkonde,  hoe  dan  ook,  van  origine  er  een 

!    van  oudere  dagteekening,  ook  dan  nog  kan  men  er  voor  Majapahit  niets  uit  afleiden,  men  zie  nog  beneden. 
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vóór  1197  Qaka  =  1275  A.  D.  Voorloopig  bestaat  er  geen  reden  ernstig  aan  de  on- 

juistheid der  meeste  in  de  Pararaton  gegeven  jaartallen,  dan  daar  waar  zij  duidelijk 

foutief  zijn,  en  tevens  verbeterd  kunnen  worden  1),  te  twijfelen,  en  ook  dit  jaar  is  er 
een,  dat  in  het  onderlinge  verband,  waarin  men  het  aantreft,  geen  twijfel  verwekt. 

Hoe  de  Heer  Groeneveldt  tot  zijne  conclusie,  dat  Majapahit  pas  kort  vóór 

het  komen  der  expeditie  in  1293  A.  D.  gesticht  was,  is  gekomen,  is  duidelijk. 

Geen  der  oudere  Chineesche  berichten  vermeldt  den  naam,  en  zou  deze  wel  on- 
vermeld zijn  gebleven,  zoo  Majapahit  reeds  vroeger  had  bestaan,  en  beroemd  was 

geweest?  Wel  is  waar  zou  men  tegen  het  juist  gezegde  in  het  midden  kunnen 

brengen,  dat  het  desniettemin  mogelijk  is,  dat  de  plaats  toch  nog  ouder  was,  dan 

ook  die  Chineesche  berichten  doen  vermoeden ;  dat  bijv.  de  Chineezen,  in  vroegere 

tijden,  de  streek,  waar  het  lag,  niet  bezochten,  en  dat  het  slechts  daardoor  on- 
vermeld bleef.  Ten  bate  van  deze  veronderstelling  zij  hier  zelfs  aangevoerd,  dat 

de  eerste  maal,  dat  de  naam  in  die  Chineesche  berichten  voorkomt,  er  van  ge- 
sproken wordt  op  eene  wijze,  die  eene  vroegere  bekendheid  met  de  plaats  zou 

doen  veronderstellen,  zie  Notes,  bl.  23  (148).  Doch  men  vergete  daarbij  niet,  dat 

die  verslagen  opgemaakt  zijn  geworden,  nadat  de  expeditie  weer  terug  was  ge- 

keerd, en  dat  hij  hun  toen  zeker  bekend  was,  en  verdei',  en  dat  is  de  hoofdzaak,  dat 
Majapahit,  zelfs  al  bestond  het  reeds  in  zeer  oude  tijden,  toch  niet  het  Majapahit 

was,  waarover  hier  gehandeld  wordt,  en  dat  men  te  zoeken  heeft,  zoolang  als 
het  nog  niet  het  beroemde  Majapahit  is,  wat  het  eerst  wordt  na  den  tijd,  die  door 

de  Pararaton  en  de  Chineesche  berichten  ons  als  den  vermoedelij  ken  stichtingstijd 

er  van  wordt  aangewezen. 

Aan  het  voorafgaande  dient  nog  iets  toegevoegd  te  worden,  minder  evenwel 

omdat  er  nog  iets  op  te  merken  valt  dat  ter  zake  dienen  kan,  als  wel  om  hier 

ook  te  wijzen  op  nog  een  paar  bijzonderheden,  die  het  voor  sommigen  zouden 
kunnen  doen  schijnen,  dat  er  toch  sporen  van  een  vroeger  bestaan  van  Majapahit, 

dan  volgens  het  bovenuiteengezette  aanneembaar  is,  zouden  kunnen  worden  ver- 
meld. Ook  bij  dezen  is  het  daarom  van  belang  hier  nog  een  oogenblik  stil  te 

staan,  terwijl  er  tevens  uit  blijken  kan,  dat  zij,  hoewel  tot  nog  toe  niet  ge" 
noemd,  toch  geenszins  voorbijgezien  werden,  waar  het  den  schijn  van  zou  kun- 

nen hebben,  als  er  niet  even  van  werd  gewaagd.  Op  zich  zelf  is  het  geenszins 

direct  onmogelijk,  dat,  al  weten  wij  het  ook  niet  of  niet  bewijsbaar,  er  reeds  in 

overoude  tijden  een  Majapahit  bestond.  Het  is  bekend  dat,  waar  zeker  niemand 

van  droomde,  zelfs  niet,  waar  uit  Cohen  Stuart's  Kawi  oorkonden  I,  parujar  i  tirip 
sang  slanggil,  anak  banua  i  Mataram  kamanikan  watak  kahulunan,  het  bestaan  van 

eene  plaats  of  land  Mataram,  ergens  in  Midden- Ja  va,  in  het  midden  der  9e  Qaka- 
eeuw  2),  sedert  1875  reeds  bekend  was,  het  uit  de  oude  opschriften  onverwachts 
aan    den    dag   is    gekomen,  hoe  beroemd  deze  naam,  Mataram,  reeds  in  dien  tijd 

1)  Zie  de  aanteekening  bij  het  volgende  hoofdstuk. 

2)  Cohen  Stuart's  Kawi  oorkonden  I  is  uit  841  Qaka  (919  A.  D  .). 
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was,  —  men  denke  aan  de  verscheidene  malen  voorkomende  formule  sakwehta  de- 

wata  prasiddha  mangrafoang  kadatwan  gri  mahdrdja  i  mdaitg  i  bhümi  mataram,  gij 

allen  goden,  die  steeds  bet  rijk  van  Z.  M.  den  koning  van  Medang  in  het  land 

van  Mataram  bewaakt  l),  —  en,  waar  het  met  dezen  eenen  naam  heeft  kunnen 
gebeuren,  dat  bij  geheel  vergeten  werd,  of  men  ten  minste  er  niet  dat  meer  van 

wist,  wat  er  zeker  het  meest  bijzondere  van  was,  waarom  zou  dit  dan  ook  niet  met 

een  anderen,  met  dien  van  Majapahit,  geschied  kunnen  zijn  ?  Zoolang  niet  alles 

wat  toegankelijk  is,  of  dat  nog  worden  kan,  ten  deze  grondig  is  onderzocht,  en 

zelfs  daarna  voorzeker  nog,  blijft  de  mogelijkheid  steeds  open,  dat  het  later  nog 

eens  blijken  kan,  hoe  ook  Majapahit,  naast  Mataram,  dat  wij  tevoren  slechts  in 

een  zoo  veel  lateren  tijd  kenden,  maar  bleek  lang  vóór  Majapahit  bestaan  te  heb- 
ben, zich  glorieus  op  een  zeer  oude  afkomst  beroemen  mag ;  maar  zoolang  evenwel, 

als  de  redeneering  ten  deze  berusten  moet  op  de  ons  bekende  feiten,  en  zij  daar- 
buiten niet  behoeft  te  gaan,  onthoude  men  zich  ervan  door  een  soortgelijk  betoog 

te  trachten  staande  te  houden  wat  eenmaal  schijnbaar  juist  geacht  moest  worden, 

doch  dit  zonder  twijfel,  zooals  aan  de  hand  van  de  toegankelijke  gegevens  bleek, 

niet  is.  Het  onderzoek  heeft  zich  gaandeweg  kunnen  uitbreiden,  maar  wat  het 

ook  opleverde,  een  nader  bewijs,  neen  eenig  bewijs,  voor  de  stelling,  dat  Maja- 
pahit ouder  zijn  zou,  dan  de  tijd,  dien  de  Javanen  daarvoor  ongeveer  opgeven, 

werd  niet  gevonden,  wèl  zoovele  aanwijzingen  voor  het  later  bestaan  er  van,  juist 

in  den  tijd,  dat  men  het  verwachten  zou  2). 
Op  een  in  vroegeren  tijd  reeds  voorhanden  zijn  van  Majapahit,  zou  men 

kunnen  zeggen,  wijst  het  te  zamen  als  contemporair  optreden  van  den  vorst  van 

dat  rijk  met  die  van  Koripan,  Daha,  Gagelang  en  Singasari,  zelfs  met  Mendang  Ka- 
mulan,  bepaaldelijk  in  de  zoogenaamde  Panji  verhalen.  Zulke  verhalen  zijn  er  nl. 

voorbanden,  en  wat  ten  deze  nog  meer  zou  zeggen,  men  vindt  het  ook  in  de  Ma- 
leische  verhalen  van  deze  soort,  die  zeker  ouder  zijn  dan  de  ons  bekenden  van  deze 

categorie  van  Java.  Immers,  het  is  nu  eenmaal  bekend,  dat  hetgeen  de  Javanen 

van  Java,  en  dezen  hebben  wij  hier  alleen  op  het  oog,  ons  van  de  oudere  geschie  - 

denis  verhalen,  maakwerk  is,  en  het  zou  dus  geenszins  ongepast  zijn,  ook  in  dit  op- 
zicht die  Javaansche  geschiedboeken  onjuistheid  van  voorstelling  te  verwijten,  al  is 

nu  hetgeen  men  leest  in  hunne  Panji-verhalen,  die  trouwens  in  den  vorm,  waarin 
wij  ze  kennen,  ook  al  van  jongere  dagteekening  zijn,  schier  altijl  in  overeenstemming 
met  wat  men  in  de  geschiedboeken  aantreft.  Immers,  zoo  zou  men  nog  verder 

kunnen  redeneeren,  men  loopt  gevaar  al  evenzeer  geloochenstraft  uit  te  komen,  als 

wanneer  men  bijv.  in  die  zelfde  Maleische  verhalen  den  vinger  ging  leggen  op  het 

daar  ook  aan  te  treffen  Mataram,  en  nog  andere  namen,  die  ons  elders  worden  voor- 

gesteld als  in  Java's  geschiedenis  eerst  in  zooveel  lateren  tijd  van  waarde  3).  Edoch, 

1)  Groeneveldt's  Catalogus,  bl.  361. 
2)  Zie  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXII,  394. 

3)  Zoo    vindt   men    ook   hier  in  de  Pararaton,  men  zie  slechts  beneden,  tijdens  Majapahit  prinsessen 
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en  dit  dient  daar  tegenover  te  worden  gesteld,  ook  in  de  mees  ten  der  Maleisehe 

Panji-verhalen  ontmoet  men  van  die  voorstelling  geen  spoor,  en  het  is  mij  ook 
niet  bekend,  dat  men  iets  dergelijks  zon  kunnen  aanwijzen  in  de  vermoedelijk 
weer  oudere  Javaansche  ve. halen  van  deze  soort,  die  men  bij  de  Balineezen  terug 
vindt.  En  is  dit  laatste  juist,  dan  weegt  wat  die  enkele  Maleisehe  verhalen  ons 

leeren  al  even  weinig  als  bijv.  het  voorkomen  van  den  naam  van  dat  rijk,  als  con 

temporair  met  het  oude  Mfindang  kamulan,  in  de  door  Cohen  Stuart  ongelukkig 

slechts  gedeeltelijk  bekend  gemaakte  redactie  van  de  Jayalëngkara  l),  een  tekst 
die  vervaardigd  werd  in  1758  A.  J.  =  1831  A.  D.  Toch  past  het  daarnevens  ook 
nog  te  wijzen  op  het  feit,  dat  zulk  een  besluit  nog  niet  van  die  afdoende  waarde 

is  als  het  zou  moeten  zijn,  aangezien  de  kennis  der  Panji-verhalen,  laat  staan  dus 
de  kiitiek  ervan,  nog  niet  reeds  zoo  ver  reikt,  dat  men  nu  al  in  staat  wezen  zou 

een  degelijk  gegrond  oordeel  over  dezen  cyclus  te  hebben. 

Van  een  geheel  anderen  aard  is  het  argument,  dat  men  zou  kunnen  putten 

uit  eene  plaats  in  de  jj^ll  i^^As^c  v_jIa$",  een  bundel  verhalen  uit  de  10e  eeuw 
van  onze  jaartelling,  dien  Prof.  van  der  Lith,  in  vereeniging  met  den  Heer  Devic, 

in  tekst,  vertaling  en  aanteekeningen,  ia  1883 — 1886,  uitgaf,  men  zie  aldaar 
op  bl.  150,  en  in  de  aanteekeningen  bl.  231  en  volgg.  2).  Levert  de  tekst 

daar  in  een  verhaaltje  van  een  zekeren  Abu  Thahir  van  Bagdad,  die  een  reis 

naar  Zabej  (Java,  of  Java  niet)  maakte,  en  een  der  steden  op  dat  eiland  be- 
zocht, voor  die  stad  den  naam  jj.lj»  <;  Prof.  van  der  Lith  wil  daarvoor  gelezen 

hebben  jo.li;*  =  Majapawid,  Majapahit,  en  ziet  er  dus  dien  naam  in.  In  de 
gegeven  tijdsomstandigheden  was  er  voor  deze  hypothese,  zooals  de  schrijver  t. 

p.  op  bl.  232  ook  opmerkt,  juist  aan  te  voeren,  dat  men  a  déja  prouvé  d'une 

maniere  qai  ne  laisse  plus  de  place  au  doute,  que  d'après  des  documents  trouvés 
a  Java  même,  il  y  avait  déja  en  840  un  Outtongadéwa  —  roi  suprème  —  a  Madja- 
pahit.  Doch  hoe  nu,  nu  het  aan  den  dag  kwam,  dat  het  eenige  stuk  waarop  de 
veronderstelling  gebouwd  was,  die  oorkonde  met  het  jaartal  762  Qaka,  want  een 

andere,  waaruit  het  af  te  leiden  is,  is  er  niet,  niet  alleen  is  van  een  allooi  waarop 

niets  te  bouwen  is,  maar  zelfs  maakwerk  moet  zijn  uit  den  tijd,  waarin  ook  de 

Javanen  beweren,  dat  Majapahit  reeds  bestond?  De  basis  voor  de  hypothese  viel 

daardoor  weg,  de  eenige  steun,  dien  zij  had  en  die  een  hechte  scheen  te  zijn,  ontbreekt 

haar  nu,  terwijl,  in  verband  met  andere  feiten,  er  toch  indirect  weder  een  nieuw 

bewijs   geleverd    worden    kon,    nu    niet  voor    de  onjuistheid  van  de  berichten  der 

met  den  naam  Bhre  Pajang  eu  Bhre  Mataram,  waaruit  tegen  de  geloofwaardigheid  van  de  berichten  in  dit  ge- 

schrift toch  ook  geen  wapen  kan  gesmeed  kan  worden. 

1)  Bijdr.    T.  L.  en  Vk.,  van  N.  L,  I,  bl.  44  en  volgg.,  en  IT,  bl.  151   en  volgg.,  gestaakt,  zooals  de 

overlevering  is,    omdat    men  zulke  referaten  van  minder  belang  achtte,     In  de  Javaansche  letterkunde   bestaan 

er    drie    verschillende    Jayalëngkara's,    die   allen  weer  in  verschillende  redacties  voorhanden  zijn.     Het  zijn  de 
Jayalëngka  a    Panji,    de    hier  bedoelde  tekst;  de  Jayalëngkara  wulang,  een  zedekuudig  geschrift;  en  de  pakëm   i 

(wetboek)  Jayalëngkara,  allen  drie  door  Raffies  reeds  genoemd,  men  zie  zijn  History  of  Java,  IT,  bl.  439,  441  en  440.   ; 
2)  Ook  in  de  werken  van  het  Orientalistea-congres  in    1883  gehouden  te  Leiden. 
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Javanen,  wel  voor  het  zeer  aannemelijke  van  een  onderdeel  hunner  traditien,  nl. 

dat  hetwelk  handelt  over  de  stichting  van  Majapahit  en  den  tijd,  waarin  deze 

moet  hehben  plaats  gehad,  en  evenmin  als  men  het  voorheen  geloofwaardig  zou 

hebben  gevonden,  vóór  de  stelling  der  hoogere  oudheid  van  Majapahit  zich  aan  de 

beoefenaren  der  Javaansche  letterkunde  en  geschiedenis  moest  opdringen,  dat  de 

tekst  van  de  Merveilles  de  1'Inde  t.  a.  p.  ons  den  naam  Majapahit  te  lezen  geeft, 
zal  men  er  zich  thans,  na  van  die  veronderstelling  niet  meer  gesproken  zal  kunnen 

worden,  mede  kunnen  vereenigen.  Ook  dan,  wanneer  men  in  het  overgeleverde 

jj.  >.*>  een  bedorven  Majapahit  zien  wil,  is  men  verplicht  tot  het  aanbrengen  van 

verbeteringen,  en  wie  zegt  ons  in  dit  geval,  waar  het  juiste  blijkbaar  nog  niet 

getroffen  is,  of  wellicht  niet  juist  de  letters,  die  men  wil  vervangen,  de  goed 

gespaarde  zijn  en  de  fout  in  anderen  schuilt.  Houdt  men  daarbij  in  het  oog  hoe- 
veel moeite  niet  alleen  in  de  oude  Arabische  teksten,  maar  even  goed  in  de  Chinee- 

sche,  de  Portugeesche  en  zelfs  de  oude  Hollandsche,  ons  de  overgeleverde  plaatsna- 
men in  den  Archipel,  of  men  bepale  zich  tot  Java  alleen,  van  Java,  geven,  en  niet 

alleen  het  boek  van  Prof.  van  der  Lith  geeft  daarvan  voldoende  voorbeelden,  dan 

voelt  men  zich  zonder  twijfel,  met  schrijver  dezes,  huiverig  om,  zonder  meer,  alleen 

op  het  voorkomen  van  dien  plaatsnaam,  in  een  toch  zeker  bedorven  uiterlijk,  in  het 

genoemde  boek,  er  met  den  Hoogleeraar  in  te  zien  wat  hij  er  begrijpelijkerwijze 

in  zocht,  ook  dan,  wanneer  men  daarbij  tevens  erkennen  moet  niet  in  staat  te 

zijn  tegenover  of  naast  de  zijne  een  andere  hypothese  te  opperen,  welke  de  waar- 
schijnlijkheid meer  voor  zich  hebben  zou.  Hoevele  plaatsnamen  zelfs  in  de  oudere 

Javaansche  geschriften,  men  neme  bijv.  die,  welke  in  de  Pararaton  voorkomen, 

in  de  namen  der  daar  genoemde  leden  van  het  Majapahitsche  vorstenhuis,  zie 

beneden  en  den  geslachtsboom,  zijn  nu  niet  meer,  of  althans  nog  niet,  terecht  te 

brengen,  en  vreemd  zou  het  zeker  niet  zijn  zoo  men  er  onder  de  vooral  in  de  oudere 

berichten  vermelden  aantrof,  waarmede  dit  ook  nooit  gelukken  zal 1). 
Na  het  verjagen  der  Chineezen  keerden  de  naar  de  Maleische  landen  uit- 

gezonden troepen,  welke  die  waren  van  wier  vertrek  in  Hoofdstuk  V  werd  ge- 
sproken, eerst  terug.  Dezen  moeten  dus  ook  gedurende  den  geheelen  duur  van 

het  interregnum  van  Jaya  katong  zijn  uitgebleven,  zoodat  zij  langer  dan  acht 

jaren  van  Java  afwezig  waren.     Dit  schijnt  vreemd.     Wat  zij  eigentlijk  verrichtten, 

blijkt  niet.  Ook  is  het  niet  eens  zeker  wat  hier  met  Malayu  wordt  bedoeld.  In 
de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  IX  moet  daarop  teruggekomen  worden. 

Het  in  de  namen  der  Maleische  prinsessen  voorkomende  Dara  (Dara  pëtak, 

en    Dara  jingga)  herinnert  aan    twee  der  opschriften  van  Sumatra,  welk  in   1889 

en  1891  (zie  Not.  B.  G.,  XXVII,  bl.  28,  en  XXIX,  bl.  83)  bekend  konden  worden 

1)  Over  de  quaestie  van  Majapahit's  vroeger  bestaan  deden  Prof.  van  der  Lith  en  Prof.  Kern,  volgens 
toenmalige  conrantenberichten,  zich  ook  nog  hooren  op  het  te  Stockholm  gehouden  Oriëntalisten-congres;  de 

werken  van  dit  congres  werden  tot  nog  toe  hier  niet  ontvangen.  Het  laatste  ter  zake  is  van  der  Lith, 

Nederlandsen  Oost-.ndië,  beschreven  en  afgebeeld    voor  het  Nederlandsche  volk,  2e  druk,   1893,  T,  401. 
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gemaakt,  nl.  Beschreven  steenen  Bat.  Gen.  n°.  53  en  85,  waarvan  het  eene  een  Dara 
panu  en  het  andere  een  Dara  nayana  vermeldt. 

Deze  opschriften,  die  van  West-Sumatra  afkomstig  zijn,  luiden  voluit,  no.  53 : 
anumodandnda  mahacendpali  pamdnan  bhagi  ibunda  dara  panu  gharininda  cri  ampuku 

külus,  hangjaya  su  .  .  .  (bewijs  van  hulde  van  den  Generaal  Pamanan  aan  zijne 

moeder  Dara  panu,  de  gemalin  van  Z.  M.  Seigneur  Külus  (of  Tülus),  overwinnen- 

de ...),  en  n°.  85 ;  caitya  bhagi  dara  nayana  sampangkacambuddhandm  bhawali 
(caitya  voor  Dara  Nayana  .  .  .  die  tot  inzicht  is  gekomen  ?).  Een  derde  soort- 

gelijk opschrift  (Beschr.  steenen  B.  G.,  n°.  65)  luidt :  anumodandnda  mahdsendpati 
pamdnan  ekalabira  bhagi  anakda  prajnawardhani  (bewijs  van  hulde  van  den  Generaal 

Pamanan  ekala,  bira  (?)  aan  zijne  dochter  Prajrlawardhani),  en  een  vierde  uit  dezelfde 

streek  (Beschr.  steenen  B.  G.  n°.  84),  dat  eenjaartal  levert:  swasti  sakawarca  atiia  1294 

(of  1194,  zie  t.  a.  p.  Not.  XXIX,  ook  't  cijfer  4  is  onzeker,  daar  het  een  5  zou 
kunnen  zijn)  bulan  asuji  cuklapaksa  trayodaci  manggala  wara  sana  latakala  (lees: 

tatkala)  caitya  bhagi  sira  ....  (Heil,  Cakajaren  verloopen  1294  (of  1194)  Asuji- 

maand,  den  13en  van  de  lichte  helft  van  de  maand,  zevendaagschen  weekdag  Dins- 

dag, toen  (daar)  te  dier  tijde  (is)  de  tailya  voor  ....  (opgericht)).  De  dubbele  on- 
zekerheid in  het  jaartal  maakt  het  onmogelijk  den  datum  door  berekening  vast  te 

stellen.  Is  1194  (of  1195)  de  juiste  lezing,  dan  valt  dit  opschrift,  en  ook  die  ande- 

ren (?),  op  een  merkwaardige  wijze  geheel  samen  met  de  pamalayu,  1197 — 1215  Qaka. 
Het  in  de  vertaling  onvertaald  gelaten  dewa  zou  een  stuk  van  een  naam 

kunnen  zijn,  terwijl  het  Marmadewa,  een  der  namen  van  den  ratu  ring  Malayu,  die 
ook  Tuhan  Janaka  en  Aji  Mantrolot  heette,  en  de  zoon  was  van  Dara  Jingga, 

dwingt  om  te  denken  aan  het  warma  in  den  koningsnaam  (vermoedelijk  beter  -namen) 

van  de  andere  inscripties  van  West-Sumatra,  die  beneden,  bij  Hoofdstuk  IX,  nog 
eens  in  herinnering  gebracht  moeten  worden. 

De  kidung,  die  Jaya  katong  tijdens  zijn  gevangenschap  gedicht  heet  te  heb- 
ben, de  Wukir  polaman,  schijnt  verloren  te  zijn  gegaan.  Men  ziet,  dat  ten  opzichte 

van  zijn  uiteinde  de  Chineesche  berichten  en  de  Pararaton  verschillen,  Notes,  bl. 

28  (153),  en  Pararaton,  bl.  24,  reg.  32.  Met  de  plaats,  die  genoemd  wordt  als 

die  waar  hij  gevangen  zal,  Junggaluh,  is  wellicht  dezelfde  bedoeld  als  door  mij, 

zooals  elders  werd  medegedeeld,  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.  XXXII,  394,  in  een 

opschrift  werd  aangetroffen,  en  door  Dr.  R.  D.  M.  Verbeek,  Not.  B.  G.  XXVII 

(1889),  bl.  10,  onder  voorbehoud,  vereenzelvigd  is  met  Megaluh,  aan  de  Brantas-rivier, 
op   de  grens  van  Kediri,  tegenover  de  uitmonding  der  rivier  Béng  iü  de  Brantas. 

HOOFDSTUK  VII. 

Raden   Wijaya,  als   koning  Kertarajasa.     Caka  1216 — 1217  (?). 

Toen  werd  Raden  Wijaya  koning  (prabhu),  in  1216. 
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Later  kreeg  hij  bij  Raden  Dara  petak  een  zoon,  wiens  ksatriya-riSL&m  Raden 

Kala  gëmët  was.  De  beide  dochters  van  Bhatara  Qiwabuddha,  met  wie  de  Tatar's 
om  den  tuin  geleid  waren  !),  nam  hij  beiden  tot  gemalin ;  de  oudste  woonde  te 

Kahuripan,  en  de  jongste  te  Daha. 

Als   koning   heette    Raden    Wijaya    Qvi  Kertarajasa.    [25]    Zijne  regeering 

duurde     ?  jaar.     Zijn    ziekte   (?) 2).     Na  zijn  dood  werd  hij  bijgezet  te 
Antapura.     Hij  overleed  Qaka  in  1257  (lees  1217). 

i 

AANTEEKENING. 

Uit  de  oorkonde  van  1216  Qaka  bleek  boven  reeds  wat  Raden  Wijaya's 
koningsnaam  was.  Hij  is  hier  dus  goed  opgegeven,  met  dien  verstande  evenwel, 

dat  hij  langer  was,  en  voluit  luidde  Cri  Kertarajasa  Jayawardhana.  Zijn  andere 

naam  is  voluit  Nararya  Sanggramawijaya,  een  titelnaam,  die  door  de  mantri 

hino  (een  prinses)  tijdens  Erlangga,  +  950  Qaka,  reeds  gevoerd  werd,  zie  Cohen 

Stuart,  Kawi  oorkonden  n°.  V,  rakryan  mahdmanlri  hino  cri  sanggramawijaya 
dharmaprasddotlunggadewi. 

Ik  heb  naast  het  jaar  van  den  tekst,  1257,  tusschen  haakjes  :  lees  1217, 

geplaatst.  Als  men  den  tekst  vergelijkt,  zal  men  zien,  dat  hier  de  sengkala,  die  te 

beginnen  met  het  einde  van  het  vorige  hoofdstuk  schier  geregeld  gegeven  wordt, 

wordt  gemist,  zoodat  het  niet  doenlijk  is  na  te  gaan  of  1257  werkelijk  bedoeld 

is.  Dat  het  gegeven  jaartal  niet  juist  kan  zijn,  blijkt  reeds  dadelijk  uit  het  vervolg, 

het  begin  van  het  volgende  hoofdstuk.  De  cijfers  loopen,  behoudens  eenige  fouten, 

die  gemakkelijk  te  verbeteren  zijn,  en  zich  als  zoodanig  ook  direct  laten  erkennen, 

het  geheele  boek  door  geregeld  op,  en  zoo  zou  hier  tusschen  1216  en  1217  slechts 

een  1216  of  1217  te  pas  komen.  Het  laatste  is  hie*  het  aangewezen  jaartal,  en 

de  fout  is  alleen,  dat  er  een  5  in  de  plaats  van  de  1  is  gekomen.  Wel  is  het. 

bekend,  dat  een  vorst  zich  wel  eens  vóór  zijn  dood  uit  de  regeering  terugtrekt, 

en  dus  eerst  sterft  na  het  optreden  van  zijn  opvolger,  doch  daarvan  wordt  hier,  ter- 
wijl er  beneden  in  Hoofdstuk  XI  een  duidelijk  voorbeeld  van  is  aan  te  wijzen,  niet 

gesproken;  Kertarajasa  sterft  en  wordt  begraven.  In  dit  geval  komt  er  nog  dit 

bij,  dat  een  gedeelte  van  het  onmiddelijk  voorafgaande  onverstaanbaar  is,  maar 

met  een  kleine  verbetering,  die  voor  de  hand  ligt,  als  Kertarajasa  werkelijk  slechts 

maar  één  jaar  prabhu  was,  hersteld  worden  kan.  Aan  het  lahun  panjenengira  gaat 

namelijk  vooraf  §rt  Kertarajasa.  Neemt  men  aan,  dat  er  een  weglating  heeft 

plaats  gehad  van  een  lettergreep  sa,  na  de  laatste  syllabe  van  dien  naam,  (°rajasa), 
die  eveneens  sa  luidt,  dan  zou  er  vroeger  gestaan  hebben :  .  .  .  .  cri,  Kertarajasa, 

saiahun   panjenengira,  „  .  .  .  .  Kertarajasa.     Zijne  regeering  duurde  één  jaar",  en 

1)  In  't  Jav.  cinayahen. 

2)  In  't  Jav.  oremira  awihën. 
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dit  zou  met  het  jaar  cijfer  1217  overeenkomen.  Men  zie  verder  ook  nog  de  aan- 
teekening bij  het  volgende  hoofdstuk. 

Nog  andere  fouten  in  de  jaartallen  in  de  Paravaton  zijn:  bl.  31  reg.  18: 

1343,  wat  1333  moet  zijn;  bl.  31  reg.  29:  1363,  wat  te  verbeteren  is  in  1353; 

en  bl.  32  reg.  3:  1362,  waarvoor  te  lezen  is  1372,  ook  al  geven  de  sengkala- 
woorden  wat  men  in  den  tekst  ziet  staan.  Men  lette  er  slechts  op  tusschen  welke 

getallen  deze  hier  als  foutief  aangewezenen  voorkomen,  daarbij  in  het  oog  houdende, 

dat  alle  anderen,  behalve  nog  het  reeds  genoemle  sterfjaar  van  Kërtarajasa,  dat 

intusschen  naar  alle  waarschijnlijkheid  in  hetgeen  er  inderdaad  schijnt  te  moeten 

staan,  hersteld  kon  worden,  geregeld  opklimmen,  waarbij  het  137  .  (?)  van  bl.  32 
reg.    8  nog  tot  1373  kan  worden  aangevuld. 

Meer  moeite  geven  het  tahun  14,  bl.  18  reg.  11,  boven  reeds  besproken; 

het  rong  tahun,  bl.  25  reg.  27  (te  lezen  rolas  tahun?)]  en  het  rong  tahun,  bl.  25 

reg.  28  (waarvoor  evenzeer  rolas  tahun  noodzakelijk  isi,  doch  het  is  waarschijnlijk 

dat  wat  de  tekst  geeft,  niet  in  orde  is,  en  men  er  voor  in  de  plaats  heeft  te  stellen 

wat  hier  er  reeds  nevens  werd  geopperd. 

Op  bladz.  31  reg.  17  en  19  zijn  de  getallen  daarentegen  in  orde,  maar  is 

de  omgeving,  waarin  zij  staan,  geschonden;  men  zie  de  noten  bij  de  vertaling 

t.  a.  p.,  en  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  XIII. 

In  welk  jaar  de  prinsessen  Bhre  Kahuripan  en  Bhre  Daha,  en  zoo  ook 

Dara  pPtak,  overleden  zijn,  wordt  ook  in  het  vervolg  niet  aangegeven.  Daarop  zij 

reeds  hier  de  aandacht  opgevestigd,  voor  zoover  de  beide  eerste  personen  betreft 

onder  verwijzing  naar  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  IX. 

HOOFDSTUK   VIII. 

Kala  gemet,  als  vorst  Jayanagara.    Caka  1217  —  1250. 

Hem  volgde  als  koning  Raden  Kala  gëmët  op,  onder  den  naam  Bhatara 

Jayanagara. 

Qri  Qiwabuddha  werd  bijgezet  te  Tumapël,  waar  het  vrije  heiligdom  den 

naam  Purwapatapan  kreeg.  Tusschen  de  oprichting  van  dat  vrije  heiligdom  en 

den  opstand  van  Rangga  lawe  verliepen  zeventien  jaar. 

Rangga  lawe  verlangde  tot  patih  aangesteld  te  worden,  doch  dat  geschiedde 

niet,  (en)  daarom  ging  hij  naar  Tuban  en  stond  hij  op,  vele  gezellen  verleidende. 
De  Tubanners  van  den  noord  lieten  zich  medesiepen,  en  volgden  Rangga  lawe.  De 

namen  van  hen,  die  hem  volgden,  zijn  Panji  Marajaya,  Jaran  waha,  Arya  Siddhi, 

Lintang,  Tosan,  Galatik  en  Tati;  zij  stonden  met  Rangga  lawe  op.  Hij  verliet 

Majhapahit,  omdat  hij  een  hoogeren  rang  ambieerde.  Mahapati  wist  hem  in 

verdenking  te  brengen,  en  gebruikte  daarvoor  de  uiting  van  Rangga  lawe :  „Praat 
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er  maar  niet  verder  van,  ook  in  het  Parthayajna  ])  is  er  een  plaats  voor  lafhar- 

tigen".  Men  vernam  te  Majhapahit,  dat  Rangga  lawe  opgestaan  was;  Mahapati 
bracht  het  aan.  Aji  Jayanagara  hinderde  het  zeer.  Die  met  Rangga  lawe  waren 

opgestaan,  kwamen  allen  om,  behalve  Galatik,  die  op  bevel  van  Mahapati  weer 
afviel.     De  opstand  van  Rangga  lawe  had  plaats  in  1217. 

Wiraraja  vroeg  verlof  terug  te  gaan  2)  naar  Lamajang  tigang  juru,  immers 

Raden  Wijaya  had  beloofd  Jawa  (met  hem)  te  zullen  deelen.  Hij  kreeg  het  ge- 

west Lamajang,  noord  en  zuid,  en  de  drie  juru's.  Geruimen  tijd  had  Wiraraja  er 
genot  van.  Nambi  bleef  als  apalih  (te  Majhapahit) ;  Sora  was  demung  en  Tipar 

tumënggung.  Toenmaals  was  tumenggung  minder  dan  demung.  Wiraraja  kwam  niet 

weer  te  Majhapahit  terug,  niet  van  zins  in  de  achtste  (moeson-)maand  op  au- 
diëntie te  gaan,  (zooals  dat  anders  de  gewoonte  was). 

Drie  jaren  na  den  opstand  van  Rangga  lawe  had  de  geschiedenis  met  Sora 

plaats.  Mahapati  klaagde  Sora  aan.  Hij  werd  door  Këbo  anabrang  uit  den  weg 

geruimd  in  1222. 

(Ook)  Nambi  werd  door  Mahapati  in  verdenking  gebracht,  maar  hij  liet  het 

niet  blijken,  dat  het  tegen  hem  had;  toen  hij  een  goede  gelegenheid  vond,  vroeg 

(Nambi)  verlof  Wiraraja  (zijn  vader)  3),  die  ziek  was,  te  gaan  bezoeken.  Cri  Ja- 

yanagara vond  het  goed,  maar  stond  hem  niet  toe  lang  weg  te  blijven,  doch  Nam- 
bi kwam  niet  terug;  hij  bleef  te  Lembah,  waar  hij  een  kuta  maakte,  en  een  leger 

formeerde.  Wiraraja  sterft  dan  4).  Aji  Jayanagara  was  (toen)  twaalf  jaar  5) 
koning    (prabhu). 

Bergstorting    in    de    Lungge   (?)  6),  in  Caka  1233. 

Daarop  de  gebeurtenis  met  den  juru  demung,  twaalf  jaar  7)  na  die  met  Sora. 
De  dood  van  den  juru  demung  had  plaats  in  Caka  1235. 

Daarop  (volgde)  de  gebeurtenis  met  Gajah  biru,    in    Caka    1236. 

Vervolgens  die  te  Mandana.  Aji  Jayanagara  ging  zelf  8)  mede  om  de  lie- 

den van  Mandana  tenonder  te  brengen,  in  de  tweede  (moeson-)  maand. 
Vervolgens  trok  hij  naar  het  oosten,  om  Nambi  onschadelijk  te  maken.  Men 

vertelde  aan  Nambi,  dat  de  juru  demung,  de  patih  êmban,  lumënggung  Jaran  lejong  en 

de  manlri  Parakrama  (?)  9),  allen  reeds  gesneuveld  waren.  Nambi  zeide:  „Samara, 
Dërpana,  Teguh,  oom  Jaran  bangkal,  Wirot,  Windan,  en  Jangkung,  als  men 

(het  westen  met  het  oosten)  vergelijkt,  dan  doen  de  lieden  van  het  oosten  hier  niet 

1)  Een  këJcawin. 

2)  Te    gaan    waar    hij    thuis  behoorde,  omdat  het  hem  geschonken  was,  of:  vroeg  verlof  er  bezit  van 

te  gaan  nemen. 

3)  Zie  boven. 

4)  Hier  begint  het  verhaal  hoe  langer  hoe  abrupter  te  worden. 

5)  Lees  rolas  tahim  in  pi.  van  rong  tahun  ? 

6)  Of:  bergstorting  en  de  Lungge-episode. 

7)  Lees  rolas  tahun  ia  pi.  van  rong  tahun,  ook  hier? 

8)  In  't  Jav.  angawaki. 
9)  Behoeft  geen  eigennaam  te  zijn,  en  is  dat  hier  vermoedelijk  ook  niet. 
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onder ;  het  herstelt  zich  weer,  als  het  ten  onder  is  gegaan ;  (en)  wie  zijn  de  [26]  hart- 
aders  van  het  westen  :  Jabung  terewes,  Lëmhu  pëtëng,  Ikalikalan  bang ;  (goed,  maar) 

ik  hen  niet  bang,  al  zet  men  er  10000  (van  zulke  menseken)  vóór  mij  en  achter  mij, 

laat  het  maar  zoo  ver  komen,  ik  vecht  als  te  Bubat1'.  De  lieden  van  Majapahit 
kwamen.  Nambi  trekt  naar  het  zuiden ;  Ganding  wordt  vernield ;  de  pracasti  wordt 

ingetrokken;  Nambi  wordt  hardnekkig  l)  nagezet;  Darpana,  Samara,  Wirot,  Made, 
Windan,  Jangkung,  en  Tëguh  strijden,  met  Arya  Nambi  voorop ;  de  Majapahiters 

worden  op  de  vlucht  geslagen,  en  kunnen  zich  niet  herstellen.  Jabung  terewes, 

Lëmbu  pëtëng,  Ikalikalan  bang  vechten  met  Nambi ;  hij  (?)  sneuvelt,  (en)  alle  gezellen 

van  Nambi  vallen  in  den  strijd;  Rabut  buhaya  abang  wordt  vernield;  de  troepen 

van  het  oosten  slaan  op  de  vlucht,  en  Lumajang  valt  in  Caka  1238  (weer  in 
handen  van  Majapahit). 

De  gebeurtenis  van  Wagal  viel  samen  met  die  van  Mandana. 

Drie  jaar  na  de  eerste  geschiedde  die  te  Lasém.  Sëmi  werd  onder  een 

wilden  kapok-hoorn  gedood,  in   Caka  1240. 

Daarop  volgde  de  geschiedenis  met  Kuti 2).  Er  waren  dharmapulra's  van 
den  vorst,  pangalasans  aan  wie  iets  veroorloofd  was  3),  een  zevental,  Kuti,  (Sëmi)  4), 
PangQa,  Wëdëng,  Yuyu,  Tanca,  (en)  Banak;  Kuti  en  Sëmi  werden  uit  den  weg 

geruimd,  door  Mahapati  valschelijk  aangeklaagd.  Daardoor  kwam  het  aan  het 

licht,  dat  Mahapati  intrigeerde.  Hij  werd  gepakt,  en  gedood  met  celeng's,  5);  hij 
werd  schuldig  verklaard  aan  twiststokerij  door  valsche  beschuldigingen.  Toen 

Kuti  nog  niet  gedood  was,  wilde  de  vorst  zelf  6)  naar  Badandër  gaan.  Hij  ging 

's  nachts  weg  zonder  dat  iemand  het  wist;  slechts  de  Bhayangkara's,  die  juist  de 
wacht  hadden,  toen  de  vorst  heenging,  gingen  met  hem,  een  vijftien  man.  Gajah- 

mada  was  toen  bekel  bij  de  Bhayangkara's  7);  het  was  juist  zijne  wacht,  daarom 
ging  hij  mede,  toen  de  vorst  wegging.  Toen  hij  eenigen  tijd  te  Badandër  was, 

vroeg  een  der  pangalasans  om  terug  te  mogen  keeren,  maar  Gajah  mada  stond 
het  hem  niet  toe,  omdat  er  maar  weinig  volgelingen  waren,  doch  de  man  stond 

er  op  8).     Gajah  mada  stak  hem  overhoop,  in  het  oog  houdende,  dat  (zoo)  iemand 

Ij     In  't  Jav    sinelesek. 

2)  Hetgeen  volgt  is  in  de  war,  en  de  vertaling,  hier  dus  in  't  bijzonder,  slechts  met  voorzichtig- 
heid te  aanvaarden. 

3)  In  't  Jav.  wineh  suka. 
4)  Er  moeten  er  zeven  zijn;  het  is  dus  waarschijnlijk  dat  Sëmi  overgeslagen  is.  Uit  het  vervolg  zou 

men  evenwel  opmaken  dat  Kuti,  die  toch  de  voornaamste  onder  deze  lieden  was,  eigentlijk  alleen  dharmaputra 

was;  van  daar  de  interpunctie  in  den  Jav.  tekst,  die  een  andere  vertaling  zou  vereischen,  hier  door  de  gege- 
vende    vervangen,  ook  om  op  de  moeielijkheid  te  wijzen. 

5)  In  't  Jav.  mati  cinelengceleng. 

6)  In  't  Jav.  angawaken. 
7)  Te   lezen  ambekëï  ing  wong  Bhayangkara. 

8)  In  't  Jav.  polahing  katoula  angiring  akedik  amaksakën  mulih,  „(wat)  een  handelwijze  van  een 

dienaar,    als  er  maar   weinig  volgelingen  zijn,  om  er  op  te  staan  terug  te  mogen  keeren"  (?). 
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het  wel  eens  zou  kunnen  vertellen,  dat  de  abhatdra  bij  den  buyut  van  Bad  ander 

in  huis  was,  en  zoo  Kuti  dat  te  weten  zou  kunnen  komen.  Na  een  pasar-week 
vroeg  Gajah  mada  (zelf)  naar  Majapahit  te  mogen  gaan.  Te  Majapahit  vroeg 

hem  de  amancanagara  waar  de  bhatdra  was ;  hij  vertelde  hem,  dat  deze  door 

de  gezellen  van  Kuti  gedood  was.  Allen  die  het  vernamen,  (bleken  daarover) 

bedroefd  te  zijn.  Gajah  mada  zeide  (toen):  „Houdt  u  maar  bedaard;  gij  wilt 

dus  Kuti  niet  tot  uw  heer  hebben?"  De  toegesprokenen  antwoorden:  „Wat  be- 

doelt gij  daarmee,  hij  is  onze  heer  toch  niet".  Toen  vertelde  Gajah  mada  ein- 
delijk, dat  de  ab halara  te  Badandër  was.  Gajah  mada  zocht  daarop  bescher- 

ming !)  bij  de  manlri's  en  zij  beloofden  Kuti  te  dooden,  (en)  Kuti  werd  gedood.  De 
abhatdra  keerde  van  Badandër  terug,  de  buyut  bleef  er  achter,  en  sub  (?)  2)  op  den 
langen  duur.  Nadat  de  bhatdra  teruggekeerd  was,  werd  Gajah  mada  uit  zijn 

betrekking  van  bekel  bij  de  Bhayangkara's  ontslagen,  twee  maanden  at  hij  (nu)  palapa, 
en  daarop  werd ,  hij  aangesteld  tot  apatih  van  Kahuripan,  wat  hij  twee  jaar  was ; 

en  toen  Arya  Tilam,  de  patih  van  Daha,  stierf,  werd  hij  in  diens  plaats  daar  aan- 
gesteld; te  dier  tijde  was  Arya  Tadah  patih  amangkubhumi;  deze  ondersteunde  het 

dat  Gajah  mada  patih  van  Daha  werd. 

[27].  Aji  Jayanagara  had  twee  halve  zusters,  die  hij  niet  wilde,  dat  met 

een  ander  huwden,  daar  hij  ze  zelf  wilde  nemen.  Daarom  vermeden  de  ksafriya's 
Majapahit;  die  er  gezien  werd,  werd  gedood;  hij  mocht  soms  een  zijner  zusters 

willen  hebben.  De  ksatriyd's  verstaken  zich 3).  De  huisvrouw  van  Tanca  ver- 
spreidde het  gerucht  4),  dat  de  vorst  haar  kwaad  had  gedaan.  Tanca  werd  daarop 

door  Gajah  mada  in  rechten  betrokken.  Toevallig  had  Jayanagara  een  bubuh 

(gezwel),  waardoor  hij  verplicht  was  binnen  te  blijven.  Tanca  kreeg  bevel  het 

(hem)  op  zijn  bed  te  gaan  snijden.  Hij  sneed  er  één-tweemaal  in  zonder  gevolg. 

Hij  verzocht  den  vorst  zijn  kemitan  5)  af  te  leggen.  Dit  deed  deze,  het  naast  zijn  bed 
leggende.  Nu  sneed  Tanca  (nog  eens),  en  het  ging  goed,  maar  tevens  doorstak  hij 

den  vorst,  zoodat  deze  in  zijn  bed  stierf.  Tanca  werd  daarop  dadelijk  door  Gajah 

mada  van  kant  gemaakt.  Tusschen  de  geschiedenis  met  Kuti  en  die  met  Tanca 

liggen  negen  jaar;  (de  laatste  had  plaats)  in  Caka  1250. 

Hij  (Aji  Jayanagara)  werd  bijgezet  te  Kapopongan,  dat  de  naam  Crngga- 
pura  kreeg,  in  de  maand  (Was)anta  (?). 

Daarna  betraden  de  ksatriya's  Majapahit  weder.  Raden  Cakradhara  was 
de  keuze  van  Bhreng  Kahuripan  bij  haar  swayambara,  en  werd  haar  man.  Raden 

Kuda   mërta    huwde    met    Bhreng  Daha.    Raden  Kuda  mërta  stond  te  Wëngkër, 

1) 

In  't  Jav.  ayom. 2) 
Wat  sub  hier  beduiden  moet,  is  mij  niet  duidelijk 3) 

In  't  Jav.  angekeb  ahetetan. 4) 

In  't  Jav.  aparungon. 
5) 

Veiligheidskleed  ? 

hasub,  beroemd,  is  voldoende  bekend. 
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(en   is    dezelfde   als)   Bhreng  Pramipwara  van  Pamotan,  die  ook  Qri  Wijayarajasa 

heette  (?).     Een  zoon  van  Raden  Cakradhara,  Qri  Kërtawardhana,  stond  te  Tumapël. 

AANTEEKENING. 

In  de  aanteekening  bij  bet  vorige  boofdstuk  werd  aangenomen,  dat  Kërta- 
rajasa  (Raden  Wijaya)  in  1217  Qaka  overleed.  Zijn  opvolger,  Kala  gëmët,  volgde 
hem  dus  in  dat  jaar  op.  Alles  in  bet  begin  van  dit  boofdstuk  wijst  daarop.  Bij 

den  opstand  van  Rangga  lawe  vindt  men,  zie  bl.  25,  reg.  1 3,  gesproken  van  runtik 

sitdji  Jayanagara;  iets  lager,  reg.  25,  staat,  als  Nambi  verlof  vraagt  om  been  te 

gaan,  Crl  Jayanagara  suka;  weer  iets  lager,  reg.  31,  mangkal  angawaki  sirdji  Ja- 
yanagara, om  de  lieden  van  Mandana  te  verslaan,  en  ook  bet  verband  van  bet 

verbaal,  dit  in  zijn  gebeel  genomen,  doet  het  zien.  De  vermelde  of  aangeduide 

jaren  bevestigen  bet  almede,  dat  1217  Qaka  het  bedoelde  jaar  moet  zijn  geweest. 

De  opstand  van  Rangga  lawe  heeft  plaats  in  1217 ;  het  geval  met  Sora  drie  jaar 

later,  dus  in  1220,  doch  eerst  in  1222,  dat  daarop  volgt,  wordt  hij  gedood;  en 

Wiraraja  sterft  dan  eenige  jaren  daarna,  als  Jayanagara  reeds  12  jaar  (lees  rolas 

tahun)  koning  is,  d.  i.  in  1229,  waarop  dan  weer  volgt  1233,  1234,  1235,  1236 

enz.,  eene  geregelde  opklimming.  Maar  met  dit  al  staat  men  voor  een  eenigszins 
vreemd  feit. 

Zooals  men  zich  herinnert,  had  de  expeditie  van  de  Chineezen,  waarover 

boven  reeds  gehandeld  is,  plaats  in  1293  A.  D.,  verliet  zij  Java  weer  in  het  einde 

van  Mei  van  dat  jaar,  en  kwamen  daarop  de  troepen,  die  naar  Malayu  waren 

geweest,  terug.  Eerst  na  dien  tijd  kon  Raden  Wijaya  van  de  eene  der  Maleische 

prinsessen,  Dara  pëtak,  een  bini  haji  maken,  en  het  is  volmaakt  in  orde,  als  de  Pa- 

raraton,  zooals  het  boek  dat  doet,  zegt,  dat  hij  bij  haar  eerst  een  zoon  heeft  ge- 
kregen, na  zijne  troonsbestijging  in  1216  Qaka  (1294  A.  D.).  Die  zoon  was  Kala 

gëmët,  dien  wij  nu  hier,  reeds  in  12L7,  vinden  als  zijn  opvolger,  nadat  Kertara- 
jasa  in  dat  jaar  overleed. 

Kala  gëmët  of  Jayanagara  was  dus  hoogstens  nog  pas  een  zeer  klein  kind, 

toen  hij  zijn  vader  opvolgde,  en  het  maakt  dan  ook  een  eenigszins  vreemden  in- 
druk, als  men  van  hem  als  regeerend  vorst,  reeds  in  dien  tijd,  en  nog  eenige  jaren 

daarna,    gesproken    vindt,  alsof  hij  toenmaals  reeds  zelfbewust  was  opgetreden. 

Toch  zoeke  men  hierin  niets  tegen  de  geloofwaardigheid  van  het  boek. 

Ook  hier  kan  weder  gewezen  worden  op  een  zekere  en  opmerkelijke  juistheid 

van  de  berichten  der  Pararaton,  ook  omtrent  dezen  vorst,  terwijl  daarbij  een  zeer 

merkwaardige  tegenhanger  van  het  hier  aangetroffene,  als  kind  reeds  optreden 

van  een  vorst,  uit  de  geschiedenis  van  Java,  zij  het  dan  ook  uit  lateren  tijd  en 
uit  een  andere  gedeelte  van  het  eiland,  in  herinnering  kan  worden  gebracht. 

Voor  het  eerste  is  het  slechts  noodig  hier  nog  een  gedeelte  uit  de  oorkonde 

van  1216  Qaka  te  citeeren  (plaat  106,  de  laatste  woorden,  en  het  vervolg),  en 

daarbij  even  stil  te  staan. 
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Men  vindt  daar:  haywa  tan  kumaya  (11a)  tnaken  turunyanugraha  pdduka 

cri  mahdraja  amagëhaken  ri  kaswalanfranikang  sima  ri  kudadu,  irikang  kala  mang- 

haluraken  la  samasanak  ri  kudadu  ri  cri  mahdraja  pasëk  pagëh  ]),  ma  sü,  \0,  wdihan 

rdjayogya,  lakryan  bini  haji,  ma,  sü,  8,  kinapalanira,  cri  jayanagara,  ma  sü,  4,  mwang 
ianq  mantri  katrini,  rakrydn  mantri  hino,  ma  sü  ma  4,  rakrydn  mantri  sirikan,  ma 

w  ma  4,  rakryan  mantri  halu,  ma  sü  ma  4,  umingsor  i  paramanlri  ring  pakirakiran, 

mng  prdnardja,  ma  sü  ma  4,  sang  nayapali,  ma  sü  ma  4,  makapramuka  sang 

iryyd  wirdja,  wineh  pasëk,  ma  sü  1  (?)  ma  4  mwang  sang  wyawahdra  [ivyd]  w  i  cche- 
iaka,  samgël  (t)irwan,  md  10,  samgël  jamb(i),  ma  10,  samgël  (11b)  pamwalan,  ma 

10,  pungkwi  padlegan,  ma  10,  mwang  rdma  tpi  siring,  ri  tlasning  maweh  pasaksi, 

ri  landa  rakryan  makabehan,  mwang  rama  tpi  siring,  somilu  ri  kasusukanikang  2)  sima 
ri  kudadu,  pinarnnah  teka  saji  sangakudur  kadyangganing  haydm,  hantiga  sasiringnya 

iawidhiividhdnaning  man(u)s\u)k  sima  ring  lagi,  ngkane  sorning  wildna,  munggui 

ni]ng  pasabhan,  mamüjd  la  sang  wiku  sahopakara  ring  dikwidik,  mangglar  bhülabali, 

mwang  yajnd  riiig  dewald,  ri  huwusning  mamüjd  mandiri  la  sang  makudur  mwang  sam- 

fel  ryyayyam  tyas,  huwus  motarasanggha  3),  makalambi  sangke  harcp,  amiikamukan 

)andhana,  mandélan  pdda  4),  hinarepakning  mangheyakurug  dnak  thdni  ngkane  sorning 
lurumbukan,  lumka  (12a)  s  (ekang  makurug  manguyutuyut,  manlek  guluning  hayam 

namantingaken  hantiga  humarëp  ring  krodhadeca,  angulu  manapathani,  amdngmdng 

mmambat  ri  sang  minangmang  ring  dangu,  makaprayojana  ri  kapralisutaddhanika- 

lang  sima  ri  kudadu,  tan  hananing  amungkilmu(ngki)ldngruddhamarawacamari- 
ksirnnakna  mne  hlem,  tka  ri  dldhani  dldha,  nihan  lingnya  enz,  d.  i.  „Zij  moeten  niet 

iflaten  te  waken  voor  bet  afgekomen  genadeblijk  van  Z.  M.  den  koning,  bevesti- 
gende den  vrijdom  van  het  gebied  van  Kudadu.  Bij  die  gelegenheid  boden  de  lieden 

ran  Kudadu  Z.  M.  den  koning  als  pasek  pagëh  (men  zou  thans  bukti  zeggen),  10 

iuwarna's  en  een  den  koning  passend  kleed  aan ;  aan  de  rakryan  sëlir  {bini  haji 

staat  er)  8  suwartia's;  aan  Qrï  Jayanagara,  zijn  (of  haar)  kinapatan,  4  suwarna's; 
3n  aan  de  3  manlrïs,  enz. 

Het  trekt  hier  reeds  dadelijk  de  aandacht,  dat  bijeen  en  in  de  allereerste 

plaats  genoemd  worden  de  vorst,  Kërtarajasa,  diens  bini  haji  en  een  zekere  Ja- 
yanagara, dien  men  onwillekeurig  met  hen  beiden  in  verband  brengt,  en  in  welken 

men,  na  kennis  genomen  te  hebben  van  hetgeen  de  Pararaton  vertelt,  dan  ook 

iirect  den  daar  genoemden  Jayanagara,  d.  i.  Kala  gëmët,  den  zoon  van  Kërtarajasa, 

en  Kërtarajasa's  bini  haji,  terugvindt. 
In  hoeverre  dit  mogelijk  is,  en  of  dat  werkelijk  zoo  is,  daarvoor  geve  ki- 

napatan den  sleutel. 

Zooals  men  reeds  weet,  is  de  oorkonde,  waaraan  ook  dit  laatste  citaat  ontleend 

sverd,   uit    1216    Qaka=1294    A.   D.,   en  wel  uitgereikt  op  den  lleQ  September 

1)  Er  staat  pasek  pasek. 

2)  Er  staat  °nitan. 

'i)  Er  staat  motaratasanga. 
4)  Er  staat  pdna. 
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van  dat  jaar.  Voorts  is  het  boven  gebleken,  dat  Dara  pëtak  eerst  in  Juni  1293 

op  Java  kan  zijn  gebracht,  en  eerst  daarna  door  Raden  Wijaya  gehuwd.  Lang  had 

hun  huwelijk  dus  nog  niet  geduurd,  en  het  zou  dus  niets  vreemds  zijn,  zoo  hier 

ter  plaatse  gesproken  werd  van  haar  eersten  kind,  en  wel  juist  van  dat,  waar- 

van ook  de  Pararaton  gewaagt  Kinapatdn  nu  doet  zich  duidelijk  voor  als  een 

afleiding  van  kapot;  kapat  is  de  „vierde",  en  als  zoodanig  zelfs  voornamelijk 
de  vierde  maand  van  het  jaar;  Idnapatan  iets  of  iemand,  waarvoor  of  voor 

wien  de  vierde  maand  reeds  verloopen  is,  of  nog  loopt,  óf,  als  men  er  een  tech- 

nischen  term  in  zien  wil,  bijv.  iemand  voor  wien  het  offer  van  de  vierde  maand 

reeds  verricht  is.  Zonder  twijfel  zullen  velen  hier  dadelijk  denken  aan  het  bekende 

offer,  dat  ook  in  die  maand  van  de  eerste  zwangerschap  der  Javaansche  vrouwen 

wordt  gebracht,  doch  het  is  geenszins  zeker,  dat  dit  juiste  is.  Men  zou  hier  voor 

het  bijzondere  feit  staan,  dat  een  kind  reeds  voor  zijn  geboorte,  en  dat  vrij  lang 

daarvoor,  al  een  naam  zou  hebben  ontvangen,  en  beschouwd  zou  zijn  als  een  be- 

langrijk persoon,  en  het  is  daarom  waarschijnlijker  om  vooralsnog  er  iets  anders, 

in  een  zelfden  trant,  in  te  zien,  en  wel  dat  het  jongetje  reeds  vier  maanden  oud 

was,  en,  toen  reeds  beschouwd  als  toekomstige  troonsopvolger,  en  dan  ook  om 

die  reden,  deelde  in  de  eerbewijzen  den  vorst  en  zijne  familie,  en  den  verder  ge- 
noemden hoogen  ambtenaren  bij  die  plechtigheid  bewezen.  Doch  middelerwijl  kwam 

dan  toch  aan  het  licht,  dat  werkelijk  omstreeks  den  tijd,  dien  de  Pararaton  daar- 
voor aangeeft  Raden  Wijaya,  toenmaals  reeds  Kertarajasa,  uit  een  bmi  haji,  een 

zoon  geboren  was,  die,  en  daarop  komt  het  hier  wel  aan,  ook  den  naam  van  Jaya- 

nagara  heeft  gedragen. 

Wat  het  tweede  betreft  zij  de  lezer  herinnerd  aan  wat  er  in  Banten  heeft 

plaats  gehad,  omstreeks  den  tijd  dat  de  Hollanders  voor  het  eerst  deze  gewesten 

bezochten.  Het  voorbeeld,  hier  aan  te  halen,  is  dubbel  merkwaardig,  omdat  in  het 

genoemde  rijk,  onmiddelijk  achter  elkander,  twee  kinderen  aan  de  regeering 

zijn  gekomen,  het  eene  volgens  het  verhaal  op  negenjarigen  leeftijd,  en  het  andere 

als  een  pasgeboren  zuigeling. 

Hieronder  volgt  in  't  kort  wat  men  over  de  krooning  dier  beide  bedoelde 
Bantensche  vorsten  aantreft  in  de  (grootere)  sajarah  of  babad  Banten  1). 

1)  Over  deze  babad  Banten  zie  men  de  noot  op  1)1.  426,  in  mijn  opstel  Yogyakarta,  in  Tijdschr. 

Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXVII.  Deze  babad  is  een  hoogst  merkwaardig  boek.  Behalve  de  bijzonderheden, 

waarop  ik  t.  a.  p.  reeds  wees,  zij  hier  nog  even  aangestipt,  dat  men  er  de  genealogie  der  vorsten  van 

Mataram,  en  de  opkomst  van  dat  rijk,  met  eenige  eigenaardige  afwijkingen,  in  beschreven  vindt  op  een  zelfde 

wijze  als  in  de  Babad  tanah  Jawi.  Daar  het  boek  Daar  alle  waarschijnlijkheid  in  1662/63  A.  D.  geschreven 

werd,  leert  men  er  dus  ook  uit,  dat  dat  gedeelte  van  die  laatste  babad  toenmaals  reeds  een  vasten  vorm 

had  aangenomen,  iets  wat  met  het  oog  op  de  vraag  in  welken  tijd  het  eerste  gedeelte  van  de  Babad  tanah 

Jawi  zijn  beslag  gekregen  heeft,  van  zeer  veel  gewicht  is.  Zoo  is  ook  de  beschrijving  van  het  gezantschap 

naar  Mekka,  dat  voor  Banten  den  eersten  sultanstitel  haalt,  zeer  lezenswaardig,  al  ware  het  alleen  om  de 

naiviteit,  waarmede  het  verhaal  wordt  gedaan.  De  cijfers  hier  ter  aanduiding  van  de  zangen  gebruikt,  gel- 

den niet  voor  alle  exemplaren,  omdat  de  verdeeling  in  't  begin  van  het  boek  niet  in  alle  exemplaren  dezelfde  is. 



Hoofdstuk  VIII.  —  113  —  Aanteekening. 

Als  Molana  Yusup  gestorven  is,  volgt  hem  Molana  Muhamad  op.  Deze  brengt 

in  niets  wat  door  zijn  vader  ingesteld  was,  verandering.  Hij  bevordert  liet  geloof 

(den  islam)  zeer,  door  boeken  te  laten  afschrijven,  en  dezen  tot  wakap  te  maken, 
en  gaat  in  den  leer  bij  Pangeran  Kasunyatan,  waarbij  hij  zijn  rang  van  vorst  geheel 

op  zij  zet,  zoodat  dit  te  Surasowan  spreekwoordelijk  wordt.  Oodertusschen  bloeit 

het  rijk  Banten  zeer. 

(XXIII)  Nu  vraagt  Sandisastra  aan  Sandirasmi  •)  of  de  molana  (Muhamad) 
dan  werkelijk  indertijd  zelf  naar  Palembang  ten  strijde  was  getogen.  Deze  be- 

looft aan  Sandisastra  het  thuis  in  de  primbon  na  te  zien,  daar  hij  zich  niet  alles 

even  goed  herinnert,  en  't  dan  voor  te  lezen.  Hiermede  begint  hij  in  den  volgen- 
den zang  (XXIV),  de  geschiedenis  echter  weer  iets  hooger  ophalende. 

Toen  Yusup,  zoo  verhaalt  hij,  —  er  wordt  slechts  gesproken  van  molana 

gusli,  —  op  sterven  lag,  voerde  de  mangkuburni  het  opperbewind,  en  nu  hoorde 
pangeran  Japara  (een  jongere  broeder  van  Yusup,  die  zich  te  Japara  bevond)  van 

handelslieden,  dat  zijn  oudere  broeder  (de  vorst  van  Banten)  zwaar  ziek  was.  Hij 

gaat  daarom  met  een  groot  gewapend  gevolg  naar  Banten,  waar  men  hem  in  Pa- 
gëbangan  een  verblijf  aanwijst.  Spoedig  daarop  sterft  Yusup,  zoodat  Muhamad, 

de  pangeran  ratu  (de  toekomstige  troonsopvolger),  als  een  klein  kind  door  zijn 

vader  wordt  achtergelaten.  Diens  voogden  waren  de  kali  van  Surasaji  ( = 

Surasowan),  senapati  Pontang,  dipali  Jayanagari,  Wadyaji  en  Wijamanggala ; 

men  handelt  eenstemmig  en  alles  gaat  goed,  daar  men  naar  den  patik  mang- 

kupraja  (den  'mangkuburni)  luistert.  Nu  stelt  echter  deze  voor  pangeran  Japara 
tot  ralu  aan  te  stellen,  doch  als  dit  aan  den  kali  ter  oore  komt,  informeert  deze 

daarnaar,  en  het  blijkt  hem,  dat  het  zoo  is.  Dadelijk  schrijft  hij  den  mangkuburni 

zóó,  dat  deze  begrijpen  moet,  dat  hij  er  van  weet,  en  tevens  denken  moet  dat 

ook  hij  toegeeft.  Nu  zendt  de  mangkuburni  aan  pangeran  Japara  een  olifant,  opdat 

deze  zich  dadelijk  tot  koning  zal  laten  uitroepen.  Maar  buiten  verschenen  met 

démang  Laksamana  2)  en  den  mangkuburni,  en  reeds  tot  voor  de  Darparagi  3)  ge- 
komen, die  aan  de  overzijde  van  een  rivier  lag,  laat  de  mangkuburni  hem 

daar  een  oogenblik  achter,  om  (tegen  zijne  verwachting)  den  kali,  met  den  klei- 
nen Mohamad  op  zijn  schoot  gezeten,  daar  reeds  te  vinden,  in  gezelschap  van 

de  vier  andere  voogden,  en  inziende  dat  er  nu  niets  meer  aan  te  doen  is,  bericht 

hij  Pangeran  Japara  dat  zijn  zoon  (d.  w.  z.  zijn  neef,  Muhamad,  de  daardoor  eigent- 
lijk  reeds  geïnstalleerde  nieuwe  vorst)  hem  verbiedt  een  stap  nader  te  komen  op 

straffe  des  doods,  en  hem  beveelt  naar  Japara  terug  te  keeren,  waarvoor  drie  sche- 

pen  in  gereedheid  zijn  gebracht.     Daarop  ontbrandt  er  een  gevecht,  waarbij  De- 

1)  Sandiracmi    heet    in    iet  boek  gewoonlijk  Sandimaya,  en  vertelt,  als  't  ware  in  korte  schetsen,  aan 
Sandisastra  de  geschiedenis  van   Banten. 

2)  Zijn  eerste  dienaar. 

3)  De    naam    van    de    alun-alun    of  een    gedeelte    daarvan;   men   vond   er  de  wat-int/in  kurung>  en  de 

dasapton  werden  er  gehouden. 

Verh.  Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  8, 
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mang  Laksamana  sneuvelt,  en  Pangeran  Japara  overhaast  wegvlucht,  scheepgaat, 

en  wegzeilt,  waarna  de  krooning  van  Muhainad  tot  ralu  Surasowan  voltooid  wordt, 

terwijl    de    kali   de    voogdij  schap    verder  aan  den  mangkubumi  overdraagt. 

Nadat  er  nu  vervolgens  verhaald  is,  dat  er  een  Frankenschip  (Përnggi)  op 

de  reede  van  Bantën  gekomen  was,  en  dit  was  afgeloopen  l),  wordt  er  verder 
(XXV)  medegedeeld,  dat  een  verwante  van  den  sultan  van  Demak,  Pangeran 

mas,  een  vroom  man,  die  veel  van  reizen  hield  2),  te  Surasowan  komt.  Bij  hem 

gaat  Bantën's  vorst  in  de  leer  (agugnru).  Bij  een  zekere  gelegenheid  vraagt 
deze  aan  zijnen  leermeester,  hem  op  het  afloopen  van  dat  schip  wijzende,  waar 

hij  den  heiligen  krijg  zou  kunnen  gaan  voeren,  daar  hij  dat  gaarne  zou  wenschen 

te  doen.  Pangeran  mas  wijst  hem  op  Palembang  3),  waar  hij  op  zijn  reizen  een 
abdan,  Soro,  had  achtergelaten,  dien  hij  hein  schenkt,  en  die  hem  daar  helpen  zal 

Muhamad  laat  een  vloot  klaar  maken,  en  gaat,  hoezeer  de  mangkubumi  het  hem  ook 

afraadt,  er  heen,  vergezeld  van  Pangeran  mas  en  den  mangkubumi,  terwijl  de 

kali  met  het  bestuur  belast  wordt.  Bij  zijn  vertrek  liet  Muhamad  eene  zijner 

vrouwen,  de  pulri  adi  mulya,  een  prinses  van  Bumi  gëhi,  vijf  maanden  zwanger 

achter  4).  Men  bereikt  Palembang,  na  de  punggawa's  van  de  Lampung's,  Tulang- 
bawang,  Putih  en  Sëmangka,  opgeroepen  te  hebben,  om  Palembang  over  land 

aan  te  vallen.  Men  vaart  de  rivier  op.  De  Palembangers  hebben  een  vierdub- 

bele benteng  van  tambésu-kout  gemaakt.  Daarnaast  werpen  de  Bantëners  er 
een  op.  Er  wordt  hevig  gevochten,  doch  onder  het  gevecht  komt  de  tijd  voor 

het  avondgebed  (magrib).  Muhamad  laat  een  sein  geven  het  gevecht  te  staken; 

men  zal  het  gebed  doen.  De  vorst  is  met  zijn  gevolg  op  een  papanggungan  ge- 

klommen. Niemand  durft  imam  te  zijn,  en  daarom  is  hij 't  zelf.  Daarna  dikir't  men. 
Onderwijl  vuren  de  Palembangers  steeds,  en  vooral  op  het  schip  van  den  vorst, 

de  Indrajaya,  op  de  papanggungan  mikkende.  Een  kogel  ketst  tegen  het  lansen- 
rek,  en  wondt  den  koning  en  nog  een  ander.  De  mangkubumi  vliegt  op  hem  toe, 

neemt  hem  op,  en  brengt  hem  in  zijn  salon,  waarna  hij  zich  in  de  deur  daarvan 

zet.  Hij  verlaat  die  plaats  niet,  maar  geeft  na  drie  dagen  uit  naam  van  zijn  heer 

bevel  huiswaarts  te  stevenen,  terwijl  Pangeran  mas  met  de  troepen  blijven  zal. 

Te  Bantën  gekomen  wordt  er  bericht  naar  de  wal  gezonden.  Ondertusschen  is  de 

mangkubumi  steeds  op  zijn  post  gebleven.  Daar  zendt  de  kali  de  boodschap,  dat 

er  een  zoon  is  geboren  uit  de  pulri  van  Bumi  gëhi.  De  mangkubumi  laat  hem 

zeggen,    dat    hij    't    lijk    naar    de  surambi  van   de  groote  moskee  zal  brengen,  en 

1)  Men     maakte    hierbij  kanonnen  buit,  waarvan  er  een  dea   naam  Kalantaka  en  een  ander  dien  vaa 

Urang  ayu  kreeg.     De    voorstelling   is    dat  dat  afloopen    van  dat  schip  een  voeren  van  den  heiligen  krijg  is. 

2)  Dit    is    de    bekende    Pangeran    Dëmak,  dien  de  Hollanders  bij  hun  eerste  verblijf  in  Bantën  daar 

aantroffen,  de  Junge,  Opkomst  enz.,  II,  196. 

3)  Pale:nbaog  was  dus  toenmaals  nog  niet  tot  den  islam   overgegaan. 

4)  Hier    is    iets   weggelaten,    over   een    eveneens    zwangere  selir,  uit  welke  later  Wangsadipa  geboren 

wordt  en  door  deu  sultan  aan  Këntot  Dalit  was  geschonken. 
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verzoekt  hein  daar  ook  bet  kind  te  brengen,  uitgedoscht  met  alle  rijksinsigniën, 

en  zoo  wordt  dat  bij  bet  lijk,  als  bet  ware  door  zijn  vader  zelf,  oogenblikkelijk  tot 

koning  uitgeroepen.  Voogd  over  het  kind  wordt  Jayanagara ').  Het  overlijden  had 

plaats  (kang  mantuk  ing  rahmatingsifi)  in  prabu  lepas  la  taning  prang  2).  Muhamad  was 
25  jaar  oud,  toen  hij  overleed,  en  daarvan  was  hij  16  jaar  koning  geweest.  Na 

zijnen  dood  heette  hij  Pangeran  seda  ing  Palenibang.  Dit  is  wat  er  van  bekend  is. 

Daarop    volgt    nu    in   Zang  XXVI  tot  en  met  XXVIII  wat  met  den  naam 

pailir    wordt    aangeduid. 

Eerst  wordt  er  nog  iets  verhaald  van  Pangeran  Abdullah  Kadir  3).  Njai 
Emban  Rangkung  was  zijn  gouvernante,  amongmong,  de  palih  amangkubumi  zorgde 

voor  de  bestuurszaken,  en  de  gusti  kreeg  les  in  het  ngaji  van  den  kali.  Toen 

de  prins  (gusti)  wat  ouder  was  geworden,  overleed  de  mangkubumi.  Dit  gaf 
een  groote  stoornis  en  nu  kwam  het  bestuur  in  handen  van  Njai  gëde  Wanagiri. 

Zoo  ging  het' een  tijd  goed,  tot  men  haar  den  raad  gaf  te  huwen,  waarbij  men 
het  eens  was,  dat  de  dipati  mangkubumi  4)  hare  man  moest  worden.  Nu  zorgde 
ook  deze  voor  den  prins.  Hij  deed  dit  op  een  voortreffelijke  wijze,  nooit  liet 

hij  hem  alleen,  en  hij  liet  hem  alle  eer  geschieden,  die  hem  toekwam,  zelfs  wer- 

den de  setonan  (sasapton)  gehouden,  waarbij  de  mangkubumi  dan  't  kind  vóór  zich 
op  het  paard  nam.  Het  schijnt  echter  dat  dit  op  den  duur  bij  de  edelen  niet 

in  den  smaak  viel,  daar  zoo  doende  ook  aan  den  mangkubumi  herhaaldelijk  vor- 
stelijke eer  bewezen  werd.  Het  kwam  tot  eene  samenzwering,  aan  bet  hoofd 

waarvan  pangeran  Manggala  en  pangeran  Mandura  stonden,  en  waarin  men  ook  de 

kali  haalt,  doch  op  stuk  van  zaken  verricht  men  uit  medelijden  met  den  jongen 

prins  (die  op  den  mangkubumi  zeer  gesteld  was)  niets.  Ten  slotte  neemt  dipati 

Yudanëgara  het  op  zich  den  mangkubumi  te  dooden,  op  voorwaarde  dat  men 

hem  straks  tegen  den  prins,  die  zeker  verwoed  zijn  zal  in  bescherming  zal  ne- 
men. Hij  sticht  nu  brand  in  de  kraton,  waardoor  de  mangkubumi  alleen  naar 

buiten  komt,  en  daarop  afgemaakt  wordt,  zijn  toevlucht  eerst  nog  tot  den  kali 

genomen  hebbende,  welke  zegt  zich,  omdat  hij  een  ivong  pakir  is,  buiten  alles  te  moeten 

houden.  Den  jeugdigen  prins  tracht  men  te  sussen,  en  men  geeft  hem  toe,  dat 

de  schuldige  te  straffen  is.  Pangeran  Kulon,  Pangeran  Singaraja,  Ratu  bagus  Ki- 
dul  en  Ratu  bagus  Prabangsa  leggen  zich  daar  niet  bij  neder.  Yudanëgara  vlucht  tot 

hen,  en  bij  hen  sluiten  zich  ook  nog  aan  Rangga  Loleta,  Andamohi  Kalang,  Dira- 
manggala,    Singajaya,    Kyai    Sj-bandar,  Tumënggung  Anggabaya  en  Panji  Jayeng 

1)  Ook  hier  is  iets  weggelaten  over  die  zelfde  selir. 

2)  1501  (?),  wat  wezen  zou  1581  A.  D.  Zooals  men  weet,  heeft  het  feit  iu  1596  A.  D.  =  1527 

plaats  gehad,  Veth,  Java,  II,  271.  De  strophe  luidt  in  haar  geheel:  kang  mantuk  ing  rahmating  sik  prabu 

lepas  tataning  prang,  hang  kapanggih  ing  sastrane  hawula  darma  ninilad,  sampun  dening  kaku  lamang, 

hang  titi  hang  kaduwur,  wus  raharja  jaman  ika. 

3)  De  jeugdige  vorst, 

4)  Er  moet  das  inmiddels  een  nieuwe  mangkubumi  gekozen  zijn. 
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tilam,  die  alle  zich  naar  de  lagergelegen  land  begeven,  milir  *),  nl.  naar  pasar 
Kapalembangan.  Alles  wat  benedenstrooms  van  de  moskee  woonde,  roept  met 

hen  Pangeran  Kilen  tot  vorst  (ratu)  uit.  Pangeran  Arya  pëpatih  en  Pangeran 

(Rana)manggala  trekken  tegen  hen  uit  (XXVII).  Nu  had  Wijamanggala  zich 

bij  de  opstandelingen,  hoewel  in  de  ilir  wonende,  juist  niet  aangesloten.  Hij 

tracht  naar  Saruni  te  ontkomen.  Bij  Pulo  Dadapan  wordt  hij  door  Yudanagara 

achterhaald  en  gedood,  terwijl  lieden  van  Batawi  2)  de  buit  rooven.  Dan  trekt 
men  tegen  Bantën  op.  (XXVIII)  Pangeran  Ranamanggala  en  de  jeugdige  vorst 

zien  het  gevecht  van  boven  de  bolwerken  aan.  De  aanval  wordt  afgeslagen. 

Daarna  komt  de  pangeran  van  Jakëtra  te  Surasaji.  Hij  weet  den  twist  bij  te  leggen. 

Alle  edelen,  die  zich  niet  willen  schikken,  zal  hij  naar  Sulakërta  (=  Jakëtra) 
medenemen.  Pangeran  Kilen,  Pangeran  Singaraja  en  Tubagus  Prabangsa  volgen 

hem  daarom  naar  Eatawi.  Vier  jaar  blijven  zij  daar,  dan  keeren  zij  naar  Bantën 

terug.  De  pailir  had  plaats  in  tampa  -  guna  -  talaning  -  përang  3),  zoo  kwam  Bantën 
tot  rust  en  weer  bij. 

(XXIX)  Ëenigen  tijd  daarna  wil  men  nog  eens  tegen  Palembang  optrek- 
ken. Het  gaat  evenwel  niet  door,  omdat  de  vorst  nog  zoo  jong  is.  Sumënëpers 

die  naar  Bantën  waren  komen  vluchten,  toen  Mataram  Madura  veroverd  had 

zendt  Pangeran  Ranamanggala  enz.,  om  geen  ongenoegen  met  Mataram  te  krij- 

gen, weer  weg;  in  Mataram  worden  zij  verbrand.  Pangeran  Pajajaran,  en  even- 
zoo PaDgeran  Pringgalaya,  en  hun  volk,  krijgen  echter  wel  verlofin  Bantën 

te  blijven,  als  zij  daar  om  een  zelfde  reden  hun  toevlucht  zoeken,  daar  zij  in  fa- 

milierelatie tot  het  vorstelijke  huis  stonden.  De  laatste  gaat  inwonen  bij  Di- 

pati  Pontang.  Enz.  4) 
Beschouwt  men  hetgeen  er  uit  de  regeering  van  Jayanagara  verhaald  wordt, 

opmerkzaam,  dan  zijn  er  verschillende  zaken  op  te  merken,  die  het  waarschijnlijk 

maken,  dat  er  met  hem  een  kind  op  den  troon  was  gekomen.  De  een  voor  de 

ander  na,  stuk  voor  stuk,  staat  men  tegen  hem  op,  en  het  is  een  tijd  van  hevige 

onrust.  Toch  geldt  wel  beschouwd  het  herhaalde  verzet  niet  zijn  persoon,  maar 

is  het  meestal  gekeerd  tegen  Mahapati,  die  intusschen  met  vaste  hand  weet  te 

regeeren,  en  zich  tot  1241  Qaka  staande  houdt,  zie  bl.  26,  reg.  14. 

De  eerste  opstand,  waarvan  gewaagd  wordt,  is  die  van  Rangga  lawe,  die 

palih  had  willen  worden,  doch  wien  dit  niet  gelukte.  Deze  opstand  schijnt  wel 

niet  de  belangrijkste  te  zijn  geweest,  maar  heeft  voor  ons  een  bijzonder  belang, 

omdat  hij  door  den  dichter  van  de  Rangga  lawe  vooral  met  voorkeur  behandeld 

is,  in  het  geschrift,  dat  naar  dezen  held  genoemd  pleegt  te  worden,  maar  ook  den 

1)  Vandaar  de  naam  Pailir. 

2)  Een  reeks  namen  van  opstandelingen  is  hier  overgeslagen ;  evenzoo  de  beschrijving  van  het  gevecht, 

dat  volgt,  en  van  inlandsch  standpunt  belangrijk  is.     Batawi  wordt  hier  anachronistisch  gebruikt. 

3)  1530,  wus  tinëngëran  duk  lagya  përang  pailir  tampaguna  tataning  prang. 

4j     Het  vervolg  handelt  over  de  komst  van  Koen    en  de  gevolgen   daarvan. 
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titel  Panji  Wijayakrama  voert  i).  Zooals  boven,  in  de  inleiding,  echter  reeds  is 

gezegd,  heeft  de  maker  er  van  de  Pararaton  veelvuldig  niet  begrepen.  Een  der  be- 

langrijkste fouten,  die  hij  gemaakt  heeft,  is  dan  ook  wel,  dat  hij  die  opstand  laat 

plaats  grijpen  onder  Kërtarajasa,  zoodat,  hoewel  de  lectuur  van  het  geschrift  om 

zijne  literaire  waarde,  welke  zeer  groot  is  2),  ter  lezing  kan  worden  aanbevolen,  er 

toch  tevens  een  waarschuwing  bijgevoegd  dient  te  worden,  dat  het  öf  niet  óf  uiterst 

voorzichtig  als  bron  voor  Java's  geschiedenis  te  gebruiken  is,  iets  waarvan  na  het  uit- 
geven van  de  Pararaton,  waarop  het  boek  berust,  wel  geen  sprake  meer  wezen  zal  3). 
In  dit  hoofdstuk  verkrijgt  Banak  Wide  (=  Wiraraja)  hetgeen  hem  volgens 

de  (oude)  afspraak,  die  hij  met  Raden  Wijaya  maakte,  van  Java  toekwam.  On- 

lukkig  is  het  niet  uit  te  maken  wat  er  bedoeld  is  met  de  tigang  juru.  Onwille- 
keurig vraagt  men  zich  af  of  het  onder  Wiraraja  gekomen  gedeelte  van  Java  niet 

iets  moet  zijn  geweest  als  overeenkomen  zou  met  het  rijk  van  Balambangan,  zoo- 
als men  zich  dat  gewoonlijk,  en  niet  ten  onrechte,  voorstelt,  al  zijn  de  grenzen  er 

van  niet  altijd  dezelfde  geweest. 

Over  de  daaropvolgende  opstanden  kan  niets  in  het  bijzonder  worden  op- 
gemerkt. Die  van  Kuti,  —  mag  men  hier,  al  is  dit  hier  een  persoonsnaam,  de  plaats- 

naam Kuti  van  de  geincrimeerde  oorkonde  n°.  II  mede  in  verband  brengen  ?  — 

schijnt  verreweg  de  gevaarlijkste  te  zijn  geweest,  en  moet  aan  Gajahmada  de  ge- 
legenheid hebben  gegeven  meer  op  den  voorgrond  te  komen.  In  het  vervolg  treedt 

hij  steeds  meer  en  meer  vooruit.  De  beroemde  naam,  dien  hij  ook  nu  nog  bij  de 

Javanen  heeft,  was  blijkens  hetgeen  er  in  de  Pararaton  van  hem  verteld  wordt, 

niet  onverdiend.  Achtereenvolgens  fungeert  hij  onder  den  vorst  van  dit  hoofdstuk, 

diens  opvolgster,  en  haren  zoon,  tot  hij  in  1290  Qaka,  dus  op  een  zeer  rijpen  leef- 
tijd, door  den  dood  wordt  weg  gerukt,  doch  men  zie  hierover  verder  bij  Hoofdstuk 

IX  en  XIII. 

Jayanagara,  die  van  zins  was  zijn  beide  zusters  (halve  zusters)  te  huwen  5), 

komt  om  ten  gevolge  van  een  derde  liefdesgeschiedenis,  ten  minste  als  de  op- 
vatting in  de  vertaling  van  hetgeen  er  in  het  Jav.  staat,  de  goede  is. 

Het  laatste  gedeelte  van  dit  hoofdstuk  zal  in  de  aanteekening  bij  het  vol- 
gende, waar  opnieuw  de  juistheid  van  het  door  de  Pararaton  geleverde  getoetst 

kan  worden,  weer  blijken  van  zeer  veel  belang  te  zijn. 

Gelet   op    het  wederverschijnen    der  ksatriya's  te  Majapahit,  en  de  vooraf- 

1)  Deze  titel  is  ontleend  aan  Zang  VII,  str.  152:  kaprdfitaka  panji  Wijayakrama,  sdmpun  ingastren 

malih,  denira  sang  dwijd,,  uni  caturagrama,  siddhdngastutyakena  ring,  amangku  jawa,  suniengkeng  Majapa- 

hit,, wastUya  tan  enucap  panengranira,  gri  mdrdja  aparïji,,  Wijayamottama,  tinüteng  sandgara,  tkeng  pra- 

nüsdntarering ,  sami  kdwaga,  sira  anakrawarti,  De  inhoud  van  de  Rangga  lawe  berust  op  hetgeen  men  in 

de  Pararaton  aantreft  in  Hoofdstuk  V,  VI,  VII  en  het  begin  van  VIII. 

2)  Het  boek  staat  als  zoodanig  zeer  hoog,    maar  is  veelvuldig  zeer  zwaar  te  verstaan. 

3)  Eene  vergelijking  zou  nog  verschillende  zaken  van  het  gehalte  als  het  juist  in  den  tekst  genoemde 

aan  het  licht  kunnen  brengen. 

4)  Zie  hierbij  hetgeen  voorkomt  in  Hoofdstuk  X,  en  de  aanteekening  daarbij. 
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gaande  mededeeling  omtrent  de  verhouding  van  Jayanagara  tot  zijne  beide  halve 

zusters,  schijnt  het  meer  aanbeveling  te  verdienen  in  de  Bhreng  Kahuripan  en  de 

Bhreng  Daha,  die  in  dit  slot  genoemd  worden,  die  twee  halve  zusters  te  zien,  dan 

Jayanagara's  stiefmoeders,  de  beide  weduwen  van  Kërtajasa,  die  de  dochters  van 
Kërtanagara  waren,  en  zoo  heetten,  vergl.  Hoofdstuk  VI  en  VII. 

Van  de  eene,  Bhreng  Kahuripan,  wordt  er  verhaald,  dat  zij  huwt  met  Raden 

Cakradkara,  die  een  zoon  had  Kertawardkana  geheeten,  en  van  de  andere,  Bhreng 

Daha,  dat  zij  in  het  huwelijk  treedt  met  Wijayarajasa,  immers  Raden  Kudamërta, 

die  te  Wëngkër  stond,  is  tevens  de  Pramigwara  (d.  i.  Paramegwara)  van  Pamotan, 

die  dien  naam  droeg.  Op  een  andere  wijze  is  de  tekst,  bl.  27  reg.  15,  moeielijk 

te    verstaan,  en  het  zal  blijken,  dat  het  juist  is. 

Tot  op  bl.  30  reg.  5  is  er  van  geen  anderen  Prainigwara  (of  Paramegwara) 

sprake,  en  de  daargenoemde  heet  dan  nog  Hyang  Paramegwara  (op  bl.  31,  reg.  8, 

10  en  35,  evenwel  Paramegwara  zonder  meer),  zoodat  met  Pramegwareng  Wëngkër, 

bl.  28  reg.  35;  Prarnegwara,  bl.  29,  reg.  8  (zoo  hier  te  lezen  in  pi.  van  Parame- 
gwara), en  Prarnegwara,  den  vader  van  Paduka  Cori,  bl.  29  reg.  8,  één  en  dezelfde 

persoon  bedoeld  is,  wiens  overlijden  in  1310  Caka  op  bl.  30  reg.  19  wordt  bericht, 
met  de  woorden  Bhra  Prarnegwara  Pamotan  mohla.  In  dit  laatste  ontmoet  men 

het  Pamotan  van  bl.  27  reg.  16  weer,  evenals  men  het  Wëngkër  van  ibid.  reg. 

15  reeds  weerom  vond  in  het  Pramegwareng  Wëngkër  van  bl.  28  reg.  35.  Louter 

toevallig  kan  het  zijn,  maar  het  verdient  toch  de  aandacht,  dat  behoudens  op 

die  ééne  plaats,  bl.  29  reg.  8,  de  eerste  dezer  beide  laatste  personen  (=  Raden 
Kudamërta)  steeds  aangeduid  is  met  Pramecwara  (of  Pramigwara),  en  de  tweede 

met  (Hyang)  Paramegwara. 

HOOFDSTUK   IX. 

Bhreng  Kahuripan.     Caka  1250 —  ? 

Bhreng  Kahuripan,  eene  vrouw,  werd  koning  (prabu)  in  Qaka  1253. 

Zij  had  drie  kinderen,  Bhatara  prabhu,  ook  geheeten  Cri  Hayam  wuruk  en 

Raden  Tetep;  bijnamen  van  hem  waren,  als  hij  wayang  speelde  l)  dalang  Trita- 

raju,  tegenover  vrouwen  (?)  2)  Pagër  antimun,  bij  de  scherts- tvayang  Gagak  kata- 
wang,  pis  giwaiet  Mpu  Janegwara,  als  koning  bij  zijn  krooning  Cri  Rajasanagara, 

doch  als  koning  ook  Bhra  sang  hyang  Wëkasing  sukha ;  op  dezen  volgde  een 

meisje,  dat  met  Raden  Larang  huwde,  die  Bhreng  Matahun  heette,  kinderen  had 

deze   niet;    de  jongste   was   Bhreng  Pajang,  die  huwde  met  Raden  Sumana,  alias 

1)  In  't  Jav.  anapuk. 

2)  In  't  Jav.  amadoni,  in  C.  amadoiffitii, 
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Bhreng  Paguhan,  een  neef  van  Bhreng  Kahuripan,  de  vrouw  van  1)  Bhra  Gundal, 
die  te  Sajabung  werd  bijgezet,  dat  als  dharma  Bajrajinaparimitapura  heette. 

Daarna  had  de  geschiedenis  te  Sadeng  plaats.  Tadah,  de  palih  amangku- 

bhumi,  was  ziek  en  kon  nu  en  dan  niet  op  audiëntie  gaan;  hij  verzocht  2)  Hare 

majesteit  hem  als  mangfcubhumi  te  ontslaan  3),  wat  niet  werd  aangenomen.  Hij 
keerde  daarop  naar  huis  terug,  riep  Gajah  mada,  en  zij  hadden  een  gesprek 

in  de  pendapa.  Hij  beval  Gajah  mada  patik  4)  te  Majhapab.it  te  worden,  doch 

nog  geen  mangkubhumi :  „Ik  zal  u  steunen  bij  alles  wat  u  lastig  wezen  zal"  5). 
Gajah  mada  zeide :  „Ik  wil  nu  nog  geen  palih  worden.  Als  ik  van  Sadeng  terug 

zal  zijn,  dan  wil  ik  het  wel;  als  het  mij  vergeven  zal  zijn,  dat  ik  ongeluk  heb 

gehad,  dan  zal  ik  het  kunnen  doen".  „Goed,  mijn  jongen,  ik  zal  u  steunen  in 

alles  wat  u  moeite  geeft  of  lastig  wezen  zal".  Toen,  toen  hij  Arya  Tadah's  be- 

lofte hoorde,  herleefde  Gadjah  mada's  moed  weer.  Hij  vertrok  daarop  [28]  naar 

Sadeng.  Den.mantri's  araraman,  en  ook  den  apatih  amanghubhumi,  werd  wijs  ge- 
maakt 6),  dat  Kembar  het  eerst  voor  Sadeng  had  gelegen.  De  amanghubhumi  werd 

boos,  hij  zond  er  bmten-mantri's  (op  uit);  er  gingen  vijf  bëhël's,  ieder  met  vijf  man. 
Zij  vonden  Kembar  in  het  woud  dwars  7)  op  een  omgevallen  boom  zitten,  als  zat 

hij  te  paard,  en  hij  sloeg  met  8)  zijn  karwats  naar  hen,  die  in  opdracht  hadden 

op  hem  te  gaan  zitten  (?)  9).  De  mantrïs  en  de  kaki  gwti,  de  apatih  amang- 
kubumi,  hadden  de  opdracht  gegeven  op  hem  te  gaan  zitten  (?),  omdat  hij  het  eerst 

de  lieden  van  Sadeng  omcingeld  had.  Een  der  gezondenen,  die  hij  in  het  gezicht 

wilde  slaan,  ontkwam  achter  een  boom.  Kembar  zeide:  „Ik  onderwerp  mij  niet, 

ik  vecht  liever  dan  dat  ik  mij  aan  uwen  heer  onderwerp".  Zij  gingen  daarop 
heen,   en  berichtten  wat  Kembar  gezegd  had. 

Gajah    mada  zweeg,  omdat  men  hem  voor  geweest  was,  en  de  lieden  van 

Sadeng  al  omcingeld  waren  (?)  10). 
Tuhan    Wuruju    was    een    dewaputra   van  PamëleKahan ;  als  deze  met  zijn 

zweep    klapte,  dan  hoorde  men  het  overal,  en  schrikte  men  er  te  Majapahit  van. 

Een  korten  tijd  later  kwam  Zijne  Majesteit  (zelf)  Sadeng  ten  onder  brengen. 

Drie  jaren    na  de  gebeurtenis  met  Tan  ca  had  die  met  Sadeng  plaats,  in  12  ~j3. 
Daarop    had   er  een  aardstorting,  die  van  de  Banupindah,  plaats,  in  1256. 

Van    Sadeng    gekomen    werd    Këaibar    bekel  van  de  mantrïs  araraman,  en 

1)  Het   is    geenszins    zeker  dat  de  vertaling  hier  goed,  evenmin  als  dat  de  opvatting  van  het  vooraf 

gaande  de  juiste  zou   zijn. 

2)  In  't  Jav.  anguswaken. 

3)  In  't  Jav.  asaha,  te  lezen  asalaha? 
4)  Lees  avatilia. 

5)  In  't  Jav.  sadudunira. 

6)  In  't  Jav.  pinadaya. 

7)  In  't  Jav.  angandulandul. 

8)  In  't  Jav.  anglimbeken. 

9)  In  't  Jav.  amalinggiha. 

10)     In  't  Jav.  teka  winahonan  kinëpang  wong  Sadeng. 
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Gajah  mada  angabehi ;  Jaran  bhaya,  Jalu,  démang  Bucang,  Gagak  minge,  Jënar  en 

Arya  Rahu  kregen  allen  een  betrekking ;  Lëmbu  pëtëng  werd  tumënggung. 

Gajah  mada,  de  apalih  amangkubhumi,  wilde  geen  palapa  eten l) :  „Als 

(de)  nusantara  (de  archipel'?)  onderworpen  zullen  zijn,  als  Gurun,  Seran,  Tanjung  pura, 
Haru,  Pahang,  Dom  po,  Bali,  Sunda,  Palernbang  en  Tumasik  onderworpen  zullen 

zijn,  dan  (eerst)  eet  ik  palapa".  De  mantri's  zaten  (toen  bij  dat  zeide,  er)  allen 

(bij)  op  de  paseban.  Këmbar  gaf  zijn  ongeloof  aan  ('t  succes  van)  Gajab  inada  te 
kennen,  bij  werd  uitgescholden ;  Banak  smaadde  2)  hem  ook,  al  mede  zijn  on- 

geloof betuigende,  en  Jabung  Terewes  en  Lëmbu  pëtëüg  lachtten.  Gadjah  mada 

verliet  daarop  de  paseban,  en  vertelde  bet  aan  de  bhatara  van  Koripan;  hij  was 

verdrietig,  dat  hij  door  Arya  Tadah  dus  gesmaad  was  (?)  3).  Këmbar  had  al  veel 
misdaan;  Warak  werd  uit  den  weg  geruimd,  en  Këmbar  evenzoo. 

AANTEEKENING. 

Was  bet  bij  de  vorige  hoofdstukken  mogelijk  de  juistheid  van  verschillende 

bijzonderbeden,  ook  in  hun  onderling  verband,  aan  te  toonen  door  middel  van  een 

belangrijk  oud  stuk,  ook  bij  dit  hoofdstuk,  dat  de  regeering  van  de  eerste  vrou- 

welijke regent  onder  de  Majapahitsche  vorsten,  de  eerste  koningin  onder  de  ko- 
ningen van  dat  rijk,  omvat,  staat  ons  gelukkig  iets  dergelijks  ten  dienste.  Het 

stuk  dat  bedoeld  is  en  hier  aangehaald  moet  worden,  is  het  helaas  slechts  bij  frag- 
menten voor  ons  bewaard  gebleven  opschrift  op  den  beschreven  steen  n0.  38  van 

het  Bataviaasch  Genootschap.  Voor  zoover  het  hier  noodig  is,  wordt  hier  daarom 

zoo  dadelijk  een  gedeelte  daarvan  medegedeeld,  dat,  hetgeen  van  te  voren  reeds 

moet  worden  opgemerkt,  ongelukkig  ook  nog  vol  gapingen  zit.  Uit  het  stuk 

steen,  waarvan  het  boven-  en  het  ondereinde  verdwenen  zijn,  is  ook  nog  een 
hoek  over  het  voorvlak  weggeslagen,  juist  in  het  gedeelte,  dat  hier  vooral  van 
belang  is. 

Voor  het  stuk  hier  echter  gegeven  wordt,  dient  de  lezer  nog  even  gewezen 

te  worden  op  het  einde  van  het  vorige  hoofdstuk.  Wat  daar  te  vinden  is,  dient 

men  er  bij  in  het  oog  te  bonden,  de  reden  dan  ook,  dat  in  het  slot  van  de  aan- 
teekening  bij  dat  hoofdstuk,  de  daar  aangetroffen  bijzonderbeden  reeds  opzettelijk 

werden  gereleveerd.  Verder  zij  er  de  aandacht  op  gevestigd,  dat  in  het  begin  van 

dit  hoofdstuk  wordt  medegedeeld  wie  de  kinderen  waren  van  de  Bbreng  Kahu- 
ripan,  die  in  1250  Qaka  aan  de  regeering  kwam;  daaronder  vindt  men  in  de 

eerste  plaats  genoemd  Hayam  Wuruk,  ook  met  diens  bhiseka  Rajasanagara  4). 

i)  Vgl.  boven  bladz.  [26]. 

2)  In  't  Jav.  amuluhi;   de  vertaling'  is  geheel  op  de  gis. 

3)  In  't  Jav.  Jcatadahan  kabuluhan ;  ook  hier  is  het  verband  weer  meer  door  onduidelijk. 
4)  Wat  dezen  naam  betreft  zie  men  ook  bij  het  volgende  hoofdstuk. 



Hoofdstuk  IX.  —  121  —  Aanteekentng. 

Het  begin  van  het  genoemde  fragment-opschrift  luidt  alsvolgt: 

na,   tulardgi,  irika  diwagany  djnd  pdduka  gri  mahdrdja  gri  w(i)snuwa  (r)ddha   

aaramahdrdjadohitra,    gri    krtardjasajayawarddhanamahdrdjaputrikd,    ma   nindi- 

tajagadigward,     sakalayawamandalabalyddiparadwipekacchdlra,      atigayadharmmay'ndna 
  yydgesaksa   

üribhuwanottunggadewi  jayawisnuwarddhanindmardjabhisekd,  gri  bhatdra  krtawarddha- 

namahdr.  .  .  .  sahawarala,    mwang   djnd  gri  mahdlaksmyawatdra,  dahanagaryyadhisti- 

tdnanlawikramott   drarupanrtlddi  .  .   md  .  ikd,    sajjanahrdayakumuda- 

gagangkasadrgd,  dyah  wiyat,  gri   wihdmardjdbhisekd,  bha- 

tdra gri  wvjayardja(sd)mahdrdjabarltasahitd,  iniring  denydjnd.   mara,  ajan- 
maguddhabhuwanegivara,   jiwanardjyapratistila,    dyah    hayam     wuruk,    bhatdra  gri  ra 

  dmardjdbhisekd,     makamanggalydjnd    bhatdra    krtardjasapatni,    buddha- 
marggdnusari    tina  ....  ntri    katrini    rake   mantri  hino,  ri  kahuripan,  dyah  sonder, 

rake  mantri  sirikan  dya   gegwara,  rake  mantri  halu,  dyah  ipoh,  nadabitai 

katrini  kapiva  sngilasurüpa,  umi  .  .  i  landa  rakryan  makabehan,  sang  wrddhaman- 

tri,  sang  dryyadewardja,  pw  aditya,  sang  dryi/a  dhirardja,  .  nar dyana,  rake  map atih 

ring  majhapahit,  pu  gajah  mada,  rake  mapalih  ring  kahuripan,  pu  .  .  .  ,  rake  dmang, 

pw  dlus,  rake  kanuruhan,  pu  bajil,  rake  rangga,  pu  ba  .  ;  mang  .  ri.,  ra.,  mingg  . , 

pu  Imbu  nala,  dharmmddhyaksa  ring  ....  „(op  den  kara)na  (dag  ? ),  en  onder 

de    Weegschaal  l),   op    dien  dag  is  er  een  bevel  gegeven  door  Hare  doorluchtige 

Majesteit  de  koningin,  de   van  Z.  M.  W(i)snuwarddhana,  de  kleindochter 

van   gara,    de   dochter  van  Z.  M.  Krtarajasa  Jayawarddhana,  de   

makellooze  wereldheerscheres.,  die  onder  één  payung  heel  het  land  Yawa;  Bali  en 

vele  andere  eilanden  houdt,  de  in  de  kennis  van  wat  recht  en  plicht  is  zeer 

.......  de  ...  .  overschot  vernielende,  .-...,   ,  de  .  .  .  hoog  ver- 
heven koningin  der  drie  werelden,  die  tot  koningin  werd  gezalfd  onder  den  naam 

Ja}rawisnuwarddkanï,  en  tot  Z.  M.  Heer  Krtawarddhana  (in  eene  betrekking  staat) 
als  tot  haren  .  .  .  .,  (?),  alsmede  door  Hare  Majesteit  de  menschwording 

van  de  groote  Laksmi,  die  gesteld  is  over  het  rijk  Daha,  de  hoog  verheven  ein- 

deloos machtige  (vorstin),   (?);  die  vergele- 
ken worden  kan  met  de  maan  der  hartebloemen   der  rechtschapenen,  dyah  Wiyat, 

Hare  Majesteit,  die  tot  koningin   gezalfd  is  onder  den  naam   wi, 

len  met  Z.  M.  Wijayaraja(sa)  in  het  huwelijk  vereenigd  is,  welke  beide  bevelen 

gepaard  gingen  (met  een  derde,  van  een  persoon  van  een  iets  minderen  zang) 

pi.  van  .  .  .  ,  den  heerscher  der  bovennatuurlijke  reine  wereld,  die  over  het  rijk 

iJiwana  staat,  dyah  Hayam  Wuruk,  als  koning  gezalfd  onder  den  naam  Heer  Z.  M. 

Ra   ,  doch  voorafgegaan  waren  door  een  bevel  van  Mevrouw  de  gemalin 

jvan  Krtarajasa,  een  volgster  van  de  leer  van  Buddha,  alle  welke  bevelen  eerbiedig 

aanvaard  werden  door  de  drie  mantrïs,  rake  mantri,  hino,  van  Kahuripan  dyah  Son- 

der,   rake    mantri    sirikan    dyah     ....    <je<jwara,   rake  mantri  halu  dyah  Ipoh, 

1)     Vermoedelijk  dus  in  October. 
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drie  ....  (?),  die  allen  even  schoon  en  deugdzaam  zijn,  en  van  hen  kwamen 

tot  de  rakryan  ambtenaren,  den  oudsten  mantri,  Arya  Dewaraja,  pu  Aditya,  Arya 
Adhiraja,  pu  Narayana,  rake  de  patih  van  Majapahit,  pu  Gajah  rnada,  rake  de 

palih  van  Kahuripan,  pu  \  .  .,  rake  de  demang,  pu  Alus,  rake  de  kanuruhan, 
pu  Bajil,  rake  de  rangga  pu  Ba,     .     .,  .     .     .     .  enz. 

Vier,  van  verschillende  personen  afkomstige,  bevelen  worden  er  genoemd, 
drie  van  drie  dames,  van  ieder  één,  en  een  van  een  mannelijk  persoon.  Die  dames 

zijn,  zooals  men  ziet,  de  over  Java,  in  een  zekeren  tijd,  regeerende  vorstin,  een 

regentes  over  Daha  en  eene  gemalin  van  Kërtarajasa,  terwijl  de  prins,  die  genoemd 

wordt,  regent  heet  van  Jiwana  ]). 
Gaat  men  in  het  bijzonder  na  wat  van  ieder  dezer  personen  wordt  gezegd, 

dan  verkrijgt  men  het  navolgende. 

De  regeerende  vorstin,  Jayawisnuwardhant  geheeten,  een  naam  die  in  de 

Pararaton  niet  voorkomt,  was  een  dochter  van  Krtarajasa  Jayawardhana,  d  i.  de 

vorige  vorst,  voorts  was  zij  een  kleindochter  (duhitra)  van  een  vorst  wiens  naam  op  °ga- 

ra  eindigde,  en  nog  iets  anders  van  een  vorst  wiens  naam  zonder  twijfel  Wisnuwar- 

dhana  was.  De  laatste  naam  is  die  van  Rangga  wuni  als  ratu,  1172  — 1194  Caka. 
Rangga  wuni  was  de  vader  van  Kertanagara,  en  met  een  of  beide  dochters  van  deze, 

zie  de  oorkonde  van  1216,  was  Raden  Wijaya  =  Kërtarajasa  gehuwd.  De  eerste 
gaping  in  het  stuk  moet  dus  iets  bevat  hebben,  waarin  deze  verhoudingen  werden 

aangegeven,  nl.  in  't  Hollandsch :  Wisnuwardhana's  achterkleindochter,  Kertana- 

gara's  kleindochter,  enz.  En  aangezien  hare  moeder,  als  zijnde  een  dochter  van 
Kertanagara,  niet  was  de  Maleische  prinses  I-ara  pëtak,  was  de  in  het  opschrift 
aangetroffen  vorstin  inderdaad  een  der  beide  halfzusters  van  Jayanagara.  Ook  is 

duidelijk  welke.  Zij  was  iemand  die  in  een  betrekking  stond  tot  Kertawardhana, 

en  kan  dus  niemand  anders  geweest  zijn  dan  de  Bhreng  Kahuripan,  die  volgens 

de  Pararaton  in  1250  prab'ii  werd,  en  dus  hier  opnieuw,  en  van  een  andere  zijde, 
blijkt  niet  te  zijn  geweest  de  weduwe  van  Kërtarajasa,  Kërtanagara's  dochter,  die 
dien  naam  ook  droeg,  maar  zijne  dochter  zie  bl.  24,  reg.  37. 

De  tweede  dame,  die  genoemd  is,  staat  over  Daha  en  zou  dus  Bhreng  Daha 

kunnen  wezen.  Ook  de  naam  van  haren  gemaal  wordt  genoemd,  Wijayaraja  (sa), 

dat  is  Pramicwara  ring  Pamotan,  d.  i.  Raden  Kudamërta,  d.  i.  ook  in  de  Pararaton 

de  gemaal  van  die  Bhreng  Daha,  welke  in  één  adem  te  noemen  is  met  de  Bhreng 

Kahuripan,  die  ons  dit  opschrift  deed  weten,  dat  Jayawisnuwardhant  heette, 

dus  de  tweede  halve  zuster  van  Jayanagara,  en  weer  niet  zijn  stiefmoeder  van 
dien  naam. 

De  derde  vrouwelijke  persoon  heet  slechts  de  gemalin  van  Kërtarajasa. 
Daar  het  niet  wel  te  denken  is,  dat,  zoo  deze  dame  de  moeder  was  van  een  der 

1)  Daar  Jiwana  hier  naast  Kahuripan  voorkomt,  veronderstelde  ik  indertijd,  dat  er  Juwana  mede 

bedoeld  zou  zijn,  Maandschrift  voor  de  huiselijke  opvoeding  en  het  schoolwezen  in  Nederlandsch-fndië,  I, 

492;  dit  blijft  nog  mogelijk,  doch  op  zich  zelf  zou  het  ook  een  vertaling  van  Kahuripan  kunnen  wezen. 
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beide  voorafgaande  vorstinnen,  dit  er  niet  bij  vermeld  zou  zijn,  te  meer  daar  althans 

de  moeder  van  Jayawisnuwardhani  een  dochter  van  Kërtanagara  was,  zoo  ligt  het 

voor  de  hand  er  de  ons  reeds  bekende  bini  haji  in  te  zien,  die  de  moeder  was 

van  den  voorafgaanden  vorst  Jayanagara,  den  halfbroeder  van  de  thans  regee- 
rende  vorstin. 

En  ten  vierde,  is  het  na  het  voorafgaande  duidelijk,  dat  de  gaping  in  het 

gedeelte,  waarin  men  Hayam  wuruk's  naam  aantreft,  aangevuld  moet  worden  tot 
bhaldra   cri  rd(jasanagaran)dmardjdbhiseka. 

Trouwens  nauwkeurig  toegezien  vertelt  ook  de  oorkonde,  dat  deze  vier 

personen  tot  elkander  in  een  familierelatie  staan,  als  door  de  Pararaton  is  aan- 

gegeven. 
De  twee  eerste  dames  toch  komen  er  voor  als  hadden  zij  gelijke  rechten, 

en  als  waren  zij  gelijkgradig  (zusters),  zij  geven  beiden  onafhankelijk  van  elkan- 
der tegelijkertijd  het  bevel;  Rajasanagara  (Hayam  wuruk)  bekleedt  een  mindere 

plaats,  en  staat  dus  met  hen  niet  op  een  zelfde  lijn,  maar  lager,  en  kan  dus  ook 

van  een  jonger  geslacht  zijn  (iniriny),  terwijl  aan  de  derde  dame,  hoewel  in  de 
laatste  plaats  genoemd,  toch  door  de  regeerende  vorstin  de  noodige  eerbied  wordt 
bewezen    (makamcwggalya),  omdat  zij  zooveel  ouder,  haar  stiefmoeder,  is. 

Met  de  gegevens  door  de  Pararaton  hier  en  in  het  volgende  hoofdstuk  ons 

aan  de  hand  gedaan,  en  deze  in  verband  gebracht  met  hetgeen  het  bekende  op- 

schrift op  het  ManjuQrï-beeld  aan  het  licht  bracht *),  is  het  thans  niet  meer 
moeielijk  den  tijd,  waaruit  het  aangehaalde  opschrift  dagteekent  iets  nader  te 

bepalen  2).  De  beide  grenzen  waartusschen  het  valt,  kunnen  nu  veel  nader  wor- 
den aangegeven,  en  als  men,  wat  na  al  het  voorafgaande  wel  door  niemand  meer 

1)  Het  opschrift  op  liet  Mafijucri-beeld,  dat  Dr.  Verbeek  in  zijne  Oudheden  van  Java,  onder  no.  563, 

bl.  275,  gist  dat  van  Panataran  afkomstig  zou  zijn,  werd  behandeld  door  Friederich,  in  Zeitschrift  der  D.  M. 

G.,  XVIII,  bl.  494  en  door  Prof.  Kern  in  Not.  B.  G.  XVIII  (1880),  bl.  106  en  volgg.  De  door  den  laatste 

gegeven  vertaling  luidt :  „De  oppervorst  uit  Arya-stam  heeft  (het  beeld  van)  Mafijucri  en  règle  opgericht  in 

het  jaar  vijf-zes-twee-een  (d.  i.  1265  Caka)  tot  vermeerdering  van  de  dharma  (wet  en  geloof  in  Buddh.  zin) 

in  den  Jinalaya  (of  in  Jinalaya)" ;  en  „Ook  heeft  hij  Adityawarman,  in  't  rijk  beheerd  door  H.  M.  ie  opper- 
koningin,  (hij)  uit  haar  geslacht  afstammende,  met  zuiveren  zin  Cd.  i.  vroom),  (begaafd)  met  uitstekeude  eigen- 

schappen, zeer  voornaam  staatsdienaar,  op  Javaanschen  bodem  in  de  stad  van  den  Buddha-tempel,  een  ver- 

wonderlijk schoonen  tempel  gebouwd,  met  het  doel  om  zijne  ouders  en  verwanten  uit  het  ondermaansch  bestaan 

(d.  i.  uit  de  kwalen  dezer  wereld)  te  voeren  tot  de  vreugde  van  het  Nirwana",  „in  het  Caka  jaar  1265". 

Dit  opschrift  is  door  Prof.  Kern  in  verband  gebracht  met  die  van  Batu  beragung  en  van  Pagar  ruyung.  Te  zamen 

leeren  zij  dat  er  in  dien  tijd  in  het  Manangkabau'sche  een  Javaansche  vorst  heerschte  van  dien  naam  en  verwant 

aan  het  Majapahitsche  vorstenhuis.  Over  deze  laatste  opschriften,  zie  men  Fi'iederich's  Over  inscriptien  van 
Java  en  Sumatra  voor  het  eerst  ontcijferd,  Verh.  Bat.  Gen.  (1857),  maar  vooral  Kern  en  Cohen  Stuart  in 

Bijdr.  T.  L.  en  Vk.  v.  N.  I.,  3e  volgr.  VII,  289;  VIII,  16;  en  4e  volgr.  I,  159.  Het  „beheerd  door  H. 

M.  de  opperkoningin"  luidt  in  't  Manjucri-opschrift  griwarardjapatniwijité\Ji\;  dit  zou  ook  vertaald  kunnen 

worden  „veroverd  door  de  gemalin  van  Z.  M.  den  oppervorst",  hetgeen  een  anderen  indruk  geeft.  In  de  opvat- 
ting sluit  ik  mij  bij  Prof.  Kern  aan. 

2)  Dit  met  het  oog  op  hetgeen  er  reeds  gezegd  werd  in  Groeneveldfs  Catalogus,  bl.  386, 
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als  iets  ondoordachts  of  onvoorzichtigs  zal  worden  beschouwd,  daarbij  ook  reke- 

ning houdt  met  bijzonderheden  door  de  Pararaton  verteld,  dan  kan  dit  zelfs  tus- 
schen  vrij  enge  grenzen  geschieden. 

Hoewel  het  uit  de  Pararaton  niet  blijkt,  wanneer  de  opvolger  van  deze 

vorstin,  die  zelf  in  1250  Qaka  aan  het  bewind  kwam,  in  hare  plaats  de  regee- 
ring aanvaardde,  is  het  toch  uit  het  volgende  hoofdstuk  duidelijk,  dat  hij  in  1279 

Qaka  reeds  koning  was.  Ook  schijnt  men  te  mogen  besluiten  dat  Bali,  dat  in  het 
opschrift  genoemd  wordt  als  een  onderhoorigheid  van  Java,  in  1256  Caka,  zie  bl. 

28,  reg.  16,  zulks  nog  niet  was.  Eerst  na  de  vermelding  van  het  in  dat  jaar  plaats 

hebbende  feit  spreekt  de  Pararaton  van  de  door  Gajah  mada  afgelegde  gelofte 

Gurun,  Seran,  Tanjungpura,  Haru,  Pahang,  Dompo,  Bali,  Sunda,  Palembang  en 

Tumasik  te  zullen  onderwerpen.  Hiervoor  moet  toch  weer  eenige  tijd  verloopen 

zijn,  ook  al  zou  het  Bali  alleen  betreffen,  en  zoo  blijkt  het  dat  ook  dit  opschrift, 

afkomstig  van  dezelfde  vorstin,  als  op  het  Maïijucrï-  beeld,  doch  daar  niet  met 

name  vermeld,  ook  uit  ongeveer  denzelfden  tijd,  Qaka  1265,  moet  dagteekenen x). 
Waar  het  Sadeng,  waarvan  de  tekst  spreekt,  gezocht  moet  worden,  blijkt 

niet.  Mogelijk  is  het,  dat  de  plaats  thans  zelfs  niet  meer  bestaat.  Daar  alles  in  de 

Pararaton  op  oost- Java  schijnt  te  spelen,  zou  men  er  het  Sadeng  in  de  residentie 
Pasuruhan,  district  Rejasa,  of  wellicht  nog  liever  de  Sadeng,  in  de  residentie 

Bësuki,  district  Pugër,  voor  in  aanmerking  kunnen  brengen.  Er  dient  daarbij  ge- 
wezen te  worden  op  het  feit,  dat  in  de  omgeving  van  dien  berg  restanten  van 

bouwwerken  zijn  gevonden,  men  denke  slechts  aan  Tjandi  Këdaton,  Kuta  Bara,  Kuta 

Këdawung,  Kuta  Krajingan,  Cora  manis,  Pontang,  en  Kuta  Blater,  zie  Verbeek  Oud- 

heden van  Java,  n°.  647,  648,  649,  653,  654,  652  en  651  (bl.  321  en  322),  op  twee 
waarvan  de  jaarcijfers  1260  en  1292  Qaka  (Pontang  en  Tjandi  Këdaton)  zijn  aange- 

troffen, die  van  het  jaar  der  Pasadeng,  1253  Qaka,  niet  zoo  heel  veel  verschillen. 

Deze  jaarcijfers  wijzen  het  uit,  dat  althans  eenige  dier  bouwwerken,  welken  gedeel- 

telijk van  jongere  dagteekening  kunnen  zijn,  uit  de  tweede  helft  der  13e  Qaka-eeuw 
dagteekenen,  en  dat  in  het  zuidwestelijk  en  zuidelijk  gedeelte  van  de  residentie 

Bësuki  in  dien  tijd  iets  meer  te  doen  moet  zijn  geweest,  dan  bijv.  in  vroegere 

dagen  daar  het  geval  was.  Het  kleinste  dezer  jaartallen  valt  in  de  regeering  van 

Jayawisnuwardhanï,  en,  hoewel  men  zich  daarmede  waagt  op  het  gebied  van  zuiver 

gissen,  want  hier  weet  men,  met  de  toegankelijke  gegevens,  goed  gezien,  toch 

eigentlijk  niets  positief,  onwillekeurig  is  men  geneigd  om  tusschen  het  genoemde 

eenig  verband  te  ontdekken,  zelfs  waar  de  Pararaton  leert,  dat  de  Pasadeng  gun- 
stig voor  Majapahit  afliep,  doordat  de  sinuhm  (vermoedelijk  de  gemalin  van  de 

vorstin,  Cakradhara)  Sadeng  ten  onder  bracht,  bl.  28,  reg.  14  2). 

1)  Dat  Sunda,  Dompo  en  Palembang  in  den  tijd,  dat  de  belofte  van  Gajah  mada  door  bem  volgens  de 

Pararaton  geuit  werd,  inderdaad  nog  niet  veroverd  waren,  zal  beneden  nader  blij  keu,  zie  de  aanteekening  bij 
Hoofdstuk  X. 

2J     Voor  Kuta  Këdawung  in  verband  met  bet  latere  rijk  van  Balambangan,  zie  men  bet  Verslag  over- 

I 
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De  zooeven  reeds  gereleveerde  gelofte  van  Gajah  mada  doet  ons  weten, 

dat  op  dat  oogenblik  de  er  in  opgesomde  landen  nog  niet  door  Majapahit  ten 

onder  waren  gebracht.  De  tijdsomstandigheuen,  zooals  zij  in  bet  voorafgaande 

geschetst  werden,  badden  de  gelegenheid  daartoe  benomen,  en  van  een  herwinnen 
van  verloren  terrein  wordt  in  den  tekst  niet  gesproken,  want  van  een  opstand 

tegen  den  suzerein  wordt  niet  gewaagd,  wat  toch  zeker  wel  gebeurd  zou  zijn,  als 

er  een  zoo  omvangrijke  opstand  had  plaats  gehad,  dat  te  gelijkertijd  al  die  ge- 
noemde gewesten  in  verzet  zouden  zijn  geweest. 

Slechts  enkelen  der  namen  zijn  bepaald  onduidelijk.  Seran,  Haru,  Pahang, 

Dompo,  Bali,  Sunda  en  Palembang  geven  geen  moeite;  ook  Gurun  doet  dat  ver- 
moedelijk niet. 

Met  Haru  wordt  bedoeld  het  oude  rijk  van  dien  naam  op  Sumatra's  oostkust, 
aan  den  mond  van  de  Rokan  l).  Pahang  ligt  op  de  oostkust  van  het  schiereiland 

van  Malaka,  en  met  Dompo  wordt  men  verplaatst  naar  Sumbawa  2).  Bali,  Sunda 
on  Palembang  zijn  te  bekend  dan  dat  het  noodig  is  er  bij  stil  te  staan,  en  zulks 

is  ook  met  Seran,  het  eiland  (Ceram)  in  de  Molukken,  het  geval,  in  de  nabijheid 

waarvan  men  vermoedelijk  het  Gurun  heeft  te  zoeken  in  de  Goram-eilanden,  welker 

inlandsche  naam  in  werkelijkheid  Gorong  is  3). 

Zoo  resten  slechts  Tanjung  pura  en  Tumasik,  die  men,  zooals  het  ver- 
band doet  zien,  ook  buiten  Java  te  zoeken  beeft,  maar  niet  geidentifieerd  konden 

worden. 

Veelvuldig  komt  de  laatste  naam  voor  in  oudere  Javaansche  en  in  de  Ma- 

leische  Panji-verhalen.  Wat  bedoeld  is,  en  waar  men  het  rijk  of  de  plaats  van  dien 
naam  te  zoeken  heeft,  kan  slechts  gegist  wordt.  Nergens  werd  hij  door  mij  nog  zoo 

aangetroffen,  dat  de  tekst  een  voldoende  vingerwijzing  gaf.  Hier  zij  het  vermoeden 

uitgesproken,  dat  er  wellicht  de  inlandsche  naam  (Tumasik  van  tasik)  in  terug  te 

vinden  is  van  het  oude  Samudra  op  Sumatra's  oostkust ;  de  laatste  naam  toch,  die 
later  op  het  geheele  eiland  (Samudra,  Samatra,  Sumatra)  overging,  zou  de  fraaiere, 

de  versanskritiseerde  benaming  van  de  plaats  kunnen  zijn,  daar  samudra  gelijk  is 

aan  lasik.  Toch  dient  daarnevens  nog  op  iets  anders  gewezen  te  worden,  en  wel  op 

het  feit,  dat  in  de  Silalatassalatin  4),  in  Hoofdstuk  III,  verhaald  wordt  dat  Sang 

en   babad  Balambangan,  in  Tijdscbr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXVII,  333  noot  4;  terwijl  bier  tevens  nog  eens 

rerwezen  wordt  naar  de  Babad  Bandawasa,  zang  XIV,  in  Not.  Bat.  Gen.  XXXI  (1893),  bijlage  VIII. 

1)  Zie    de    aanteekening    in    het  Aardr.  en  stat.  wdb.  van  Ned.  Indie,  artikel  Sumatra,  bl.  718,  waar 

r  aan  herinnerd  wordt,  dat  men   den  naam  nog  aantreft  op  de  kaart  van  Valentijn. 

2)  Over  Hindu-oudheden  gevonden  op  het  eiland  Sumbawa,  zie  men  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  X, 
(74  en  XI,  1  57. 

3)  Zie  Riedel,  De  sluik-  en  kroesharige  rassen  tusschen  Celebes  en  Papua,  Hoofdstuk  IX. 

4)  Dat  is  de  bekende  Sajarah  Malayu,  uitgegeven  te  Singapore  in  1830  (?);  een  herdruk,  bezorgd 

loor  den  Heer  Klinkert,  verscheen  te  Leiden  in  1884;  inmiddels  gaf  in  1856  (?,  zie  Aardr.  en  Stat.  Wdb. 

tran  N.  I.,  deel  III,  bl.  784)  Dulaurier  nog  een  nieuwe  uitgave  van  het  begin,  met  varianten,  in  zijn  Col- 

ection  des  principales  chroniques    Malayes;  vertaald  werd  de  tekst,  zoover  als  hij  uitgegeven  is,  door  Leyden,  • 
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Nila  utaina,  als  bij  op  Bintan  gehuwd  en  achtergebleven  is,  op  een  zekeren  tijd 

zin  krijgt  Tanjung  bëmban  te  gaan  bezoeken  en  daar  gekomen,  op  een  grooten 
steen  geklommen,  aan  den  overkant  een  schoon  wit  strand  ziet,  hetwelk  men  hem 

inlicht,  dat  de  kust  is  van  het  uitgestrekte  (jLCUJ.  De  schoonheid  van  het  land- 

schap trekt  hem  zoo  aan,  dat  hij  er  zich  met  zijn  gevolg  dadelijk  heen  begeeft, 

wat  niet  zonder  ongelukken  gebeurt,  zoodat  Nila  utama  zelfs  zijn  diadeem  aan 

de  zee  moet  prijsgeven,  maar  geland  vestigt  hij  er  zich  dadelijk  voor  goed,  de 
streek  den  naam  Singhapura  gevende. 

Ook  Tanjung  pura  is  zeer  moeielijk  te  localiseeren,  en  wel  om  dezelfde 

reden.  Wel  doet  hier  het  noemen  van  Tanjung  pura  naast  Haru,  aan  Sumatra's 
oostkust  denken,  waar  men  een  plaats  van  dien  naam  benoorden  Deli  vindt,  maar 

omgekeerd  dwingt  een  gedeelte  van  Hoofdstuk  II  der  zelfde  Maleische  kroniek, 

als  waarnaar  zooeven  reeds  verwezen  werd,  ons  het  elders  te  zoeken,  daar  het 

daar  voorkomende  (en  dus  beroemde)  Tanjung  pura  zuidelijk  van  Palembang  moet 

hebben  gelegen,  tusschen  Palembang  en  een  zeker  gedeelte  van  Java  (er  wordt 

van  Majapahit  gesproken),  en  van  Palembang  uit  slechts  over  zee  te  bereiken  was  1). 
Het  Tanjung  pura  in  Palembang  zelf  kan  hiermede  niet  bedoeld  zijn,  en  evenmin, 

naar  het  schijnt,  dat,  hetwelk  men  vindt  in  Lais  (Benkoelen),  doch  ook  tusschen 

het  op  Borneo  (in  Matan,  Westkust)  en  op  Java  (in  Krawang)  gelegene  is  het 

moeielijk  een  bepaalde  keus  te  doen,  daar  eensdeels  voor  het  eerste  pleiten  zou, 

dat  het  een  Maleisch  staatje  zou  vertegenwoordigen,  maar  naar  het  tweede  de 

opgegeven    koers    (selalan,  zuid)  weer  wijst  3). 

Onder  de  voorkomende  namen,  die  schijnen  te  verhalen,  dat  noch  de  oost- 

kust van  Sumatra  of  de  streken,  die  men  in  de  nabijheid  daarvan  aantreft  (Tu- 
masik  (?),  Haru,  Palembang,  Pahang  op  het  schiereiland,  Tanjung  pura  (?) ),  noch 

het  oostelijk  gedeelte  van  den  Archipel  (Bali,  Dom  po,  Gurun,  Seran)  op  dat  oogen- 

blik  onder  Majapahit's  opperbewind  gebracht  was,  mist  men  den  naam  Malayu, 
waarheen,  zooals  Hoofdstuk  V  vertelde,  reeds  in  1197  Caka  eene  expeditie  was 

uitgezonden,  die  eerst  in  1215  Qaka  van  daar  terugkeerde,  zie  het  einde  van  Hoofd- 

na  wiens  dood  Raffles  in  1821  die  vertaling  in  't  licht  gaf;  en  aanteekeningen  op  deze  vertaling,  die  hier  en 

daar  gewijzigd,  niet  verbeterd  werd,  leverde  Braddell  in  't  Journal  of  the  Indian  Archipelago,  Vol.  V  en  VI 

(1851  en  1852);  voorts  zie  men  over  't  boek  ook  nog  Roorda  van  'Eysinga's  Ontwikkeling  van  het  Ma- 

leische werk      .y\st^S\  ÜJU  enz.,  in  Tijdscbr.  van   Ned    Ind.,   1843,  6e  Jg.,  III,  bl.  244. 

1)  Satelah  kaluwar  dari  kuwala  Palembang  lalu  bërlayar  mënuju  selatan  enam  hari  enam  malani 

jatuh  ka  Tanjung  pura  ma/ca  raja  Tanjung  pura  pon  kaluwar  meng  alaio^kan  bagenda  dengan  sarba  kabë- 

saran  dan  kamuliyaan  dibawana  niasok  ka  nagëri  didudukkanna,  diyatas  singgasana  karajaan  dihormatina 

dengan  sapërtina,  satelah  kadëngaran  ka  Majapahit  bahutoa  raja  turun  dari  bukit  Ségantung  itu  ada  di- 

Tanjung   pura    maka  batara  Majapahit  pon  bërangkal  hëndalc  bërtëmu  dengan  sang  Sapurba  !  1__j.A*m  |, 

2)  In  de  Hang  Tuwah  maakt  men  de  reis  van  Malaka  naar  Majapahit  steeds  over  Palembang,  Ja 

yakëtra  en  Tuban,  en  omgekeerd.  Toch  is  het  zeer  de  vraag  of  men  hieruit  iets  in  het  voordeel  van  het 

Taiïjung  pura  in  Krawang  mag  afleiden ,  want  omgekeerd  zou  de  traditie  van  den  oorsprong  van  het  vorstenhuis 

\iaa  Sukadana,  uit  het  Majapahitsche,  weer  eerder  naar  Borneo's  westkust  wijzen. 
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stuk  VI,  en  zooals  men  vermoeden  moet,  niet  geheel  onverrichter  zake.  In  het  inte- 
gendeel zou  men  dien  naam  ook  hier  verwacht  hebben,  waar  hij  nu  niet  voorkomt. 

Reeds  om  die  reden  voelt  men  zich  geneigd  de  streek,  die  in  het  bijzonder  den 

naam  Malayu  zou  hebben  gedragen,  ook  elders  op  te  sporen,  dan  daar  waar  men 
hem  met  de  ons  bekende  gegevens  het  eerst  zou  zoeken,  d.  w.  z.  niet  op  de  oostkust 

van  Sumatra  of  in  den  daar  dichtbij  gelegen  eilandenwereld,  of  op  het  schiereiland, 

maar  op  de  westkust  van  het  eiland.  Daartoe  bestaat  ook  van  een  andere  zijde  eene 

gegronde  aanleiding,  want  het  bleek,  zooals  boven  reeds  in  herinnering  moest  wor- 

den gebracht,  dat  op  de  westkust,  in  de  Menangkabau'sche  landen,  omstreeks  het 
jaar  1265  Qaka  een  vorst  regeerde,  die  aan  de  Majapahitsche  prabhu  islri  I  verwant 

was,  en  Adityawarmadewa  heette1).  Toch  stuit  men  ook  hier  weder  op  bezwaren, 
en  van  de  weinige  gegevens,  die  ter  beschikking  zijn,  mag  er  geen  veronachtzaamd 
of  verwaarloosd  worden. 

Zooals  'bekend  is  leveren  ook  de  Maleische  kronieken  nog  het  een  ander 

over  Majapahit's  veroveringen.  Ten  dien  opzichte  dient  er  vooral  gelet  te  worden  op 
de  MVi  r  I  LIC»-  en  de  aJsLJI  5:  JU,  de  kroniek  van  Pasay  2)  en  de  Sajarah 

Mëlayu  3). 

In  het  eerste  boek  wordt  vrij  uitvoerig  en  zeer  geregeld  over  Majapahit's 
veroveringen  gesproken.  De  schrijver  komt  er  toe,  doordat  hij  de  verovering,  en 

zoo  den  val,  van  Pasay  door  de  lieden  van  Majapahit  te  verbalen  heeft.  Als  de 

aanleiding  daartoe  wordt  het  volgende  opgegeven.  Als  Marah  Silu  Samudra 

gesticht  heeft,  sticht  hij,  na  de  geboorte  van  zijn  zoon  Malik-al-Thahir,  ook  Pasay, 

waar    die    zoon   koning  wordt,  zijn  vader  intusscken  later  ook  te  Samudra  opvol- 

1)  Wellicht  wijst  ook  de  naam  der  princessen,  die  uit  Malayu  kwamen,  met  hun  Dara,  op  die  streek, 

zie  boven  bij  Hoofdstuk  VI. 

2)  De  Hikayat  radja-radja  Pasay  werd  naar  een  handschrift  uit  de  Rafflesverzameling  in  1848  uitge- 

geven door  Dulaurier  iu   zijn  Collection  des  principales  chroniqurs  Malnyes. 

3)  De  overige  mij  bekenden,  de  Hikayat  raja  Baiijar  dan  raja  Kotaringin,  de  Salasilah  raja  Sambas,  en 

de  Salasilah  Kutay,  gaven  niets  van  belang.  Voor  de  eerste  zij  men  verwezen  naar  de  aanteekening  op 

Hoofdstuk  I,  waar  de  passage  die  in  aanmerking  zou  kunnen  worden  gebracht,  in  haar  geheel  werd  overge- 

nomen; men  vindt  er  zelfs  gesproken  van  Aceh,  en  de  schrijver  is  zeer  anachronistisch.  In  de  Kroniek  van 

Sambas,  waarover  men  zie  Netscher  in  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  I,  bl.  1,  vindt  men  slechts  :  Katurmian 

yang  akan  jadi  raja  bësar-bësar  didalam  silsalah  ini  yaittt  asalna  daripada  sang  ratu  Majapahit,  maka 

adapon    sang     ratu     Majapahit    itu    bëranakkan    Brawijaya,    maka    itulah    yanq   përgi    kanegeri    Sukadana 

(b)Jj£»»,J    duduk    di    Banuwa    lama    maka    iyalah    yang    mëndjadi  raja  disitu,  maka  iya  bëranakkan  raja 

Porong  (c.  *J),  enz,,  wat  niets  van  beteekenis  bevat  voor  hetgeen  hier  in  den  tekst  voorkomt,  doch  van  ge- 

wicht is  met  het  oog  op  hetgeen  men  vindt  in  de  Jaran  sari  Jaran  purnama,  zie  Not.  B.  G.,  XXXI  (1893), 

bl.  44,  en  vgl.  ook  Veth,  Borneo's  wester-afdeeling,  I,  186  volgg.  De  Salasilah  Kutay  is  een  boek  van  zeer 

jonge  dagteekening,  althans  in  't  exemplaar  van  den  Heer  Tromp,  dat  mij  door  Dr.  Snouck  ten  gebruike 
werd  afgestaan.  Het  Javaansch  dat  er  in  voorkomt,  is  dat  van  den  jongsten  tijd.  De  lange  pericopen,  die 

daar  ook  Majapahit  ten  tooneele  brengen,  leveren  niets  dat  hier  een  opzettelijke  vermelding  zou  verdienen. 

Over  deze  Salasilah  zie  men  Tromp  in  Bijdr.  T.  L.  en  Vk.  van  N.  I.,  5e  Volgr.,  III,  bl.  1,  en  Snouck, 
ibid.  bL  109. 
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gende  *).  Van  de  zonen  van  deze,  Malik-al-Mahmud  en  Malik-al-Mansnr,  draagt 

de  eerste  de  regeering  over  aan  Ahmad,  zijn  zoon,  als  hij  zijn  broeder  Malik-al- 
Mansur  onttroond  en  verbannen  heeft,  en  deze  Ahmad  nu  doodt  dan  later  zijne 

beide  zoons,  Sibrahim  bapa  en  Abdaljalil,  den  laatste,  omdat  eene  prinses  van 

Majapahit  op  hem  verliefd  geworden  was,  en  hij  haar  hem  misgunde 2).  De 
prinses,  die  eerst  niet  had  willen  huwen,  had  overal  portretten  van  de  schoone 

prinsen  laten  maken,  en  op  het  zien  van  dat  van  Abdaljalil,  deze  dadelijk  uitver- 

koren. Op  haar  aandringen  had  de  vorst  van  Majapahi  3)  haar  laten  gaan,  om 
hem  te  gaan  huwen,  maar  het  doel  van  hare  reis  ten  naastebij  bereikt  hebbende, 

verneemt  zij,  dat  hare  geliefde  door  zijn  vader  is  gedood,  en  verdrinkt  zij  zich 

met  heel  het  schip,  waarop  zij  zich  bevond.  De  vloot,  die  haar  begeleidde,  keert 

naar  Majapahit  terug;  dadelijk  wordt  daar  tot  een  expeditie  besloten,  die,  hoewel 

na  een  hevigen  strijd,  Pasay  inneemt  en  vernielt  (bl.  95).  Daarna  verhaalt  de 

kroniek  verder,  dat  de  troepen  op  de  terugtocht  Jambi  en  Paleinbang  aandoen, 

en  dat  deze  gewesten  zich  goedschiks  onderwerpen  (bl.  96),  en  vervolgens  (bl.  98), 

dat  de  vorst  van  Majapahit  besluit  tot  een  veldtocht  tegen  het  gebied  van  den 

koning  van  Hujung  tanah  (*jU  £^&  r\  l!fft^s»-)  4)-  Ook  deze  tocht  wordt  met 
een  gunstig  resultaat  bekroond,  daar  de  onderhoorigheden  zich  allen  onderwerpen 

Timbalan,  Sia(n)tan,  Jëmaja,  Bunguran,  Sërasan,  Subi,  Pulaw  laut,  Tiyoman,  Pulaw 

tinggi,  Pëmanggilan,  Karimata,  Belitung,  Bangka,  Lingga,  Riyaw,  Bintan  en  Bu- 
lang  5).  Dit  behaalde  succes  had  de  gezondenen  blijkbaar  geprikkeld.  Nadat  men 
zoover  gekomen  was,  begaf  men  zich  naar  het  vasteland  (tanah  daral,  Borneo),  en 

onderwierp  daar  Sambas,  Mëmpawah,  Sukadana,  waarop  men  verder  trok  naar  Kuta 

waringin,  naar  Banjar  masin,  naar  Pasir,  naar  Kutay  en  naar  Bëraw,  welke  staten 

zich  allen  al  evenzeer  onderwierpen,  en  ten  gevolge  waarvan  een  twee  jaar  {^\c\  **«j<) 

later  die  zelfde  vloot  ook  nog  veroveringen  in  het  oosten  van  den  archipel  ging- 
maken,  en  Bandan,  Seran  en  Larantuka  onderwierp,  om  op  den  terugreis  ook 

Bima,  Sumbawa,  Selaparang,  Bali  en  Balambangan  te  vermeesteren,  en  met  zeer 

veel  buit  thuis  te  keeren  6). 

1)  Het    was    deze    vorst   die    daar    aan  de  regeering  was,  toen  in  1345  of  1346  A.  D.  Ibn   Bathuthi 

daar  landde.     1345  A.  D.=  1267  Qaka. 

2)  Jakalaw  si  Abdaljalil  tiyada  ku-bunuh  karajaanku  jangan  kekal  dan  putri  Gërnërëncing  pon 

jangan  ku-përoleh. 

3)  De  patik  van  Majapahit  heet  hier  Gajah  mada. 

4)  Het  schiereiland  van  Malaka,  kaap  Roumanië. 

5)  De  identificaties  allen  volgens  Veth,  Java,  II,  bl.   133,  noot. 

6)  Over  deze  lijst  van  Majapahit's  onderhoorigheden,  zie  men  de  volgende  literatuur :  Dulaurier, 

Journal  Asiatique,  1846,  4e  Ser.,  VU,  544;  Pynappel,  Md.,  4e  Ser.,  VIII,  544;  Logan,  Journal  of  the 

Indian  Archiepelago,  1848,  II,  bl.  604,  noot;  Dulaurier,  Journal  Asiatique,  1849,  4e  Ser.,  XIII,  bl.  523; 

Dulaurier,  Collection  des  principales  chroniques  Malayes,  1849,  bl.  98;  Lassen,  Indische  Alterthumskunde 

1861,  IV,  494;  Dr.  A.  W.  de  Klerck,  Lassen's  Geschiedenis  van  den  Indischen  Archipel,  1862,  bl.  114  volgg.; 

van  der  Tuuk,  in  ibid.,  de  aant. ;  Veth,  De  onderhoorigheden  van  Madjapahit,  in  Tijdschr.  v.  N.  I.,  1867, 

I,  88  en  293;    Meinsma,  Tijdschr.  N.  I.  1867,  II,  96;    Veth,  Java  II,  bl.  133  noot. 

*j 
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Waren  nu  deze  beide  expedities,  die  tegen  Pasay,  welke  de  onderwerping 
van  Jambi  en  Paleinbang  in  baren  nasleep  had,  en  de  veroveringstocht  naar  de 

landen  van  den  vorst  van  Hujung  tanah,  die  weer  verliep  in  een  algemeene 

veroveringsrondreis  door  den  Archipel,  zooals  men  het  zou  kunnen  uitdrukken, 

gelukkig  afgeloopen,  met  een  derde  expeditie  door  Majapahit  naar  de  buiten- 
bezittingen, bepaaldelijk  Sumatra,  gezonden,  ging  het  niet  zoo  voorspoedig.  Na  al 

die  veroveringen  gemaakt  te  hebben  meent  Majapahit's  vorst  zich  ook  meester 
te  moeten  maken  van  *-».  5  AA   {pulaw  përcah),  —  welke  streek  bedoeld  is,  blijkt 

dadelijk  i),  —  maar  ziet  tevens  in,  dat  dit  met  wapengeweld  niet  zal  gelukken  en 
er  dus  een  list  te  baat  moet  worden  genomen,  die  daarin  bestaan  zal,  dat  hij  er, 

met  een  leger,  een  buitengewoon  grooten  kerbaw  (een  wonder-A:êr&atv),  dien  hij 

bezat,  heen  zenden  zal,  om  ter  plaatse  een  wedstrijd  te  voeren  (bl.  101)  2).  Men 
begeeft  zich  nu  naar  Jambi,  trekt  het  land  in  naar  de  bovenlanden  van  Jambi  (hulu 

Jambi)  en  bereikt  zoo  Priyangan,  waar  palih  Siwatang  3)  de  troepen  laat  inhalen, 
maar  straks,  zijn  list  stellende  tegenover  de  hunne,  met  den  buffel  van  Majapahit 

een  uitgehongerd  buffelkalf  laat  vechten,  dat  den  buffel  voor  een  buffelkoe  aanziet 

en  hem  door  zijn  wijze  van  doen  den  strijd  doet  verliezen.  Dan  van  alle  kanten, 

na  door  patih  Siwatang  en  patih  Katumënggungan  op  een  feestmaal  te  zijn  ge- 

noodigd,  overvallen,  worden  de  Javanen  op  de  vlucht  geslagen,  en  gaan  zij  huis- 

waarts, waarna  het  landschap  den  naam  Menang  kërbaw,  „de  buffel  werd  over- 

wonnen", krijgt  *). 
Vergelijkt  men  deze  mededeeling  met  de  beide  berichten  in  de  Pararaton 

dan  zou  men  juist  tot  een  gedeeltelijk  althans  tegenovergestelde  gevolgtrekking 

komen.  Want  bevestigt  zij  eensdeels,  dat  de  eigentlijke  veroveringen  nog  plaats 

moesten  hebben  na  1267  Qaka,  en  zelfs  eenige  jaren  daarna,  daar  zij  eerst  een 

aanvang  nemen,  als  de  kleinzoon  van  Thahir  te  Pasay  den  troon  reeds  bestegen 

had,  onder  de  nog  te  veroveren  gewesten  ook  vermeldende  die,  welke  ook  de 

Pararaton  als  zoodanig  noemt  5),  anderdeels  spreekt  zij  het  tegen,  dat  Sumatra's 

westkust,  de  Mënangkabau'sche  landen,  door  Majapahit  reeds  vóór  dien  tijd  ver- 
overd zouden  zijn.  Integendeel  zij  worden  eerst  het  laatst  vermeld,  en  men  slaagt 

er  niet  6). 

1)  Wat  dezen  naam  aangaat,  lette  men  er  op,  dat  hij  hier  niet  voorkomt,  pIs  een  algemeene  naam 

van  het  eiland  Sumatra,  maar  slechts  een  gedeelte  er  van,  en  een  zeer  bepaald,  aanwijst. 

2)  Satëlah  bëberapa  lamana  maka  pikir  sang  nata  samuwana  nègëri  habis  taalok  mëlainkan  Pulaw 

përcah  juga  yang  bëlom  lagi  taalok  baiklah  aku  mërïurvh  Pulaw  përcah  dëngan  sasuwatu  hikmat  ku-swriih 

mëtigadu  kërbaw, 

3)  aS'um    &}\$>  elder    Datu  Përpatih   Sëbatang. 

4)  Dit  zelfde  verhaal  vindt  men  in  een  eenigszins  afwijkenden  vorm,  doch  niet  op  Majapahit  toegepast, 

in  Netscher's  Verzameling  van  overleveringen  van  het  rijk  van  Manangkabau,  uit  het  oorspronkelijk  Maleisch 
vertaald,  in  Indisch  Archief,  III,  bl.  53. 

5)  Tanjung  pnra  en  Tumasik  zijn  onzeker. 

6)  Zooals   hierboven   in    't  licht    werd    gesteld,    is    de    opsomming    in  de  Hikayat  rajaraja  Pasay  niet 
Verh.  Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  9. 
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Tot  een  zelfde  besluit,  nl.  dat  men  in  het  Malayu  van  de  Pamalayu  der 

Pararaton  de  oostkust  niet  zoeken  mag,  maar  men  er  Maleiers  ter  westkust  of  in  de 

nabijheid  daarvan  in  ontmoet,  voeren  ook  de  eerste  berichten  omtrent  de  Javanen 

in  de  Sajarah  Mélayu.  Terwijl  Java  in  dat  boek  reeds  in  den  eersten  aanvang' 
met  den  naam  van  Majapahit  wordt  aangeduid,  zie  de  plaats  boven  reeds  vermeld 

bij  de  behandeling  van  de  mogelijke  ligging  van  het  Taïijung  pura  der  Pararaton, 

en  dus  daar  het  bestaan  van  dat  rijk  reeds  in  de  elfde  Qaka-eeuw  verondersteld 

wordt  a),  geeft  het  boek  eenige  zeer  opmerkelijke  berichten  over  krijgstochten 
door  Java  (Majapahit)  ondernomen  tegen  de  Maleiers  in  de  Riaw  lingga  archipel 

woonachtig,  welke  niet  minder  in  een  tijd  vallen,  dat  Majapahit,  volgens  het  bij 
Hoofdstuk  VI  boven  verkregen  resultaat,  nog  niet  bestond.  In  Hoofdstuk  IV  en  X 

nl.  van  de  Sajarah  Melayu  is  sprake  van  twee  tochten  door  krijgslegers  van 

Majapahit  ondernomen  tegen  Singhapura,  de  eene  met  een  kwaden  en  de  andere 
met  een  goeden  uitslag. 

Ook  hier  is  het  noodig  de  geschiedenis  voor  eene  duidelijke  uiteenzetting 
iets  hooger  op  te  halen. 

Nadat  in  Hoofdstuk  II  het  verslag  over  de  tochten  van  Sang  Sapurba  ten 

einde  is  gebracht,  met  het  verhaal  dat  hij,  na  zijne  ontmoeting  met  den  vorst  van 

Majapahit,  te  Tanjung  pura,  zich  naar  Lingga,  straat  Sambor,  begeeft  en,  van 
daar  door  de  koningin  van  Bintan  naar  Bintan  geinviteerd,  op  deze  plaats  zijn 

zoon  Nila  utama,  die  onderwijl  met  de  dochter  dier  koningin,  Wan  Sri  bini  2),  in 

het  huwelijk  was  getreden,  achterlaat,  als  hij  zelf  zijn  tocht  voortzet  naar  de  bo- 

venlanden van  de  Kwantanrivier,  welke  hij  over  Ruku  en  Tanjung  balang  be- 

reikt en  zoo  koning  van  Mënangkabau,  en  voorvader  der  vorsten  van  Pagar  ru- 
yung  wordt,  bericht  Hoofdstuk  III  de  stichting  van  Singhapura,  daar  waar  vroeger 

Tëmasik  (?)  te  vinden  was,  door  Sang  Nila  utama,  die  nu  den  naam  Sri  Tribuwana 

gaat  voeren  3),  en  Hoofdstuk  IV  den  dood  van  dezen  vorst,  die  door  zijnen  zoon 

alleen  een  geographiseh  ordelijke,  maar  er  ook  eene,  die  de  veroveringen  in  chronologische  volgorde  opsomt. 

Er  dient  Lier  tevens  gewezen  te  worden  op  de  moeielijkheid  den  ouderdom  van  die  kroniek  te  bepalen.  Aan 

het  slot  wordt  als  het  jaartal  der  voltooiing  Hijrah  1235,  Ja,  opgegeven.  Wat  bedoeld  is  de  voltooiing  van 

het  boek  of  van  het  hds.  wordt  niet  duidelijk  gezegd.  Hijrah  1235  is  te  verbeteren  in  Hijrah  1230,  dit  jaar 

een  jaar  Ja  zijnde,  terwijl  1235  een  jaar  Alip  was.  Dit  laatste  zou  ook  beantwoorden  aan  1819  A.  D.,  toen 

Raffles,  in  wiens  verzameling  Dulaurier  het  boek  aantrof,  Indië  reeds  verlaten  had.  1230  Hijrah  =  1814  A.  D. 

Op  een  vrij  laten  tijd  van  vervaardiging  wijst,  niettegenstaande  het  afbreken  van  het  verhaal  reeds  bij  het  punt 

tot  waartoe  de  schrijver  gekomen  was,  en  waarna  Pasay's  geschiedenis  nog  een  heel  eind  zou  kunnen  worden 
voortgezet,  ook  het  vele  Javaansch  dat  men  in  den  tekst  aantreft,  en  de  vorm  waarin  het  optreedt,  welke  die 

is  van  het  Javaansch  in  de  Maleische  wayang -verhalen  en  Pafiji-legenden. 
1)  Men    houde    hierbij    echter    in    het    oog,  dat,  zooals   de  inleiding  van  den  schrijver  bij  de  Sajarah 

Mëlayu  vertelt,  dit  boek  in  1021    Hijrah  =  1612  n.  Chr.,  vervaardigd  werd. 
2)  Zijne  moeder  was  Wan  Sundari,  de  dochter  van  Dëmang  Lebar  daun. 

3)  Dat    de    namen    i_J.Ü.*>     en    *U»l  Xó    ontleend    zijn   aan  die  van  de  beide  widadari's   Suprabhfi 

en  Tilottama.,  evenals  lLAjJI*,  zie  beneden,  aan  dien  van  Menaka,  merkte  van  der  Tuuk  reeds  op,  in  Ba- 

taksch  leesboek,  IV,  11a. 
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Raja  këcil  bësar,  onder  den  titel  van  Paduka  Sri  Wikramawira  wordt  opgevolgd. 

Singhapura  is  intusschen  tot  hoogen  bloei  gekomen,  en  dit  komt  (Hoofdstuk  V) 

den  vorst  van  Majapahit  ter  oore.  Gevoelig  er  over,  dat  de  vorst  van  Sing- 

hapura, die  toch  familie  van  hem,  zijn  neef,  was,  hem  geen  hulde  bewijst,  maakt 

hij  hem  daarop  eerst  minzaam  opmerkzaam,  maar  vindt  in  het  antwoord  een  reden 

tot  het  dadelijk  uitzenden  van  een  expeditie,  die  echter  eindigde  met  een  ge- 
dwongen terugkeeren  van  den  Javaanschen  vijand  naar  hun  land. 

Maar  nadat  nu  Sri  Wikramawira  opgevolgd  is  door  Sri  Ramawikrama  (ein- 
de Hoofdstuk  V),  en  deze  weder  door  diens  zoon  Paduka  Sri  Maharaja  (Dasya  raja, 

einde  Hoofdstuk  VI),  volgt  er  op  nieuw  een  overval  van  Singhapura  door  troepen 

van  Majapahit  (einde  van  Hoofdstuk  X),  die,  gekomen  op  de  roepstem  van  een 
bandahari  van  den  zoon  van  Sri  Maharaja,  Raja  Sëkandar  Shah,  welke  zijnen 

vader  weer  had  opgevolgd,  en  de  dochter  van  dien  dienaar  van  hem  een  zware 

beleediging  had  aangedaan,  Singhapura  veroveren  en  Sëkandar  Shah  van  daar 

jagen,  wat  nu  de  stichting  van  Malaka  op  den  vasten  wal,  door  dezen  vorst, 

tengevolge  had. 

Brengt  men  de  hier  gememoreerde  feiten  in  jaartallen,  waarvoor  hier  die 

worden  genomen  welke  Dr.  de  Hollander  in  zijn  Kort  overzicht  van  de  geschiedenis 

der  Maleiers  ])  geeft,  dan  zou  de  eerste  tocht  hebben  plaats  gehad  tusschen 

1208  — 1223  A.  D.  en  de  tweede  kort  voor  1252  van  diezelfde  jaartelling2),  of 

tot  Caka-jaren  herleid  tusschen  1130 — 1145  en  vóór  1174,  en  het  is  dus  zeer  de 
vraag  of  men  zich  niet  gedwongen  moet  gevoelen,  ten  minste  in  dien  tweeden 

tocht  tegen  Singhapura  de  pamalayu  van  de  Pararaton  te  zien,  Qaka  1197 — 1215, 
en  mogelijk  is  het,  dat  bij  eene  nieuwe  berekening  der  cijfers  van  de  Hollander, 

die  t.  a.  p.  zelf  reeds  varianten  opgeeft,  de  gissing  wel  eens  juist  zou  kunnen 

blijken  te  zijn  3). 

1)  In  zijn  Handleiding  bij  de  beoefening  der  Maleische  taal-  en  letterkunde,  5e  druk  (1882),  2e  deel, 
Hoofdstuk  I,  zie  bl.  278  en  279. 

2)  De  Hollander  geeft : 

Sri  Tribuwana,  ?       — 1208, 

Sri  Wikramawira,    1208—1223, 

Sri  Ramawikrama,   1223—1236, 

Sri  Maharaja,  1236  —  1249, 

Sri  Sëkandar  Shah,  1249—1274. 

De  inname  van  Singhapura  zou  plaats  gehad  hebben  in  't  3e  jaar  der  regeering  van  den  laatste, 
en  daarna  Malaka  in  1252(  =  Qaka  1174)  gesticht  zijn.  De  Singhapore  editie  van  de  Sarajah  Mëlayu 

spreekt  echter  van  een  verblijf  van  Sëkandar  shah  te  Singapura  van  tiga  pulnh  duwa  tahun,  wat  tot  1281 

(=Qaka  1203)  leiden  zou. 
3)  De  lezer  z\j  hier  verwezen  naar  de  in  de  vorige  noot  reeds  medegedeelde  afwijkende  lezing  van 

den  Singapore  tekst,  die,  aangenomen  dat  het  jaar  1249  correct  is,  leidt  tot  1203  Qaka  voor  de  stichting  van 

Malaka,  terwijl  de  gebeurtenissen  op  Oost-Java  volgens  de  Pararaton  te  dien  tijde  en  in  de  jaren  daarna 

voorgevallen,  een  verklaring  zouden  kunnen  geven  van  het  feit,,  dat  in  den  eersten  tijd  na  die  pamalayu  men 

zich  op  Java  minder  met  buitenlandsche  zaken  bezig  hield,  door  binnenlandsche  onlusten  meer  op  zich  zelf 

aangewezen. 



Hoofdstuk  IX.  —  132  —  Aanteekening. 

Zoodat,  zooals  men  ziet,  andere  berichten  weer  voeren  tot  een  geheel  ander 

besluit,  en  het  wel  het  veiligste  is,  voorshands  in  deze  moeielijke  kwestie  niet 

verder  te  beslissen  dan  het  stellen  van  Majapahit's  groote  veroveringen  in  een  late- 
ren  tijd  na  1265  Qaka,  zooals  boven  reeds  werd  aangenomen,  en  met  het  oog  hierop 

kan  dan  voorts  nog  gewezen  worden,  zoowel  op  hetgeen  de  Sajarah  Mëlaju  ons 

omtrent  die  veroveringen,  zij  't  dan  ook  slechts  indirect,  nog  verder  bericht,  in 
Hoofdstuk  XIV,  als  op  hetgeen  men  daaromtrent  door  de  Javanen  van  Java  wordt 

medegedeeld  l). 
Daar  die  berichten  echter  uitdrukkelijk  wijzen  naar  een  lateren  tijd  dan 

die  waarover  het  hoofdstuk  der  Pararaton  loopt,  waarbij  de  hier  gegeven  toe- 
lichtingen noodig  waren,  vinde  het  verdere  hierover  eerst  beneden  zijne  plaats. 

Zooals  reeds  gezegd  werd  geeft  de  Pararaton  niet  aan,  wanneer  deze  vor- 

stin door  haren  opvolger  vervangen  werd.  Wekt  dit  reeds  bevreemding,  een  nauw- 
keuriger toezien  brengt  het  verder  nog  aan  den  dag,  dat  ook  andere  feiten,  welker 

vermelding  evenzeer  te  verwachten  was,  gepasseerd  zijn.  Naar  het  kader  van  het 

boek  toch  hadden  er  in  dit  hoofdstuk,  tenzij  op  een  opmerkelijke  wijze  van  den  ge- 
wonen regel  is  afgeweken,  verschillende  zaken  bericht  moeten  zijn,  die  men  nu 

mist.  Zoo  vindt  men  bijv.  ook  niet  opgegeven,  wanneer  Arya  Tadah,  de  patik 

amangkubhumi,  't  zij  door  den  dood,  't  zij  door  zich  geheel  terug  te  t/ekken,  van 
het  tooneel  verdwijnt.  Evenmin  wordt  er  bericht  wat  het  jaar  was  van  het  over- 

lijden der  beide  dochters  van  Kërtanagara,  de  weduwen  van  Kërtarajasa,  die  in 

het  voorafgaande  zulk  eene  hoewel  passieve,  toch  belangrijke  rol  speelden. 

Dit  leidt  er  toe  te  veronderstellen,  dat  tusschen  het  slot  van  dit  hoofdstuk 

en  het  begin  van  het  volgende,  een  lacune  moet  bestaan.  In  dat  opzicht  zijn  dan 

de  beide  handschriften,  welken  voor  dit  gedeelte  toegankelijk  waren  (B  en  C),  op 

een  zelfde  wijze  gebrekkig,  en  die  lacune  zou  er  dus  reeds  eene  van  vrij  oude 

dagteekening  moeten  zijn,  daar  B  en  C,  ten  minste  de  teksten  waarop  B  en  C 

berusten,  betrekkelijk  oud  zijn,  en  zij  toch  niet  uit  elkander  kunnen  zijn  ontstaan. 
Dit  laatste  volgt  toch  direct  daaruit,  dat  in  beide  teksten  op  verschillende  plaatsen 

1)  De  ligging  van  Malayn  op  de  oostkust  van  Sumatra  is  in  verband  met  andere  gegevens,  laatstelijk 

behandeld  door  Prof.  van  der  Lith,  in  zijn  Livre  des  merveilles  de  1'Inde,  enz.  1883 — 1886,  bl.  247  en  volgg., 
zeker  wel  de  meest  waarschijnlijke.  Men  ziet  hier  intusschen  op  nieuw  hoe  netelig  de  quaesties  der  plaatsbe- 

palingen van  deze  soort  zijn,  en  het  „tegen"  dient  evenzeer  goed  onder  de  oogen  worden  gezien  als  het  „voor". 
Uit  de  Hikayat  rajaraja  Pasay  zou  men  desnoods  nog  kunnen  opmaken,  dat  in  de  Pamalayn  van  de  Pa- 

raraton toch  de  Manangkabausche  landen  staken,  maar  veroverd  door  een  troepenmacht,  die  op  de  oostkust 

was  geland,  doch  èn  de  chronologische  volgorde  in  dat  boek  èn  de  daar  berichte  afloop  schijnen  het  te  ver- 

bieden aan  hetzelfde  feit  te  denken.  De  verklaring  van  dezen  volks-  of  landnaam  door  van  der  Tuuk,  als 

voortgesproten  uit  het  omhelzen  van  den  Islam  door  de  Maleiers,  is  tegen  over  de  Chineesche  berichten,  waarin 

men  hem  reeds  aantreft  in  de  7e  eeuw  van  onze  jaartelling  (Beal,  Itsing,  zie  de  bovenopgegeven  literatuur) 

onhoudbaar.  De  gissing  zelf  heeft  wel  haar  oorsprong  in  hetgeen  men  vindt  op  bl.  24  der  uitgave  van  de 

Hikayat  rajaraja  Pasay  door  Dulaurier.  Men  leest  daar:  adapon  dicëritërakan  oleh  orang  yang  ampuna  ce- 

ritëra  ada  suioatu  kaum  orang  dalam  nëgëri  itit  tiyada  iya  mau  masok  igama  islam  maka  iya  lari  ka  hitlu 

sungay  pasangan  maka  karena  itulah  dirmmai  orang  dalam  nëgër  i  itu  gayit,  hing  ga  datang  sëkarang    int. 
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groote  stukken  worden  aangetroffen,  die  omgekeerd  in  het  andere  hds.  worden 

gemist.  Eensdeels  herinnere  men  zich  dat  bl.  24  reg.  9  —  bl.  25  reg.  11  alleen 
voorkomt  in  C,  dat  uit  Qaka  1522  is,  maar  gemist  wordt  in  B,  een  hds.  waarvan 

de  legger  van  1535  dateert,  en  ̂ anderdeels,  dat  iets  lager  bl.  27  reg.  26 — bl.  28 
reg.  8  slechts  uit  B  kon  worden  gegeven,  daar  dat  gedeelte  in  C  niet  voorkomt. 

Dat  |de  verschillende  handschriften  dus  belangrijke  leemten  bevatten,  is  duidelijk, 

en  het  is  aannemelijk  zulks  ook  hier  te  veronderstellen,  zelfs  nu  de  beide  hand- 
schriften op  dit  punt  uniform  zijn. 

De  dood  van  de  vorstin  van  dit  hoofdstuk  kan  slechts  op  bl.  29  reg.  32, 

in  Hoofdstuk  X,  vermeld  zijn,  waar  men  leest,  dat  er  tusschen  1298  en  1298  Qaka 

een  Bhre  Kahuripan  zoowel  als  een  Bhre  Daha  overleed. 

Behoudens  van  de  drie  echtgenoten  van  Kertarajasa  (Raden  Wijaya)  werd 

het  afsterven  der  personen  van  het  geslacht,  dat  voorafgaat  aan  dat  van  Jaya- 
nagara  en  diens  halfzusters,  in  het  voorafgaande  behoorlijk  geboekstaafd.  Om  die 

reden  zou  bij  de  eerste  vermelding  van  den  dood  van  een  Bhreng  Kahuripan  en 

een  Bhreng  Daha  het  eerst  aan  die  weduwen  moeten  worden  gedacht,  terwijl 

het  mogelijk  zou  kunnen  zijn,  dat  die  van  Dara  pëtak,  als  zijnde  een  bini  haji, 

maar  niet  vermeld  was  geworden.  Toch  gaat  het  niet  aan  op  de  genoemde  plaats 

in  die  beide  dames  nog  Kërtanagara's  dochters  te  zien.  Immers  Tumapël  was  in 
1197  Qaka  gevallen,  en  op  dat  oogenblik  moet  men  stellen,  waren  deze  beide  toch 

minstens  reeds  meisjes  van  een  jaar  of  tien,  om  maar  een  cijfer  te  noemen.  Zij 

zouden  dus  in  1293  Qaka  beiden  reeds  meer  dan  honderd  jaren  oud  zijn  geweest, 

maar  hoezeer  het  ook  mogelijk  zou  kunnen  zijn,  is  het  toch  zeker  niet  zeer  waar- 
schijnlijk, dat  zij,  en  dat  nog  al  beiden,  dien  hoogen  leeftijd  bereikt  zullen  hebben. 

Na  deze  beide  personen,  de  gemalinnen  van  Kertarajasa,  komen  zijne 

dochters  voor  die  plaats  in  aanmerking.  Ten  opzichte  van  dezen,  kan  men  slechts 

vaststellen  dat  zij  om  en  bij  1217  Qaka  het  levenslicht  moeten  hebben  aanschouwd ; 

eerder  is  mogelijk,  later  echter  niet.  Nu  wordt,  als  men  den  tekst  verder  volgt, 

na  de  beide  sterfgevallen  op  bl.  29  reg.  31  en  32,  van  het  afsterven  van  een 

Bhre  Kahuripan  eerder  niet  weer  gewaagd  dan  in  1323  Qaka,  bl.  30  reg.  37, 

terwijl  een  Bhre  Daha  als  gestorven  pas  weer  voorkomt  in  1338  Qaka,  bl.  31 

reg.  21.  De  verhouding  zou  in  dit  geval  nog  ongunstiger  zijn  dan  bij  het  in  de 
vorige  alinea  gestelde.  Bhre  Kahuripan  zou  minstens  106  jaren  en  Bre  Daha 

volgens  dezelfde  uitrekening  121  of  meer  jaren  oud  zijn  geworden. 

Er  rest  dus  geen  andere  conclusie  dan  in  de  Bhre  Kahuripan  van  bl.  29, 

reg.  32  werkelijk  de  eerste  prabhu  stri  te  zien,  en  in  de  Bhre  Daha  hare  zuster. 

Ook  zóó  zouden  deze  beide  personen  toch  nog  vrij  oud  geworden  zijn,  meer  dan 

76  —  81  jaar,  doch  het  is  moeielijk  er  nog  andere  personen  van  den  zelfden  naam 
in  te  ontdekken,  zooals  bij  het  volgende  hoofdstuk  blijken  zal.  Bevreemding  wekt 

het  intusschen,  dat  er  bij  Bhre  Kahuripan's  overlijden  niet  vermeld  staat,  dat  zij 
de  prabhu  isiri   was,    evenzeer  als  men,  waar  het  die  Bhre  Daha  geldt,  ook  on- 
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gaarne  de  nadere  aanduiding  mist,  dat  zij  de  zuster  van  deze  of  een  dochtervan 
Kërtarajasa  was. 

Bhre  Kahuripan  moet  zich,  zooals  nu  uit  het  voorafgaande  volgt,  uit  de 

regeering  hebben  teruggetrokken.  Na  haren  dood  t.  a.  p.  wordt  toch  niet  gezegd, 

dat  daarmede  voor  een  nieuwen  vorst  eene  plaats  was  open  gekomen,  of  dat 

iemand  haar  opvolgt.  Ook  dit  bevestigt  hetgeen  boven  reeds  omtrent  een  ver- 
moedelijke leemte   in  den  tekst,  op  bl.  28,  werd  opgemerkt. 

HOOFDSTUK  X. 

Hayam    Wuruk,  als  koning  Rajasanagara  en  Sang  hyang    Wekasing 
sukha.     Caka     ?     — 1311. 

Daarop  volgde  de  gebeurtenis  met  de  Sundaërs  te  Bubat.  Zijne  Majesteit 

de  koning  (prabhu)  l)  begeerde  eene  prinses  van  Sunda.  Patih  Madu  werd  ge- 
zonden om  de  Sundaërs  uit  te  noodigen  (er  zich  mede  te  vereenigen);  zij  stemden 

toe,  dat  zij  huwen  zouden  2).  De  koning  (ratu)  van  Sunda,  Maharaja,  kwam  (zelf) 

naar  Majhapahit,  doch  zonder  prinses.  De  Sundaërs  wilden  nu  in  ieder  geval  awira- 

mena,  tingkahing  jurungen  3).  De  patih  van  Majhapahit  wilde  niet,  dat  de  vorst  haar 

huwde,  omdat  de  prinses  makaturatura  4).  De  Sundaërs  stonden  dat  niet  toe.  Gajah 

mada  vertelde  toen  hoe  zij  zich  gedroegen.  Bhra  Prame^wara  van  Wëngkërnam 

het  op  zich :  „Wees  niet  ongerust,  broeder  koning,  ik  zal  ze  staan  in  den  strijd". 
[Gajah  mada  vertelde  toen  hoe  de  Sundaërs  zich  gedroegen].  Daarop  maakte  men 

te  Majhapahit  het  plan  de  Sundaërs  te  omcingelen.  Dezen  wilden  de  prinses  [29] 

geven,  maar  de  meitak' s  stonden  dat  niet  toe,  en  zeiden  te  Bubat  te  zullen  sterven, 
zich  niet  te  zullen  bukken,  mocht  het  al  tot  bloedstorting  komen  5).  De  gelofte  van 

de  menak's  verwekte  groote  krijgslust,  de  Sunda'sche  hoofden  (?)  6)  verlangden 
den  strijd,  Larang  agung,  Tuhan  Sohan,  Tuhan  Gëmpong,  Panji  Mëlong,  de  lieden 

van  Tobong  barang,  Rangga  cahot,  Tuhan  Usus,  Tuhan  Sohan,  Urang  pangulu,  Urang 

saya,  Rangga  kaweni,  Urang  siring,  Satrajali,  Jagatsaya,  alle  Sundaërs  hieven 

tegelijk  een  krijgsgeschreeuw  aan;  versterkt  7)  door  het  klinken  der  reyong  s  klonk 

het  krijgsgeschreeuw  als  een  aardstorting.  Koning  Maharaja  sneuvelde  het  eerst, 

hij  stierf  met  Tuhan  Usus.  Bhra  Pramecwara  begaf  zich  naar  Bubat,  niet  wetende, 

dat    er    nog   veel    Sundaërs  over  waren  en  dat  de  voornaamste  8)  menak's  in  het 

1) 

Hiermede  moet  Hayam  Wuruk  bedoeld  zijn. 

2) 

In  't  Jav.  avjawarangana. 

3) 

Wat  deze  woorden  moeten  beteekenen,  weet  ik  niet  zelfs  niet  te  gissen. 

4) 

Zie  de  vorige  aanteekening. 

5) 
In  't  Jav.  manggetoha  getik. 

6) 

In  't  Jav.  adi. 

7) In  't  Jav.  pinagut. 

8) 

Ook  hier  adi. 
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gevecht  waren.  De  Sundaërs  maakten  een  zuidwaartsche  beweging,  de  Majhapa- 
hiters  verloren  het.  De  aanval  werd  echter  weer  afgeslagen  en  de  troepen  werden 

weer  tot  stand  gebracht  door  Arya  Sëntong,  patih  Gowi,  patih  Marga  lëwih, 

patih  Tëtëg,  en  Jaran  bhaya.  De  mantri's  araraman  vochten  te  paard,  (daarop) 
verloren  de  Sundaërs  het,  zij  deden  (nog)  een  aanval  naar  het  zuidwesten  juist 

daar  waar  Gajah  mada  was,  maar  iedere  Sundanees,  die  voor  zijn  wagen  kwam, 

kwam  om.  Als  een  zee  van  bloed  (was  't  slagveld),  er  lag  een  berg  van  lijken, 
alle  Sundaërs  werden  zonder  uitzondering  afgemaakt,  in  Caka  1279. 

De  tocht  naar  Dompo  viel  samen  ])  met  de  bestrijding  der  Sundaërs. 
Daarna    gebruikte  Gajah  mada  (weer)  palapa.     Elf  jaar  was  hij  amangkubhumi. 

Na  den  dood  van  de  prinses  van  Sunda  huwde  de  koning  (prabhu)  met 

de  dochter  van  Bhra  Pramecwara,  Paduka  gori,  en  kreeg  bij  haar  een  dochter, 

Bhre  Lasëm,  de  schoone,  bij  een  selir  (rabihaji)  had  hij  een  zoon,  Bhre  Wirabhumi, 

die  door  Bhre,  Daha  tot  zoon  werd  aangenomen. 

Bhre  Pajang  2)  kreeg  drie  kinderen:  Bhra  Hyang  wigesa,  wiens  ksatriya 
naam  Raden  Gagak  sali  was,  en  die  als  ratu  Aji  Wikrama  heette,  deze  huwde 

met  Bhre  Lasëm,  de  schoone,  en  kreeg  bij  haar  een  zoon,  Bhra  Hyang  Wëkasing 

suka ;  het  tweede  kind  was  een  meisje,  Bhre  Lasëm,  de  dikke,  die  met  Bhra  Wi- 
rabhumi huwde;  het  derde  eene  dochter,  Bhre  Kahuripan. 

Bhre  Tumapël  had  een  zoon,  die  als  ksatritja  Raden  Sotor  heette,  hino  van 

Koripan  was,  daarna  hino  van  Daha,  en  daarna  hino  van  Majhapahit  werd;  hij 

had  een  zoon,  Raden  Sumirat,  die  Bhre  Kahuripan  huwde,  en  Bhre  Pandan  sa- 
las  werd. 

Daarop  had  het  groote  craddha-offev  3)  plaats  in  1284. 

De  apnlih  Gajah  mada  overleed  4)  in  1290.  Gedurende  drie  jaren  werd 
er  niemand  in  zijn  plaats  als  apalih  aangesteld.  Gajah  ënggon  werd  (eerst)  apatih 
in  Qaka  1293. 

Bhre  Daha  sterft  en  wordt  bijgezet  te  Adilangu,  dat  als  dharma  de  Pur- 

wawigesa-berg  heet. 
Bhre  Kahuripan  sterft  en  wordt  bijgezet  te  Panggih,  dat  als  dharma  de 

Pantarapurwa-berg  heet. 
Daarop  ontstond  er  een  nieuwe  berg,  in  Qaka  1298. 

Daarop  had  in  (de  wuku)  Mada(ng)siha  een  bergstorting  plaats,  in  Caka  1307. 

[30].  Bhre  Tumapël,  nl.  die  te  Cunyalaya  stierf,  stierf  in  Caka  1308 ;  hij 

werd  bijgezet  in  Japan,  dat  als  dharma  den  naam  Sarwajnapura  kreeg. 

Bhra  Hyang  wigesa  had  tot  kinderen :  (1)  Bhre  Tumapël ;  (2)  eene  dochter 

Bhre  prabhu   istri   (de    tweede    koningin   van    Majhapahit,  die  zelf  regeerde),  als 

1")  Lees  tunggal  lan. 
2)  Zie  boven. 

3)  Pafraddhan,  van  graddhd,  het  offer  aan  de  gestorven  familieleden. 

4)  In  't  Jav.  atelasan. 
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koningin  Dewi  Suhita;  en  (3)  een  zoon,  zijn  jongsten  kind,  Bhre  Tumapël  Qri 
Kërtawijaya. 

Bhre  Pandan  Salas  had  tot  kinderen ;  ( 1 )  Bhre  Koripan  d.  i.  Bhra  Hyang 

Paramecwara,  Aji  Ratnapangkaja  volgens  zijn  koningsnaam,  die  met  de  prabhu 

istri  huwde,  doch  geen  kinderen  had ;  (2)  een  dochter  Bhre  Lasëm,  die  huwde  met 
Bhre  Tumapël,  (3)  nog  een  dochter  Bhre  Daha,  die  huwde  met  Bhre  Tumapël, 

die  het  jongste  kind  was  evenals  zij. 

Bhre  Wirabhumi  had  (1)  een  zoon,  Bhre  Pakëmbangan,  die  op  de  jacht 

stierf,  (2)  een  dochter,  Bhre  Matarani,  die  huwde  met  Bhra  Hyang  wicesa,  (3)  een 

dochter,  die  huwde  met  Bhre  Tumapël,  (4)  eene  dochter,  Bhre  Mataram. 

Bhre  Tumapël  had  (1)  een  zoon,  die  te  Wëngkër  stond,  en  met  Bhre  Ma- 
tahun  huwde;  (2)  Bhre  Paguhan;  (3)  bij  een  tweede  vrouw  een  dochter,  Bhre 

Jagaraga,  die  huwde  met  Bhra  Paramegwara,  maar  kinderloos  bleef;  (4)  Bhre 

Tandjung  pura,  die  huwde  met  Bhre  Paguhan  doch  evenzoo  kinderloos  bleef;  (5) 

Bhre  Pajang,  die  evenzoo  de  vrouw  van  Bhre  Paguhan  werd,  maar  evenzoo  kin- 
derloos bleef. 

Bhre  Këling  nam  Bhre  Këmbang  jënar  tot  vrouw. 

Bhre  Wëngkër's  zoon  was  Bhre  Kabalan. 
Bhre  Paguhan  had  bij  een  ksalriya-vrouw  eene  dochter  Bhre  Singapura, 

die  huwde  met  Bhre  Pandan  salas. 

Bhre  Pramecwara  van  Pamotan  stierf  in  Qaka  1310,  hij  werd  bijgezet  te 

Manar,  dat  als  dharma  den  naam  Wisnubhawanapura  droeg. 

Bhra  Matahun  werd  na  haar  dood  te  Tigawangi  bijgezet,  dat  als  dharma 

Kusumapura  heette. 
Paduka  Sori  sterft. 

Bhreng  Pajang  wordt  na  het  overlijden  bijgezet  te  Embul,  als  dharma 
Girindrapura  geheeten. 

Bhre  Paguhan  sterft  en  wordt  bijgezet  te  Lo  bëiïcal,  als  dharma  Parwa- 
tigapura  geheeten. 

Bhra  Hyang  wëkasing  suka  sterft,  in  Qaka  1311. 

AANTEEKENING. 

Met  tumuli  pasunda-bubal  moet  er  een  nieuw  hoofdstuk  begonnen  worden. 
De  bhre  prabhu,  die  daarop  wordt  genoemd,  moet  een  man  zijn  geweest,  wat  de 

in  het  voorafgaande  aan  het  bewind  zijnde  persoon  niet  was ;  en  waarom  het  voor- 
afgaande nog  tot  de  regeering  van  deze,  Jayawisnuwardhani,  werd  getrokken, 

werd  in  de  aanteekening  bij  het  vorige  hoofdstuk  reeds  in  het  licht  gesteld  '). 
In  het  begin  van  dat  hoofdstuk  ook,  vindt  men  den  naam  of  beter  nog  de 

1)     Ten    overvloede    zij    hier   nog  gewezen  op  de  uitdrukking  sira  Gajah  mada  matur  ing  talampakan 

bhatdra  ring  Koripan,  bl.  28  reg.  26. 

J 
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namen  van  den  vorst,  die  haar  moet  hebben  opgevolgd,  en  nu  hier  plotseling  aan 

het  bestuur  gevonden  wordt.  Het  is  niemand  anders  dan  de  ons,  ook  uit  de  Babad 

tanah  Djawi,  bekende  Hayam  wuruk,  wiens  namen,  voor  zoover  zij  hier  noodig 

zijn,  zooals  t.  a.  p.  blijkt,  o.  a.  waren :  Bhatara  prabhu,  Hayam  wuruk,  Raja- 
sanagara  en  Sang  hyang  Wëkasing  sukka. 

Daar  het  niet  noodzakelijk  was,  werd  er  bij  het  VIIIste  hoofdstuk  niet  in  het 
bijzonder  op  gewezen,  dat  daar  Jayanagara,  als  hij  niet  met  name  wordt  genoemd, 

hoewel  hij  prabhu  was,  wordt  aangeduid  met  abhatdra  ot'  na  een  a  met  bhatara,  zon- 
der meer,  zie  bl.  26.  Om  hier  het  belang  van  Hayam  wuruk's  eersten  naam  in 

het  oog  te  doen  springen,  verdient  dat  echter  de  aandacht  wel,  aangezien  in  dit 
hoofdstuk  de  eenige  malen  dat  er  van  den  regeerenden  vorst  gesproken  wordt, 

behalve  daar,  waar  zijn  dood  wordt  vermeld,  ook  een  vaste  uitdrukking,  een  an- 
dere, gebezigd  is,  nl.  b/ire  prabhu  of  bhatara  prabhu  bl.  28  reg  29;  29,  reg.  18.  Dit 

mag  louter  toevallig  schijnen,  in  werkelijkheid  is  het  niet,  want  het  zal  straks  aan 

den  dag  komen,  dat  Hayam  wuruk  juist  bij  dezen  naam  (titel)  aan  de  Chinezen 

van  zijn  tijd  bekend  was. 

Met  zijne  namen  Hayam  wuruk  en  Rajasanagara  vindt  men  dezen  vorst 

genoemd  in  de  bij  het  vorige  hoofdstuk  reeds  besproken  oorkonde,  waarin  van 

den  naam  Rajasanagara  evenwel  niet  meer  gespaard  was  dan  de  eerste  lettergreep. 

Toch  behoeft  hier  niet  getwijfeld  te  worden.  Vulden  wij  daar  de  gaping  in  het 

opschrift  aan  door  middel  van  den  tekst  van  de  Pararaton,  hier  dient  deze  be- 

vestigd te  worden  door  nog  een  andere  oude  oorkonde,  die  uit  1295  Qaka  dag- 
teekent,  en  met  een  stuk  dat  door  dezen  vorst  geitereerd  is  geworden,  reeds  in 

1880,  door  den  Heer  K.  F.  Holle  in  facsimile  en  transcriptie  is  uitgegeven  l), 

wat  nog  in  hetzelfde  jaar  aan  Prof.  Kern  aanleiding  gaf  die  beide  piagëm's  nog- 
maals te  transcribeeren  en  voor  het  grootste  gedeelte  vertalen  2). 
De  oorkonde  uit  Qaka  1295  noemt  Z.  M.  Rajasanagara,  Dyah  Hayam  wuruk, 

als  regeerend  vorst,  op  de  navolgende  wijze:  yatika  nimilla  dyah  parth  pranamya 

bhakti  pdduka  bhatara  cri  rajasanagara,  dyah  hayam  wuruk,  manghyang  ri  waluydni- 
kang  bungur  muliha  dharmasimdnuta  sarasaning  pragdsti  ring  puhun  malama ;  ndd 

tan  tinëngët  de  pdduka  bhatara  cri  hayam  wuruk,  makakarana  deni  kadrdabhaklin 

dyah  parth  mwang  kawidagdan  rasika  marki  pdduka  bhatara  cri  rdjasawarddhani, 

mwang  yugalanira  cri  ranamanggala,  apan  cri  rajasawardhani  duhitd  sangkeng  sdnak 

pamungsu  de  cri  hayam  wuruk,  muang  cri  ranamanggala  putra  sangkeng  sdnak  agraja 
de  cri  mahdrdja,  „naar  aanleiding  hiervan  dan  heeft  Vrouwe  Parih  zich  onderdanig 

buigende  voor  Z.  M.  Bajasanagara,  Dyah  Hayam  wuruk,  gesmeekt,  dat  Bungur 

op  nieuw  een  (vrij)  rechtsgebied  mocht  worden,  overeenkomstig  den  inhoud  van 

de  in  vroegeren  tijd  uitgevaardigde  acte,  en  Z.  M.  Hayam  wuruk  heeft  zulks 

ingewilligd,    uit    consideratie    van    de    onwankelbare   onderdanigheid  van  Vrouwe 

1)  Verh.  Bat.  Gen.,  XXXIX. 

2)  Versl.  en  Meded.  Kon.  Ak.  van  Wetenschappen,  afd.  Letterk.,  2e  Rks.,  X. 
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Parih  en  van  de  bekwaamheid,  waarmede  zij  Z.  M.  Rajasawardhanï  en  haren 

partner  Z.  M.  Ranamanggala  heeft  opgepast;  nu  is  Z.  M.  Rajasawardhanï  eene 

dochter  van  den  jongsten  broeder  (of  zuster)  van  Z.  M.  Hayam  wuruk,  terwijl  Z.  M. 

Ranamanggala  een  zoon  is  van  den  ouderen  broeder  (of  zuster)  der  konings"  l), 
maar  levert  zoo  tevens  weder  de  gelegenheid  om  aan  te  toonen,  dat  in  het  Hyang 

Wëkasing  suka  in  de  vierde  strophe  van  de  Arjunawijaya  zijne  persoon  schuilt  2), 
die,  zooals  uit  de  Pararaton  blijkt,  ook  dien  naam  droeg. 

Naast  Rajasanagara  vindt  men  er  toch  een  neet  van  hem  genoemd,  die  Rana- 
manggala heette,  een  naam,  dien  men  zoowel  in  de  Sutasoma  als  in  het  juist  genoemde 

gedicht,  aantreft  als  dien  van  den  fautor  van  Mpu  Tantular,  den  maker  dezer  beide 

kakawin's.  Ziehier  de  gedeelten  dezer  beide  gedichten,,  die  ter  zake  van  belang  zijn. 
Terwijl  uit  zang  LXXIII  (den  voorlaatsten  zang)  van  de  Arjunawijaya 

blijkt,  dat  het  gedicht  door  Mpu  Tantular  vervaardigd  werd,  want  men  leest  daar 

in  de  eerste  strophe : 

ndhan  juga  ivalerikanang  kalhdbuka  dacdsyacaritan  inikët, 

nddn  arjunawijaya  ngaranya  rakwa  karéngö  litir  inujaraken, 

antuk  rasika  sang  aparab  mpu,  tantular  amarna  kakawin  alangö, 

ndd    tan  lular  ika   ri  gatinya  tan  voruh  i  rusitning  aji  milu  lêngöng,,   3) 
luidt  het  begin  van  dit  gedicht : 

om    cri    parwat  ar  dj  adewa    huriping    sarwa  pramdneng  jagat, 

sang  sdksdl  paramdrlhabuddha  kinënëp  sang  siddhayogicwara, 

sang  Iwir  tirtha  kiteng  mahardhika  wisdmbëkleng    mahddurjana, 

nirwighnopama    suryawimba    lumibeng  wway  gdnta  ring  rat  kabeh,, 

donkwangastuti  jong    bhatdra  huningan  sémbahning  anggöng  langö, 

siddhdning  makasang  wulung  ya  palakungkwachanda  bhdseng  karas, 

mwang  swasthdnira  sang  yawendra  sahapulra  mivang    suputrlniwö, 

dhirghdyuh  sira  mukya  sang  pamekasing  tustdpageheng  pura„ 
lawan  kdrananing  hulun  cumalakdmrih  mangdawdkèn  kalhd, 

winlangwintanga  donya  rakwa  ya  tekap  sang  Iwir  gacdngkeng  langö, 

panggil  rakwa  wënang  panuddha  rena  sih  sang  ndtha  mangkweng  langö, 

nghing  sang    cri  ranamanggaleki  sira  sang  crddhdn  parekning hulun „ 

ndan  bhrdlrdtmaja  rakwa  tanggehira  de  sang   hyang  wekasning  suka, 

têkwan  manlu  sakeng  arlki  wekasan  de  cri  narendrddhipa, 

ndah  yogyan  sira  manggalangku  mikëtang  parwdtemah  pddika, 

sang  sdksdt  pacarlraning  masa   kapal  lapwan  madoh  mangöv  4) 

1)  Mijne    vertaling    hier    wijkt  uit  een  open  reden,  bepaaldelijk  io  de  eigennamen,  van   die  van  Prof. 

Kern  eenigszins  af. 

2)  Hierop  werd  reeds  gewezen  in  De  koperen  platen  van  Sëmbiran  (Boeleleng,  Bali),  oorkonden  in  het 

oud-Javaansch  en  het  oud-Balineesch,  in  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXIII,  30,  noot. 
3)  De  maat  is  die  van  Zang  XXIII  en  XXXII  van  de   Arjunawiwaha. 

4)  De  maat  is  de  (Jardülawikridita;  Wrttasaücaya,  88. 
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Ook  hier  vindt  men  Ranainanggala,  en  al  evenzeer  als  een  broederszoon 

van  den  regeerenden  vorst  van  Java,  Yawendra,  die  vermeld  wordt  onder  verwij- 

zing tevens  naar  zijn  zoon  en  zijn  dochter  (neef  en  nicht),  terwijl  van  Ranamang- 

gala  nog  gezegd  wordt  dat  hij  ook  de  schoonzoon  van  den  jongeren  broeder  (of 

de  jongere  zuster)  van  zijn  oom  was,  die  hier,  waar  hij  met  name  wordt  genoemd, 

aangeduid  is  met  Sang  hyang  Wëkasing  sukha. 
Een  eendere  combinatie,  hoewel  niet  zoo  uitvoerig  wat  de  familierelatie 

betreft,  levert  het  slot  van  de  Sutasoma. 

ndhan    hantyanikang    kathdligaya    boddhacaritanginikel, 

de    sang  kawyaparab  mpu  lanlular  amarna  kakawin  alangö, 

kydtingrdt  purusddagdnta  pangaranya  kaluturakena, 

dirghdyuh    sira    sang  riunengwa    tuwi  sang  mamaca  manulisa„ 

bhrdslang  durjana  günyakdya  kumeter  mawedi   girigirin, 

de  gri  rdjasardjya  bhupati  sang  angdiri  rata  ri  jawa, 
guddhdmbek    sang    asewa    tan  salah  ulah  pawarahira  tinül, 

sek  wirddhika  mewu  yeka  magawe  rèsaning  ari  tekav 

rdmyang    sdgaraparwaleki  sakapunpunani  sira  langö, 

mwang    tang  rdjya  ri  wilwaiikta  pakardjyaniran  anupaiua, 

klrnekang  kawigila   lambang  atuhdnwam  umarëk  i  haji, 

Iwir  sang   hyang  gagi  rakwa  pürna  pangapusniran  anuluh  i  rdtn 
bheda  mwang  damêling  hulun  kadi  patanggan  umiber  i  lemah, 

ndan  düran  madane  kapan  wwang  atimuda  kumawihalangó, 

Iwir  bhrdntagali  dharmaning  kawi  lurung   wruh  ing  aji  sakalhd, 

nghing  sang  gri  ranamanggaleki  sira  sang  titir  anganumala»  *) 
waarin   men  den  naam  van  den  dichter,  Mpu  Tantular;  den  titel  van  het  gedicht 

i„Purusada    tot    kalmte  gebracht";   den  naam  van  den  vorst  van  Java,  hier  Jawa 
en    niet    Yawa,   Rajasarajya  =  Rajasanagara ;  den  naam  van  het  rijk,  Wilwatikta 

=  Majapahit ;  en  Ranamanggala  als  den  fautor  aantreft. 
Bleek  het  nu  op  deze  wijze  reeds,  dat  ook  ten  opzichte  van  Hayam  wuruk 

'aan  de  gegevens  ons  door  de  Pararaton  aan  de  hand  gedaan,  het  vertrouwen  niet 
mag  worden  ontzegd,  bevestigd  als  zij  werden  door  gedeelten  voor  oude  oorkonden 

op  steen  of  op  koper,  en  een  paar  literaire  producten  uit  zijnen  tijd,  het  is  hier 

verder  ook  nog  van  belang  na  te  gaan  wat  de  door  den  Heer  Groeneveldt  uitge- 
geven Chineesche  berichten  over  zijnen  tijd  mededeelen. 

Men  heeft  daarvoor  te  raadplegen  wat  dezen  ons  verhalen  als  voorgevallen 

in   de  jaren    1357  — 1389    A.    D.,    aangezien    dit    tijdsverloop    beantwoordt    aan 

'1279  — 1311    Qaka,    het    eerste   jaarcijfer,    dat   men  in  de  Pararaton  aantreft  als 
vallende  onder  zijne  regeering,  en  het  jaar  van  zijn  dood,  zie  bl.  30  reg.  24. 

Slaat  men  de  Notes  weer  op,  dan  vindt  op  bladz.  35  (161): 

1)     De  maat  is  die  van  Arjunawiwaha  XXXVI. 
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„In    the    9th    month  of  the  same  year  (1370  =  Qaka  1292)  the  king  Sri 

pah-ta-la-pö  (d.  i.  crl  bhatdra  prabhu)  sent  envoys  with  a  letter  written  on  a  sheet 
of  gold,  and  products  of  the  country  as  tribute.     The  envoys  were  treated  accor- 
ding  to  the  prescribed  forms. 

„In  the  year  1372  (=Qaka  1294),  when  the  imperial  envoy,  Ch'ang  K'o- 
ching,  came  back  to  China,  the  king  of  this  country  sent  an  envoy  with  tribute 

tribute  along  with  him,  bringing  back  three  imperial  decrees  which  they  had 
received  trom  the  Yuan  dynasty. 

„In  the  year  1375  (=  Qaka  1297)  they  sent  tribute  again. 

„In  the  year  1377  (=  Qaka  1299)  the  king  Pa-ta-na-pa-na-bu  (d.  i.  Bha- 
tdra prabhu)  sent  envoys  with  tribute  to  the  imperial  court. 

„In  this  country  there  is  a  western  king  and  an  eastern  king,  the  latter 

is  called  Bogindo  Bong-kit  and  the  former  Bu-la-po-bu  (d.  i.  Bhra  prabhu);  both- 
of them  sent  envoys  with  tribute,  but  as  their  politeness  was  not  sincere,  the  em- 

peror  ordered  them  to  be  retained,  and  it  was  only  after  some  time  that  they 
were  allowed  to  return. 

„In  the  year  1379  (=  Qaka  1301)  the  king  Pa-ta-na-pa-na-bu  (d.  i.  Bhatd- 
ra prabhu)  sent  envoys  with  tribute,  and  so  he  did  in  the  following  year.  Some 

time  before  imperial  envoys  had  been  sent  to  carry  a  seal  to  the  king  of  eastern 

Sumatra  (San-bo-tsai)  *),  and  those  of  Java  deluded  and  killed  them ;  the  emperor 
was  highly  incensed,  and  detained  their  envoys  more  that  a  month,  with  the 

intention  to  punish  them,  but  ultimately  they  were  sent  back  with  a  letter  to  their 

king,  in  which  he  was  reproved  for  what  he  had  done  2). 

„In   the   year  1381  (=  Qaka  1303)  they  sent  envoys,  who  brought  as  tri-  i 
bute  300  black  slaves  and  products  of  the  country.     The  next  year  they  brought 

again    black    slaves,    men    and    women,  to  the  number  of  a  hundred,  eight  large  j 

pearls  and  75.000  catties  of  pepper". 
Bhatdra  prabhu  dus  ook  in  de  Chineesche  teksten,  als  quasi-naam,  voor  den 

vorst,  die  gedurende  die  jaren  geregeerd  moet  hebben,  belangrijk  vooral  daarom, 

omdat  men  die  uitdrukking  ook  in  de  Notes  niet  verder  aanwijzen  kan,  daar  de  vorst 

er  anders  steeds  öf  met  een  anderen  titel  öf  met  een  zijner  namen  wordt  aan- 

geduid 3). 
Te  betreuren  is  dat  het  Bogmdo  Bongkit  niet  is  te  identifieeren,  daar  zonder 

twijfel,  indien  dit  kon  gelukken,  de  overeenkomst  nog  wel  nader  in  't  licht  kon 
worden  gesteld. 

De  alinea  over  het  jaar  1379  (=  Qaka  1301)  verschaft  echter,  door  hetgeen 

zij  mededeelt,  te  zamen  met  nog  een  andere  bericht,  weer  de  gelegenheid  de  juist- 

1)  De  oude  naam  voor  Palembang,  het  Samboja  der  Javaansche  teksten,  dat  iets  anders  is  dan  Kambodja. 
2)  Over  deze  alinea  beneden. 

3)  Een    uitzondering    hierop    is,  het  „de  koning  Pa-la-bu"  in  „In  the  year  1452  (:=Caka  1374)  the 

king  Prabu  sent  envoys  to  court  with  tribute",  van  bl.  39  (165). 
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het  van  een  gedeelte  der  passage  over  de  te  ondernemen  veroveringen  door  Gajah 

mada,   in  Hoofdstuk  IX,  bl.  28  reg.  20  en  volgg.7  behoorlijk  te  toetsen. 
In  die  alinea  toch  wordt,  zooals  zoo  dadelijk  uitvoeriger  hier  nog  eens  in 

herinnering  zal  moeten  worden  gebracht  l),  gezinspeeld  op  de  verovering  van 
Palembang  door  de  Javanen  in  1377  (  =  1299  Caka),  een  verovering,  die  dus 
inderdaad  eerst  zooveel  later  plaats  had,  dan  in  de  Pararaton,  t.  a.  p.  Hoofdstuk 

IX,  Gajah  mada  belooft  dat  en  andere  gewesten  te  zullen  gaan  onderwerpen. 

In  verband  met  die  gelofte  staat  zonder  twijfel  ook  het  geheele  gedrag  van 

Gajah  mada  in  de  Pasunda;  hij  toch  is  op  dat  oogenblik  de  patik  van  Majapahit, 

bl.  28  reg.  32.  Sunda  was  een  der  landen  geweest,  die  hij  aan  Majapahit  onder- 
geschikt maken  zou,  maar  wanneer  dat  huwelijk  tot  stand  gekomen  was,  dan  zou 

althans  een  gedeelte  van  de  belofte  door  hem  onmogelijk  kunnen  zijn  volbracht, 

daar  de  verhoudingen  tusschen  de  beide  rijken  van  zulk  een  aard  zouden  zijn 

geworden,  dat  er  aan  veroveren  niet  meer  gedacht  zou  kunnen  zijn.  Welk  een 

indruk  zijne  gelofte  maakte  op  de  omgeving,  bleek  uit  het  slot  van  Hoofdstuk  IX 

duidelijk  genoeg.  Zooals  men  het  geval  daar  beschreven  vindt,  was  het  voor 

Gajah  mada  inderdaad  een  eerezaak  geworden  zijn  woord  gestand  te  doen.  En 

was  het  hem,  zooals  in  de  aanteekening  bij  het  vorige  hoofdstuk  aan  den  dag 

kwam,  reeds  met  Bali  gelukt,  de  gelegenheid  hem  gegeven  door  het  vriendschap- 
pelijk betreden  van  het  gebied  van  Majapahit  door  den  vorst  van  Sunda  met  zijn 

gevolg,  was  voor  hem  een  te  schoone  dan  dat  hij  haar  voorbij  kon  laten  gaan. 

Zoo  viel  na  Bali,  en  nog  andere  gewesten,  welken  weten  wij  niet,  Sunda,  en,  zoo- 
als de  tekst  oogenblikkelijk  daarop  laat  volgen,  Dompo  (Sumbawa)  in  1279  Qaka 

(  =  1357  A.  D.).  Doch  toch  mocht  het  Gajah  mada  niet  ten  volle  gelukken  reeds 
bij  zijn  leven  Majapahit  die  uitbreiding  te  zien  krijgen,  die  hij  aan  het  rijk  had 

toegewenscht  en  beloofd  te  verschaffen.  Hij  overleed  in  1290  Qaka  ( =  1368  A. 

D.),  bl.  29  reg.  28,  en  in  dat  jaar  stond  bijv.  Palembang  nog  niet  onder  Maja- 

pahit's  souvereiniteit,  daar  het  eerst  in  1299  Caka  ( =  1377  A.  D.)  veroverd  werd. 
Van  Palembang's  verovering  zelf  wordt  in  de  Pararaton  niets  bericht.  Het 

viel  intusschen  nog  tijdens  de  regeering  van  Hayam  wuruk,  zooals  reeds  gezegd 

werd,  1377  A.  D.  (==  Qaka  1299). 
Volkomen  duidelijk  is  daaromtrent  het  Chineesche  bericht  over  Palembang 

of  San-bo-tsai,  bl.  69  (193)  der  Notes,  dat  tevens  in  't  licht  stelt,  waarom  de  Chi- 
neesche keizer  er  zich  eigentlij  k  van  onthield  op  Zuid-Sumatra  tegen  Java  op  te 

treden,  nl.  omdat  het  behoorde  tot  de  onderhoorigheden  van  Java. 

„In  the  year  1373,  —  zoo  leest  men  er,  —  the  king  Tan-ma-sa-na-ho  sent  en- 
voys  to  bring  tribute,  with  a  separate  letter  of  congratulation  tor  the  next  new  year. 

„At  that  time  there  were  three  kings  in  this  country  2). 

1)  In  de  Notes  wees  de  Heer  Groeneveldt  hier  reeds  op. 

2)  Het  volgende  maakt  deze  alinea  duidelijk.     Men  bad  nl.,  zooals  de  Heer  Groeneveldt  reeds  opmerkte, 

op  de  kust  vlak  bij  elkander  drie   vorsten,  die  van  Jambi,  die  van  San-bo-tsai,  en  die  van  eigenlijk  Palembang. 
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„In  1374  the  king  Ma-na-ha-pan-lin-pang  sent  envoys  to  bring  tribute, 
which  was  repeated  in  the  first  month  of  the  next  year. 

„In  the  ninth  month  of  the  year  1375  a  king  called  Sang-ka-liet-yü-lan 

sent  envoys  to  present  tribute ;  these  envoys  came  to  court  following  an  imperial 
envoy  who  returned  from  a  mission  to  another  country. 

„In  the  year  1376  the  king  Tan-ma-sa-na-ho  died  and  his  son,  Ma-la-cha 

Wuli    succeeded    him ;  the  next  year  the  letter  sent  a  tribute  of  rhinoceros-horns, 
  The  envoys  said  that  the  son  dared  not  ascend  the  throne  on  his  own 

authority,  and  therefore  asked  the  permission  of  the  Imperial  court.  The  emperor 

praised  his  sense  of  duty  and  ordered  envoys  to  bring  him  a  seal  and  acommis- 
sion  as  king  of  San-bo-tsai. 

„At  that  time  however  San-bo-tsai  had  already  been  conquered  by  Java, 
and  the  king  of  this  country,  hearing  that  tbe  emperor  had  appointed  a  king 

over  San-bo-tsai,  became  very  angry  and  sent  men  who  waylaid  and  killed  the 
imperial  envoys.  The  emperor  did  not  think  it  right  to  punish  him  on  this 
account. 

„After  this  occurrence  San-bo-tsai  became  gradually  poorer,  and  no  tribute 
was  brought  from  this  country  any  more. 

„In  1397   1). 

„At  that  time  Java  had  completely  conquered  San-bo-tsai  and  changed  its 
name  to  Kukang   

-   2)- 

„The    country  has   changed  its  old  capital  for  Ku-kang  (Palembang) ;  for- 
merly  it  was  rich  country,  but  since  the  conquest  by  Java  it  has  gradually  become 

poorer,  and  few  trading- vessels  go  there.  ...,...". 
Daar  spoedig  na  den  dood  van  Rajasanagara  er  onderlinge  oneenigheden 

op  Java  ontstaan,  die  wel  de  voorboden  van  het  latere  verval  waren,  mag  men 

in  verband  met  die  veroveringen  vermoedelijk  vaststellen,  dat  met  de  regeering 

van  dezen  vorst  Majapahit  het  toppunt  van  zijn  macht  en  zijn  glorie  bereikt  had, 

en  wellicht  is  het  daaraan  te  wijten,  dat,  behalve  den  naam  van  den  stichter  van 

het  rijk,  in  de  traditie  ook  der  Javanen  van  Java,  zijn  naam,  Hayam  wuruk,  en 

dien  van  zijn  patih,  Gajah  mada,  nog  zijn  blijven  leven. 

In  dit  hoofdstuk  komen  verreweg  de  meeste  opgaven  van  genealogischen 

aard  voor.  Het  is  zaak  er  ergens  in  het  algemeen  de  aandacht  aan  te  wijden. 

De    meest   geschikte    plaats  schijnt  dus  wel  deze  aanteekening.     Bij  de  behande- 

1)  Het  weggelaten  gedeelte  handelt  over  een  schrijven  van  den  Keizer  aan  Siam  om  Java  aan  te 

sporen  San-bo-tsai  tot  zijn  plichten  tegenover  China  te  roepen.  In  dat  gedeelte  komt  uit  's  keizers  mond  ook 

de  erkenning  voor  van  Java's  recht  op  Palembang,  „I  understand  that  this  San-bo-tsai  was  originally  a  country 

belonging  to  Java".  Dit  ziet  op  een  vroegere  verovering  van  Palembang  door  een  vorst  van  Java,  in  992 
A.  D.  (=  914  CakaJ,  waarover  men  licht  vindt  in  dezelfde  Notes  bl.  18  (144)  en  65  (189). 

3}    Overgeslagen  als  hier  ter  zake  van  geen  beteekenis. 
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ling  dient  er  evenwel  iets  terug;  te  worden  gegaan,  evenzeer  als  er  straks  ook 

gegrepen  zal  moeten  worden  naar  geg  vens  eerst  voorkomende  in  de  volgende 

hoofdstukken,  bepaaldelijk  tot  en  met  Hoofdstuk  XIV,  waarbij  intusscben  nu  reeds 

dient  te  worden  opgemerkt,  dat  men  te  beginnen  met  Hoofdstuk  XIII  de  draad 

geheel  verliest,  met  dien  verstande,  dat  nog  enkele  gegevens  in  Hoofdstuk  XIII 

en  XIV  kunnen  dienen  tot  afspinning  van  bet  opgezette  getouw,  in  casu  den  ge- 

slachtsboom  van  het  vorstenhuis  van  Majapahit,  dien  men  met  Hoofdstuk  XII,  on- 

gelukkig genoeg,  moet  afbreken. 
Heel  hoog  op  terug  te  gaan  is  niet  noodig.  Tot  en  met  Hoofdstuk  VIII,  de 

regeering  van  Jayanagara,  is  alles  duidelijk.  Eerst  met  zijne  beide  halve  zusters 

begint  er  eenige  moeielijkbeid,  die  intusscben  reeds,  in  de  aanteekening  bij  het 

vorige  hoofdstuk,  uit  den  weg  kon  worden  geruimd.  Daarom  kan  het  geslacht 

van  Jayawisnuwardhani,  Bhre  Kahuripan  II  (19),  de  eerste  prabhu  islri,  het  punt 

van  uitgang  zijn  l). 

Leerde  nu  Hoofdstuk  VIII,  dat  hare  halve  broeder  Jayanagara  (18)  kinder- 

loos stierf,  er  wordt  namelijk  van  geen  kroost  gewaagd,  dat  zelfde  hoofdstuk  ver- 
haalde aan  het  einde,  dat  de  twee  prinsessen,  Bhre  Kahuripan  (de  prabhu  islri) 

(19)  en  Bhre  Daha  (20),  beiden  huwden,  de  eerste  met  een  gemaal,  die  haar 

vroeger  of  later  een  stiefzoon  schonk,  terwijl  het  begin  van  Hoofdstuk  IX  deed 

weten,  dat  zij  zelf  drie  kinderen  kreeg,  een  zoon  en  twee  dochters,  bl.  27,  reg  16 

en  19  en  volgg.  Voorts  bleek  het,  dat  de  beide  laatsten  huwden,  hetgeen  in  di 

hoofdstuk,  bl.  29,  reg.  18,  ook  met  haren  zoon  het  geval  was.  In  het  geheel 

dus  heeft  men  om  te  beginnen  rekening  te  houden  met  elf  personen,  van  wel- 

ken er  vier  haar  eigen  geslacht  uitmaken,  en  de  zeven  jongeren  een  jonger  ge- 

slacht vertegenwoordigen  2). 
Deze  elf  personen  waren: 

Bhreng  Kahuripan  II  (de  prabhu  islri  I),  Jayawisnuwardhani,  dochter  van 
Kërtarajasa  (19); 

Raden  Cakradhara,  hare  gemaal  (A); 
Bhreng    Daha   II,    hare    zuster    (20);  en 

Raden  Kuda  mërta,  (Bhre)  Wengkër  I,  Pramecwara  I  van  Pamotan,  Wija- 
yarajasa,  de  gemaal  van  deze  (B); 

Bhreng  Kahuripan's  zoon,  Hayam  Wuruk,  Bhatara  prabhu,  Rajasanagara, 
Hyang  Wëkasing  suka  I  (21); 

Paduka  gori,  diens  gemalin  (25),  die  bl.  29  reg.  18  de  dochter  blijkt  te  zijn 
van  Pramegwara  I,  d.  i.  den  gemaal  van  Bhreng  Daha  II,  zie  boven; 

1)  Duidelijkheidshalve  zullen  van  hier  te  beginnen  ter  onderscheiding  van  de  gelijknamige  personen 
Romeinsche  volgcijfers  worden  gebruikt,  terwijl  tevens  tusschen  haakjes  het  Arabische  cijfer  of  de  hoofdletter 

zal  worden  aangegeven,  waarmede  de  te  noemen  personen  in  den  hier  elders  te  vinden  geslachtsboom,  ten 
gerieve  van  den  lezer,  voorzien  zijn. 

2)  Zooals  straks  zal  moeten  worden  gereleveerd,  had  de  stiefzoon  van  Bhre  Kahuripan,  de  prabhu  istri 
I,  wel  nakomelingen,  maar  de  naam  van  zijn  gade  wordt  niet  vermeld. 
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een  dochter  van  haar,  wier  naam  niet  genoemd  is  (22);  en 

Raden  Larang,  Bhreng  Matahun  I,  de  man  van  deze  (C); 

Bhreng  Pajang  I,  hare  tweede  en  jongste  dochter  (23); 

Raden  Sumana,  Breng  Paguhan  I,  de  gemaal  van  deze  (D),  en 

Kërtawardhana,  Bhreng  Tumapël  I,  haar  stiefzoon  (24)  1). 
Moest  nu  in  de  aanteekening  bij  het  vorige  hoofdstuk  reeds  stil  worden 

gestaan  bij  het  overlijden  van  Bhreng  Kahuripan  II  en  Bhreng  Daha  II,  in  dit 

hoofdstuk  vermeld  bl.  29,  reg.  31  en  volgg.,  hier  moet  reeds  dadelijk  worden 

geconstateerd,  dat  de  dood  van  den  gemaal  van  de  prabhu  islri  I  (A),  en  die 

van  hare  eerste  niet  met  name  genoemde  dochter  (22)  nergens  gemeld  wordt, 

zoodat  hier  nog  slechts  resten  Paramegwara  I  van  Pamotan  (B),  Hyang  Wëkasing 

suka  I  (21),  Paduka  gori  (25),  Bhreng  Matahun  I  (C),  Bhreng  Pajang  I  (23), 

Bhreng  Paguhan  I  (D)  en  Bhreng  Tumapël  I  (24),  waar  er  quaestie  van  zijn  kan 

ook  de  dood  dezer  personen  vast  te  stellen.  Volgt  men  nu  daarbij  een  regel, 

die  voor  de  hand  ligt,  en  ook  hier  tot  naar  het  schijnt  niet  te  verwerpen  uit- 
komsten leidt,  nl.  dat  iemand  van  een  voorafgaand  geslacht  eerder  van  het  tooneel 

verdwijnt  dan  die  behooren  tot  een  volgend,  dan  vindt  men  den  dood  van  deze 

personen  aangegeven, 

Pramegwara  I  van  Pamotan  (B),  f  1310,  bl.  30,  reg.  19; 

Hyang  Wëkasing  suka  I  (20),  f  1311,  bl.  30,  reg.  24* 
Paduka  Qori  (25),  f  1311,  bl.  30,  reg.  22; 

Bhreng  Matahun  I  (C),  f  1311,  bl.  30,  reg.  21; 

Bhreng  Pajang  I  (23),  f  1311,  bl.  30,  reg.  22; 

Bhreng  Paguhan  I  (D),  f  1311,  bl.  30,  reg.  22;  en 

Bhreng  Tumapël  I  (24),  f  1308,  bl.  30,  reg.  1; 
waarmede   men   reeds  dit  resultaat  heeft  bereikt,  dat  er  tot  een  volgend  geslacht 

zou  kunnen  worden  overgegaan. 

In  de  opsomming  van  zooeven  werd  evenwel  niet  vermeld  de  Bhre  Gundal, 

genoemd  op  bl.  27,  reg  26.  Dit  geschiedde  daarom  niet,  omdat  het  verband  t. 

a.  p.  alleszins  onduidelijk  is.  In  de  vertaling  werd  aangenomen,  dat  er  een  man 

bedoeld  is,  en  daarmede  tevens  dat  er  van  een  nog  niet  genoemde  Bhreng  Kahu- 
ripan wordt  gesproken.  Dit  laatste  is  echter  geenszins  aannemelijk,  doch  het  was 

ondoenlijk  de  voorkomende  woorden  zoo  te  vertalen,  dat  zij  in  't  Hollandsch  even 
onduidelijk  zouden  zijn  als  in  den  tekst,  welke  mogelijk  een  fout  bevat,  of  een 
leemte  heeft,  die  niet  te  verbeteren  of  aan  te  vullen  is,  terwijl  het  onmogelijk  is 

uit  te  wijzen  of  hier  werkelijk  van  een  man,  dan  wel  van  een  dame  wordt  gewordt 
gewaagd.  In  het  wilde  gissende,  zou  men  er  de  ongenoemde  zuster  van  Hayam 

Wuruk  in  kunnen  zoeken,  wier  dood  dan  wel  vermeld  zou  zijn.  Veiliger  is  het 
evenwel  de  zaak  in  het  midden  te  laten,  te  meer  daar  zulks  niet  direct  schade 

schijnt  te  doen,   en  daarom  dan  ook  bleef  deze  persoon  onvermeld. 

\)     Er  wordt  bl.  27  reg.  26  nog  gesproken  van  een  Bhre  Gundal.     Over  dezen  persoon  zie  men  beneden. 
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Uit    het   laatste    geslacht,    dat    behandeld    werd,    sproot  slechts  een  zestal 
kinderen. 

Rajasanagara  (Hayam  wuruk)  had  een  dochter  en  een  zoon  :  de  „schoone 

Bhre  Lasëm  I  (d.)  (26),  en 

Bhre  Wirabhumi  (27),  bl.  29,  reg.  18  en  19; 

Bhre    Pajang   I    (en  Bhre  Paguhan  I)  hadden  drie  kinderen : 

Hyang  wicesa  (28),  de  „dikke" 
Bhre  Lasëm  II  (d.)  (29),  en 

Bhre  Kahuripan  III  (d.)  (30); 

en  Bhre  Tumapël  I  een  zoon, 

Raden  Sotor  (31). 
Van  dezen  huwden  de  vier  eersten  over  en  weer  met  elkander,  zoodat  Bhre 

Lasëm  I,  de  schoone  (26),  de  vrouw  werd  van  Hyang  wicesa  (28)  en  Bhre  Wira- 
bhumi (27)  Bhre  Lasëm  II,  de  dikke  (29),  tot  vrouw  kreeg,  zie  bl.  29  reg.  21  en 

23,  terwijl  Bhre  Kahuripan  (30)  in  het  huwelijk  trad  met  Raden  Sumirat,  Bhre  Pandan 

Salas  I  (40),  bl.  29,  reg.  26,  den  zoon  van  Raden  Sotor,  die  hier  reeds  dadelijk 

te  noemen  is,  om  geregeld  voor  te  kunnen  gaan,  en  uit  deze  drie  huwelijken  werden 

weer  verscheidene  kinderen  geboren. 

Uit  dat  van  Hyang  wicesa,  (28),  het  is  voldoende  alleen  den  man  te 

noemen,  ontsproten : 

Hyang  Wëkasing  suka  II  (36),  bl.  29  reg.  22; 

Bhre  Tumapël  II  (o)  (37),  bl.  30,  reg.  3; 

Dewi  Suhita,  prabhu  isiri  II  (d.)  (38),  bl.  30  reg.  4,  en 

Bhre  Tumapël  III  (b)  (39),  bl.  30  reg.  5 ;  — 

Bhre  Wirabhumi's  (27)  kroost  was: 
Bhre  Pakëmbangan  (32),  bl.  reg.  9; 

Bhre  Mataram  I  (d.)  (33),  bl.  30  reg.  10; 

Bhre  Lasëm    III  (d.)  (34),  bl.  30  reg.  11;  en 

Bhre  Matahun  II  (d.)  (35),  bl.  30  reg.  11;  — 
dat  van  Bhre  Pandan  salas  I  (40)  was  : 

Bhre  Koripan  IV,  Bhre  Hyang  Paramecwara  II  (47),  bl.  30,  reg.  5, 

Bhre  Lasëm  IV  (d.)  (48),  bl.  30  reg.  7 ;  en 

Bhre    Daha    III  (d.)  (49),  bl.  30  reg.  8. 

Terwijl  dit  jongere  geslacht  weer  grootendeels  met  elkander  in  het  huwelijk 
treedt,  en  daaruit  weer  een  nieuwe  generatie  voortspruit,  blijkt  het  dat  deze  laatste 

zoo  goed  als  kinderloos  is,  want  er  worden  ten  minste  slechts  een  paar  kinderen 

genoemd,  en  men  mag  dus  zeggen,  dat  in  het  vijfde  geslacht  na  Kërtarajasa  (Raden 

Wijaya)  het  machtige  stamhuis  van  Majapahit  reeds  aan  het  uitsterven  is,  vooral, 

omdat  er  van  een  huwelijk  door  spruiten  van  dat  geslacht,  en  van  door  dezen 

verwekte  kinderen  niet  meer  wordt  gewaagd. 

Nu  kan  ten  deze  wel  worden  aangenomen,  dat  de  Pararaton  in  dit  opzicht 
Verh.  Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  10. 
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gebrekkig  is,  en  dat  het  geslacht  zich  wel  verder  heeft  voortgezet,  maar  men  dient 

daarbij  dan  toch  in  het  oog  te  houden,  dat  de  mededeelingen  in  het  boek  gedaan, 

zich  in  den  tijd  verder  uitstrekken  dan  het  leven  gereikt  heeft  der  reeds  vermelde 

nakomelingen  van  Raden  Wijaya,  van  welken  hier  straks  ook  de  anderen  nog  zullen 

worden  genoemd,  en  dat  zich  daarbij  het  eigenaardige  verschijnsel  voordoet,  dat 

het  sterfjaar,  althans  de  dood,  van  haast  allen  wèl  wordt  gemeld,  zooals  hier  reeds 

dadelijk,  alvorens  verder  te  gaan,  in  het  licht  gesteld  zal  worden  voor  die  per- 
sonen, welke  hier  met  name  al  genoemd  werden. 

Onder  dezen  is  Raden  Sotor  (31),  de  zoon  van  Bhre  Tumapël  I  (29)  en 

de  vader  van  Raden  Sumana,  Bhre  Pandan  salas  I  (40),  voorbijgegaan.  Van  zijnen 
dood  vindt  men  geen  melding  gemaakt,  ook  niet  onder  een  anderen  naam,  doch 

die  der  overigen  wordt,  behoudens  van  één  persoon,  Bhre  Lasëm  (IV)  (48).  gecon- 
stateerd. In  de  volgorde  waarin  zij  hier  achter  elkander  werden  genoemd,  vindt 

dat   aangegeven    van 

Bhre  Lasëm  I,  „de  schoone"  (26),  f  1323,  bl.  30,  reg.  36;  wel  is  waar, 
wordt  daar  ter  plaatse  hare  bijnaam  niet  vermeld,  doch  als  men  ziet  wie  ongeveer 

gelijktijdig  met  de  daargenoemde  persoon  overlijden,  en  in  aanmerking  neemt,  dat 

zij  elders  niet  genoemd  wordt,  dan  ligt  het  voor  de  hand  te  veronderstellen,  dat 

zij  en  geen  ander  bedoeld  is; 

Bhre  Wirabumi  (27),  f  1328,  bl.  31,  reg.  13; 

Hyang   wicesa  (28),  f  1351,  bl.  31,  reg.  26; 

Bhre  Lasëm  II  (29),  f  1323,  bl.  30,  reg.  37; 

Bhre  Kahuripan  III  (30),  f  1323,  bl.  30,  reg.  37; 

Bhre  Pandan  salas  I  (40),  f  1323,  bl.  31,  reg.  1.  Vervolgens  is  vermeld 
het  overlijden  van 

Hyang  wëkasing  suka  II  (46),  f  1321,  bl.  30,  reg.  31; 

Bhre  Tumapël  II  (a)  (37),  en  wel  jong,  immers  een  jongere  broeder  van 

hem,  Bhre  Tumapël  III  (b)  (39),  draagt  denzelfden  naam  als  hij,  bl.  30,  reg.  3  en  4 ; 

Dewi  Suhita,  prabhu  islri  II,  (38),  f  1351,  bl.  31,  reg.  28; 

Bhre  Tumapël  III  {b)  1)  (39),  f  1349,  bl.  31,  reg.  24; 
Bhre  Pakëmbangan  (32),  bl.  30,  reg.  9,  hij  sterft  op  de  jacht; 

Bhre  Mataram  I  (33),  f  1338,  bl.  31,  reg.  21; 

Bhre  Lasëm    III  (34),  f  1355,  bl.  31,  reg.  31; 

Bhre  Matahun  II  (35),  f  1338,  bl.  31,  reg.  21; 

Bhre  Koripan    IV,    Hyang    Paramecwara  II  (47),  f  1368,  bl.  31,  reg.  35; 

Bhre  Lasëm  IV  (48),  nergens ;  en  dat  van 

Bhre  Daha  III,  (49),  f  1338,  bl.  31,  reg.  21. 

Bij  het  nagaan  der  huwelijken  der  laatste  personen,  te  beginnen  met  Hyang 

Wëkasing    II    (36),    kan    de  na  dezen  genoemde  Bhre  Tumapël  II  (a)  (37),   hoe- 

1)     Deze    b    werd   aan    zijn    naam  nog  toegevoegd  om  hem  dadelijk  te  kunnen  onderscheiden  van  zijn 

©naderen  broeder,  die  met  a  is  aangeduid. 
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wel  het  niet  zeker  is,  dat  het  ten  rechte  geschiedt,  zie  beneden  bij  Hoofdstuk  XIV, 

buiten  beschouwing  worden  gelaten,  omdat  hij  jong  stierf,  en  er  verder  slechts  kin- 

deren van  één  Bhre  Tuinapël  worden  opgegeven,  bl.  30,  reg.  12 — 16.  Wat  de 
anderen  betreft,  van  dezen  bleet 

Hyang  Wëkasing  suka  II  (36)  ongehuwd;  huwde 

Dewi  suhita,  prabhu  istri  II  (38)  met  Bhre  Koripan  IV,  Hyang  Paramecwara 

Il  (47),  bl.  30,  reg.  6  i); 
Bhre  Tumapël  III  (b)  (39),  zooals  verondersteld  mag  worden  met  Bhre 

Lasëm  III  (34),  bl  30,  reg.  11;  Bhre  Lasëm  IV  (48),  bl.  30  reg.  1,  en,  wat 

zeker  is,  met  Bhre  Daha  III  (49),  sama  pamungsu,  bl.  30,  reg.  8;  bleef 

Bhre  Pakëmbangan  (32)  ongehuwd;  doch  huwde 

Bhre  Mataram  I  (33)  weer  met  Hyang  Wigesa  (28),  bl.  30,  reg.  10;  werd 

Bhre  Lasëm  III  (34)  zooeven  reeds  genoemd  als  een  der  vrouwen  van 

Bhre    Tumapël   III   (b)  (39);  huwde 

Bhre  Matahun  II  (35)  met  een  Bhre  Wëngkër  II  (41),  die  nog  niet  genoemd 

werd,  maar  straks  te  noemen  is ;  en  werden  de  drie  laatsten  mede  reeds  vermeld, 
Bhre  Kahuiïpan  IV,  Hyang  Paramecwara  II  (47),  als  de  gemaal  van  Dewi 

Suhita,  prabhu  istri  II  (38),  en 

Bhre  Lasëm  IV  (48)  en 

Bhre  Daha  III  (49),  als  vrouwen  van  Bhre  Tumapël  III  (b)  (39). 
Slechts  het  huwelijk  van  Bhre  Tumapël  III  (b)  (39)  werd  met  kinderen 

gezegend,  bl.  30,  reg.  12 — 16.  Achtereenvolgens  verwekt  hij  Bhre  Wëngkër  II  (41) 
en  Bhre  Paguhan  II  (42),  en  bij  een  rabi  anom  Bhre  Jagaraga  I  (d.)  (43),  Bhre 
Tanjung  pura  (d.)  (44),  Bhre  Pajang  II  (d.)  (45),  en  Bhre  Këling  (46),  die  allen  in 
het    huwelijk  treden,  en  wel,  zooals  reeds  van  den  eersten  verteld  moest  worden, 

Bhre  Wëngkër  II  (41)  met  Bhre  Matahun  II  (35),  de  dochter  van  Bhre  Wi- 
rabhumi  9  bl.  30,  reg.  12; 

Bhre  Paguhan  II  (42)  met  twee  zijner  halfzusters,  Bhre  Tanjung  pura  (44) 
en  Bhre  Pajang  II  (45),  bl.  30,  reg.  14  en  15; 

Bhre  Jagaraga  I  (43)  met  den  boven  reeds  genoemden  Bhre  Kahuripan  IV, 
Hyang  Paramecwara  n  (47),  bl.  30,  reg.  13: 

Bhre  Tanjungpura  (44),  en 

Bhre  Pajang  II  (45),  met  hunnen  hallbroeder,  zooals  reeds  werd  gezegd;  en 
Bhre  Këling  (46)  met  een  zekere,  hier  voor  het  eerst  en  het  laatst  genoem- 

de Bhre  Këmbang  jënar  (E),  bl.  30,  reg.  16;  alle  welke  huwelijken  evenwel 
behoudens  het  eerste,  dat  van  Bhre  Wëngkër  II  (41)  met  Bhre  Matahun  II  f35) 
kinderloos  bleven,  want  uit  dit  huwelijk  alleen  sproot  nog  voort 

Bhre  Kabalan  (d.?)  (50),  bl.  30,  reg.  17,  terwijl  Bhre  Paguhau  II  (42), 
zooals  er  bericht  wordt,  nog  een  dochter  had  bij  een  ksalriya-vrovLw, 

1)     Over  dit  huwelijk  zie  men  ook  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  XIII., 
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Bhre  Singapura  (d.)  (51),  bl.  30,  reg.  17. 

Is  hiermede  de  opsomming  voltooid,  er  is  nog  iets  op  te  merken  vóór  men 

in  staat  is  er  gevolgtrekkingen  tegenover  het  eind  van  het  boek  uit  af  te  leiden, 

en  ook  nog  eene  bijzonderheid,  die  voorbij  werd  gegaan,  onder  een  behoorlijk 
licht  te  plaatsen.  Er  dient  nl.  ook  nog  aangegeven  te  worden  of  en  waar  nu  ook 

van  deze  laatste  personen  in  het  geschrift  de  dood  vermeld  wordt.  Zulks  is 

noodig  om  aan  te  toonen,  dat  met  het  XII,  XIII  en  XI Ve  Hoofdstuk  de  geslachts- 
boom  inderdaad  ten  einde  loopt,  en  dat  de  verder  genoemde  personen  daarmede 

geen  verband  houden,  dit  althans  op  geenerlei  wijze  blijkt.  Door  zulk  een  opgave 

slechts  zal  men  in  staat  zijn  het  reeds  gezegde  te  controleeren.  Zij  moet  als  volgt 
uitvallen. 

De  dood  van  Bhre  Wëngker  II  (41),  f  1351,  wordt  geconstateerd,  bl.  31, 

reg.  25,  en  zoo  vervolgens  die  van 

Bhre  Faguhan  II  (42),  f  1373,  bl.  32,  reg.  4 ; 

Bhre  Jagaraga   I  (43),  f  1373,  bl.  32,  reg.  4; 

Bhre  TaBjungpura  (44),  nergens ; 

Bhre  Pajang,    II  (45),  f  1372,  bl.  32,  reg.  6; 

Bhre  Këling  (46),  f  1369,  bl.  31  reg.  36; 

Bhre  Këmbang  jënar  (E),  nergens; 

Bhre  Kabalan    (50),    f    1373,    bl.  32,  reg.  5,  en  van 

Bhre  Singapura  (51),  nergens. 
Wie  zich  met  behulp  van  deze  uiteenzetting  de  moeite  geven  wil  den  tekst 

geregeld  na  te  gaan,  zal  zien  dat  alle  meer  op  den  voorgrond  tredende  personen  l) 

in  Hoofdstuk  X  —  XII,  behalve  een  zekere  Raden  Gajah,  bl.  31,  reg.  12  en  32, 
die  van  vorstelijken  bloede  moet  zijn  geweest,  raden,  terecht  konden  worden 

gebracht  2),  en  verder  dat  Hoofdstuk  XIII  en  XIV  nieuwe  personen  leveren,  die 
wel  namen  dragen  als  anderen  in  het  voorafgaande  droegen,  maar  die  toch  niet 

dezelfden  kunnen  zijn,  daar  zij,  die  die  namen  voerden,  reeds  overleden  waren: 

Bhre  Pandan  salas,  bl.  31,  reg.  31  3);  Bhre  Daha,  bl.  31,  reg.  34;  Bhre  Tu- 
mapël,  bl.  32,  reg.  1,  en  Bhra  Hyang,  bl.  32,  reg.  5. 

Nu  is  het  mogelijk,  dat  wat  hier  als  richtsnoer  bij  de  beoordeeling,  welke 

personen  er  telkens  bedoeld  werden,  aangenomen  is,  instede  van  op  den  rechten 

weg  te  voeren,  juist  geleid  heeft  tot  verkeerde  gevolgtrekkingen,  en  dat  juist  de 

later  genoemden  van  denzelfden  naam  de  bedoelden  zijn  en  niet  de  daarvoor  ge- 
kozenen. Men  heeft  intusschen  gezien  tot  welk  een  resultaat  de  methode  heeft 

geleid,    en  het  blijft  een  ieder  vrij,  ten  minste  wat  het  laatste  gedeelte  der  voor- 

1)  Hiertoe   behooren,  in  het  verband  hier,  niet  Këmbar,  Tuhan  Wuruju,  en  anderen,  die  op  bladzijde 
28  en  29  voorkomen. 

2)  Over  de   pat.ih's  vindt  men  iets  bij  Hoofdstuk  XIII. 
3)  Raden   Jagulu  is  hier  overgeslagen,  omdat  hij  dezelfde  persoon  zou  kunnen  zijn  als  Pandan  Salas 

t.  a.  p. 
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afgaande  uiteenzetting  betreft,  van  een  andere  meening  te  zijn,  dan  uit  het  toe- 
passen dier  methode  moest  voortvloeien.  Toch  mag  er  hierbij  wel  op  gewezen 

worden,  dat  in  het  laatste  gedeelte  alle  nadere  aanduidingen  omtrent  de  eigentlij ke 

persoonlijkheid  van  de  genoemden  ontbreken,  en  dat  men  zonder  zich  op  de  een 

of  andere  wijze,  te  recht  of  ten  onrechte,  een  norm  te  stellen,  uit  den  doolhof  niet 

geraken  kan.  Voorshands  althans  schijnt  er  geen  literatuur  voorhanden  te  zijn,  die, 

waar  het  hier  op  aankomen  zou,  eenig  licht  zou  kunnen  verspreiden  over  het  laatste 

gedeelte  van  de  Pararaton,  en  men  neme  de  uiteenzetting  dan  ook  voor  niet  meer 

dan  waarvoor  zij  gegeven  wordt,  een  poging  om  den  weg  te  vinden  of  te  wijzen, 

waar  men  het  voetspoor  zoo  gemakkelijk  bijster  worden  kan. 

De  bijzonderheid  in  dit  hoofdstuk,  waarop  nog  de  aaudacht  moet  worden 

gevestigd,  en  tot  nog  toe  voorbij  werd  gegaan,  is  deze  dat  Bhre  Wirabhumi,  Raja- 

sanagara's  (Hayam  wuruk's)  zoon  uit  een  rabi  haji,  als  kind  werd  aangenomen  door 
een  Bhre  Daha.  Het  zou  voor  het  inzicht  in  Hoofdstuk  XII  van  zeer  veel  belang 

zijn  te  weten,  wie  daarmede  bedoeld  is.  Zooals  uit  de  uiteenzetting  boven  blijkt, 

waren  er  tot  in  1338  Qaka  drie  Bhre  Daha's,  die  althans  genoemd  werden: 
Bhre  Daha  I,  de  gemalin  van  Kertarajasa, 

Bhre  Daha  II,  diens  dochter,  de  zuster  van  de  eerste  prabhu  istri,  en 

Bhre    Daha  III,  de  achterkleindochter  van  den  stiefzoon  van  deze  vorstin. 

Dat  het  de  laatste  wezen  zou,  die  Bhre  Wirabhumi  tot  zoon  had  aangeno- 
men, is  volslagen  ondenkbaar,  daar  zij,  hoewel  van  moederszijde  gelijkgradig  met 

een  dochter  van  hem,  van  vaderszijde  als  een  zijner  kleinkinderen  te  beschouwen  is. 

Evenmin  is  het  te  denken,  dat  het  Bhre  Daha  I  zijne  overgrootmoeder  was,  en 

zoo  rest  er  dus,  wat  ook  de  gedachte  is,  die  zich  het  eerste  opdringt,  slechts 

Bhre  Daha  II.  Dit  laatste  zou  ook  in  overeenstemming  zijn  met  het  feit,  dat  hare 

dood,  zie  boven,  eerst  later  wordt  vermeld,  tusschen  1293  en  1298,  en  de  om- 
standigheid, dat  zij  zijn  jongere  grootmoeder  zou  kunnen  heeten,  is,  hoewel  er  in 

zulk  eene  adoptatie  iets  vreemds  zou  liggen,  vooral  bij  de  Javanen,  die  de  geslach- 
ten zoo  sterk  uiteen  plegen  te  houden,  toch  niet  voldoende  om  de  mogelijkheid  er 

van  geheel  te  ontkennen.  Hoe  dit  intusschen  ook  zij,  zooals  men  bij  Hoofdstuk 

XII  en  XIII  zien  zal,  waar  op  deze  zaak  terug  zal  dienen  te  worden  gekomen, 

ook  zoo  zijn  de  bezwaren  nog  geenszins  uit  den  weg  geruimd. 

HOOFDSTUK   XI. 

Bhra  Hyang  wicesa,  als  koning  Aji  Wikrama.     Caka  1311  —  1322. 

Bhra  Hyang  wicesa  wordt  koning  (prabhu). 
Daarop  heeft  er  een  bergstorting  plaats  in  de  wuku  Prang  bakat,  in  Qaka  1317. 

Vervolgens  sterft  Gajah  ënggon,  in  Qaka  1320,  na  zevenentwintig  jaar  apatih 



Hoofdstuk  XI.  —  150  —  Vert.  en  Aant, 

te    zijn    geweest.     Bhra    Hyang    Wëkasing    suka    zegt    dat  Gajah  manguri  apaiih 
moet  worden. 

Bhra    Hyang    Wëkasing    suka,    nl.    die    welke    stierf  te  Indrabhawana,  en 
bijgezet    werd    te    Tajung,    dat   ook  de  dharma  te  Paramasukapura  heet,  stierf  in, 
gaka  1321. 

Bhra  Hyang  wicesa  wordt  kluizenaar  (onttrekt  zich  aan  de  staatszaken). 
in  Qaka  1322. 

AANTEEKENING. 

Na  den  dood  van  den  vorst,  die  bij  ons  het  meeste,  of  al,  bekend  was  als 

Hayam  wuruk,  en  onder  wiens  bewind  Majapahit  zijn  hoogsten  luister  schijnt  be- 
reikt te  hebben,  werd  Bhra  Hyang  wicesa  vorst,  onder  den  naam  Aji  Wikrama, 

zooals  men  in  het  vorige  hoofdstuk  reeds  vermeld  vond. 

Zijn  recht  op  den  troon  schijnt  hij,  die  geen  zoon  van  Hayam  wuruk  was, 

maar  slechts  de  oudste  spruit  van  diens  jongere  zuster,  voornamelijk  ontleend  te 

hebben  aan  zijn  huwelijk  met  Bhre  Lasëm  T,  de  schoone  (26),  die,  geboortig  uit 

Paduka  gori,  ons  als  de  aangewezen  troonsopvolgster  moet  toeschijnen,  waar  Bhre 

Wirabhumi  zijn  vader  na  diens  dood  niet  vervangt,  zooals  Jayanagara,  die  toch 

ook  uit  een  bini  haji  (—  rabi  haji)  geboren  was,  Kërtarajasa  (Raden  Wijaya)  had 

opgevolgd  ]).  Toch  schijnt  hij  geen  heer  te  zijn  geworden  over  het  geheele  rijk. 
Zooals  het  volgende  hoofdstuk  kan  doen  zien,  was  er  een  oostelijk  rijk  ontstaan 

naast  een  westelijk,  en  was  over  dit  eerste  Bhre  Wirabhumi,  Hayam  wuruk's 
zoon.  koning  geworden.  Men  moet  dus  aannemen,  dat  na  den  dood  van  den 

grootsten  vorst  van  Majapahit,  en  misschien  wel  door  zijne  beschikkingen,  waarbij 

hij,  zonder  zijne  dochter  geheel  achteraf  te  zetten,  toch  ook  aan  zijn  zoon  een  deel 

van  het  door  hem  bestuurde  groote  complex  wilde  nalaten,  een  gedeelte  van  het 

rijk  aan  Bhre  Wirabhumi  gekomen  was,  die  daardoor,  naast  Hyang  wicesa,  den 

vorst  over  het  westelijke  gedeelte  van  Hayam  wuruk's  nalatenschap,  het  bestuur 
was  gaan  voeren  over  een  oostelijker  gedeelte  van  Java,  oost- Java,  Balambangan, 
doch  hiervoor  zie  men  bij  het  volgende  hoofdstuk. 

Hyang  wigesa  had  spoedig  na  het  aanvaarden  der  regeering  den  dood  van 

zijn  zoon  te  betreuren,  dien  hij  verwekt  had  bij  de  „schoone"  Bhre  Lasëm,  de 
dochter  van  Hayam  wuruk,  nl.  Bhra  Hyang  Wëkasing  suka  II,  die  dus  juist 

heette  als  ook  een  der  namen  van  den  vorigen  vorst,  zijn  grootvader  van  moeder- 
szijde, was.  Blijkbaar  had  het  jonge  mensch  reeds  een  aandeel  gekregen  in  de 

regeering,  daar  hij,  en  niet  zijn  vader,  den  nieuwen  patih  schijnt  te  benoemen. 

In  het  jaar  na  zijns  zoons  dood  trekt  Bhra  Hyang   wicesa  zich  uit  de  regee- 

1)     De  verhouding  schijnt  evenwel  niet  dezelfde  te  zijn  geweest.     Bhre  Kahuripan  II  en  Bhre  Daha  II 

waren    de  jongere    zusters  van  Jayanagara,  zie  hl.  27  reg.  3;  Bhre  Lasërn  I  daarentegen  was  vermoedelijk  de 

oudere   zuster  van  Bhre  "Wirabhumi,  want  zij  wordt  eerder  genoemd,  zie  bl.  29  reg.  19. 
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ring  terug,  haar,  zooals  zoo  dadelijk  blijken  zal,  overlatende  aan  zijne  dochter  Dewi 

Suhita,  doch  naar  het  schijnt  niet  voor  goed,  men  zie  het  volgende  hoofdstuk. 

HOOFDSTUK  XII. 

Dewi  Suhita,  als  koningin  Bhatdra  islri.     Caka  1322  — 1351. 

Bhatdra  islri  !)  wordt  koning  (prabhu). 
Bhre  Lasëm  sterft  in  de  Kawidyadharen,  wordt  bijgezet  te  Pabangan,  dat 

als  dharma  Laksmipura  heet. 

Bhre  Kahuripan  sterft. 

Bhre  Lasëm,  de  dikke,  [31]  sterft. 

Bhre  Pandan  salas  sterft,  en  wordt  bijgezet  te  Jinggan,  als  dharma  Crl 
Wisnupura  geheeten. 

Bhra  Hyang    wigesa    had    onaangenaamheden    met  Bhra  Wirabhümi,     .     . 

......    (?)    2). 

Drie  jaar  daarna  had  er  weder  een  krijg  3)  plaats. 
Beiden  maakten  zij  zich  tot  den  strijd  gereed ;  aan  Bhre  Tumapël  en  Bhra 

Hyang  Paramegwara  zonden  zij  beiden  bericht:  „Wien  zal  ik  helpen?"  (zeiden 
dezen).  Toen  het  tot  den  strijd  kwam,  verloor  het  westelijke  rijk  het,  (en  had  dus) 

Bhra  Hyang  wigesa  tegenspoed.  Hij  trok  zich  dat  aan  en  wilde  zich  terugtrekken. 

Dit  werd  aan  Bhre  Tumapël  en  Bhra  Paramegwara  bericht.  (Dezen  zeiden  toen)  : 

„Laat  hij  niet  te  spoedig  zich  terugtrekken,  ik  zal  hem  (zijn  vijand)  weerstaan". 
Dit  gaf  Bhra  Hyang  wigesa  weer  moed.  Hij  trok  weer  op,  en  herstelde  het  ver- 

lorene weer  met  de  hulp  van  Bhre  Tumapël  en  Bhra  Paramegwara.  Het  oostelijke 

rijk  verloor  het.  Bhre  Daha  werd  door  Bhra  Hyang  wigesa  geschaakt,  en  naar  het 

westen  gevoerd.  Bhre  Wirabhümi  toog  in  den  nacht  weg,  besteeg  4)  een  schip, 
maar  werd  gevolgd  door  Raden  Gajah,  die  tot  ratu  angabhaya,  onder  den  naam 

Bhra  Narapati  gezalfd  was  (of  werd).  Hij  werd  aan  boord  achterhaald,  gedood  5) 

en  onthoofd  6)  en  (zijn  hoofd)  naar  Majhapahit  gebracht.  Hij  werd  bijgezet  te 
Lung,  dat  als  dharma  Gorigapura  heette,  in  Caka  1328;  (in  hetzelfde  jaar)  had 

deze  groote  krijg  plaats. 

1)  Dewi  Suhita,  zie  boven. 

2)  In    't    Jav.     dadi    deniradampul,    abelah    mati    siradampul    i    (Jalca    1328.     In  de  gewoone  betee- 
kenis  geeft  dampul  hier  geen  zin. 

3)  In  't  Jav.  par  eg  r  eg. 

4)  In  't  Jav.  tumulumpak. 

5)  In  't  Jav.  minoktan. 

6)  In  't  Jav.  pinök. 
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Vier  jaren  daarna  overleed  l)  Gajah  Manguri,  in  Qaka  1332.  12  Jaar  was 

hij  patik.     Gajah  lëmbana  volgt  hem  patih  op  2). 
Daarop  had  in  de  wuhu  Julung-pujut  een  bergstorting  plaats,  in  Caka 

1333  3). 

Gajah  lëmbana  stierf  4)  in  Qaka  1335.  Drie  jaar  was  hij  patih.  Tuhan 

Kanaka  volgt  hem  als  apatih  op  5). 
Bhre  Daha  sterft,  Bhre  Matahun  sterft,  Bhre  Mataram  sterft. 

Daarop  had  de  groote  lantaren  (?)  plaats,  in  Caka  1338. 

En  de  groote  hongersnood  in  Caka  1348. 

Bhre  Tumapël  sterft  in  Qaka  1349,  hij  wordt  bijgezet  in  Lo-kërëp,  dat  als 
dharma  Amarasabha  heette. 

Bhre  Wëngker  sterft,  en  wordt  bijgezet  in  Sumëngka. 

Bhra  Hyang  wi§esa  sterft  en  wordt  bijgezet  te  Lalangon,  dat  als  dharma 

Paramawigesapura  heette. 

De  prabhu  istri  sterft  in  1351. 

AANTEEKENING. 

In  de  aanteekening  bij  het  XIe  hoofdstuk,  dat  de  regeering  van  Bhra  Hyang 
wicesa  omvat,  moest  reeds  opgemerkt  worden,  dat  deze  vorst,  wel  is  waar  op  een 

gegeven  oogenblik  van  de  regeering  afstand  doet,  en  door  zijne  dochter  wordt 

opgevolgd,  maar  dat  dit,  naar  het  zich  laat  aanzien,  niet  voor  goed  was.  In  dit 
hoofdstuk  nl.  treedt  hij  weder  op  het  tooneel,  en  wel  op  zulk  eene  wijze,  dat  men 

haast  zeggen  zou,  dat  hij  de  regeering  maar  weer  op  nieuw  had  opgenomen,  doch 
men  zie  hierover  wat  straks  volgt. 

Wie  de  bhatdra  istri  (prabhu)  was,  die  na  zijn  bhagawan  worden  den  troon 

besteeg,  leerde  het  Xe  hoofdstuk  reeds,  waar  bericht  werd,  dat  Bhra  Hyang  wigesa 
ook  een  dochter  kreeg,  de  bhre  prabhu  stri,  die  Dewi  Suhita  heette.  Het  is  deze, 
die  bedoeld  moet  zijn. 

Maar  al  volgde  zij  haren  vader  toenmaals,  in  1322,  op,  reeds  is  het  volgen- 

de jaar,  zoo  wordt  er  bericht,  heeft  Bhra  Hyang  wig.esa  ongenoegen  met  Bhre  Wira- 
bhumi,  en  een  drie  jaren  daarna,  zegge  een  viertal  jaren  (helet  tigang  lahun),  dus 

in  1326  of  1327,  heeft  er  een  groote  krijg  plaats,  tusschen  een  oostelijk  en  een 
westelijk  rijk.  Er  wordt  bepaaldelijk  gesproken  van  een  kadaton  wetan  en  een 

kadaton  kulon,  terwijl,  waar  het  het  laatste  rijk  is  dat  bij  den  met  afwisselend  succes 

gevoerden  oorlog  het  onderspit  delft,  Bhra  Hyang  wigesa  in  druk  geraakt,  en  omge- 
keerd, zoodra  het  oostelijke  rijk  het  verliest,  Bhre  Wirabhumi  de  vlucht  moet  nemen. 

1)  In  't  Jav.  atelasan. 
2)  Lees :     ro  welas  tahun  apatih,  gumanti  sira  Gajah  lëmbana  apatih. 

3)  Zoo  te  lezen  in  plaats  van   1343. 

4)  In  't  Jav.  atelasan. 
5)  Lees :     tigang  tahun  apatih,  gumanti  Tuhan  Kanaka  apatih. 
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Wie  Bhre  Wirabhumi  was,  bleek  almede  reeds  uit  het  Xe  hoofdstuk; 

1°.  wordt  daar  van  hem  verteld,  dat  hij  een  zoon  was  van  Hayam  wuruk 

bij  een  selir,  bl.  29  reg.  18,  dus  een  halve  broeder  van  de  „schoone"  Bhre  Lasëm, 
de  vrouw  van  Bhra  Hyang  wicesa; 

2°.  dat  hij  huwde  met  de  „dikke"  Bhre  Lasëm,  een  zuster  van  Bhra  Hyang 
wigesa,  bl.  29  reg.  23,  zoodat  hij  dus  met  dezen  vorst  op  dubbele  wijze  verzwagerd 

was,  eensdeels  omdat  hij  een  broeder  was  van  diens  vrouw,  anderdeels  omdat 
hij  een  zijner  zusters  tot  vrouw  had ;  en 

3°.     dat  hij  door  Bhre  Daha  tot  zoon  was  aangenomen,  bl.  29  reg.   19. 
Na  hetgeen  in  de  aanteekeing  bij  Hoofdstuk  XI  reeds  opgemerkt  werd 

over  een  vermoedelijke  splitsing  van  het  rijk  van  Hayam  wuruk,  misschien  wel  door 

deze  zelf,  is  vooral  dit  laatste  hier,  behalve  nog  andere  zaken,  waarover  da- 

delijk, daar  het  bovenal  te  doen  moet  zijn  om  de  geloofwaardigheid  van  de  Pa- 
raraton  in  het  licht  te  stellen,  van  belang;  immers  uit  dit  laatste  volgt  direct  dat 

Bhre  Wirabhumi  ook  putra  ing  Daha,  putreng  Daha,  zou  kunnen  heeten,  of  dat 

er,  op  een  andere  wijze  het  uitdrukkende,  over  het  oostelijke  rijk  toen  ter  tijde 

een  Putreng  Daha  stond. 

Welken  de  beide  rijken  waren,  behoeft  eigentlijk  geen  toelichting.  Bhra 

Hyang  wigesa  was  in  1311  Qaka  prabhu  geworden,  en  daarmede  wordt  hier,  in  't 
latere  gedeelte  van  den  tekst  van  de  Pararaton,  de  vorst  van  Majapahit  bedoeld. 

Het  andere  rijk  moet  oostelijker  hebben  gelegen,  en  het  kan  dus  kwalijk  iets  an- 

ders zijn  geweest  dan  wat  reeds  oudtijds  het  rijk  van  Balambangan  l)  werd  ge- 
noemd.    Dat  komt  zelfs  nog  nader  uit. 

Gaat  men  het  bericht  over  dezen  krijg  nog  verder  in  bijzonderheden  na, 

dan  ziet  men  hoe  er  ook  een  vorst  (of  regent)  van  Tumapël  een  belangrijke  rol 

in  heett  gespeeld.  Van  weerszijden  aangezocht  door  de  beide  tegenover  elkander 

staande  rijken,  om  zich  bij  hen  aan  te  sluiten,  aarzelt  hij  eerst,  evenals  de  nevens 

hem  genoemde  Bhra  ParameQwara,  bij  wien  men  evenzeer  hulp  zocht,  maar  be- 
sluit hij  toch  iets  later  om  aan  het  westelijke  rijk  de  hand  te  reiken,  als  hij  ziet, 

dat  dit  het  aflegt  2).  Daardoor  wordt  hij  van  dit  rijk  de  bondgenoot,  en  zóó, 

men  zou  zoo  kunnen  zeggen,  als  't  ware  één  met  Majapahit. 
Maar  hier  blijkt  tevens,  dat  met  die  kadalon  wetan  naast  Majapahit  (waar- 

van de  residentie  Surabaya  de  hoofdzetel  was)  ook  Tumapël  (=  Singasari  =  Pa- 
suruhan)  niet  bedoeld  kan  zijn.  en  dat  men  dat  oostelijke  rijk  verder,  oostelijker, 
moet  zoeken. 

1)  In  de  Pararaton  komt  deze  naam  niet  voor. 

2)  Men  houde  in  't  oog  dat  deze  Bhre  Tumapël,  volgens  de  berekening  bij  Hoofdstuk  X,  slechts  ge- 

weest kan  zijn  Bhre  Tumapël  (Z/1  (39),  de  zoon  van  Hyang  wicesa,  tevens  de  schoonzoon  van  Bhre  Wirabhumi. 

Bhra  Paramecwara  was  Hyang  Paramecwara  II  (47),  de  zoon  van  Bhre  Pandan  salas  I  (40),  de  gemaal  van 

Dewi  Suhita  (de  prabhu  istrl);  dan  tevens  de  schoonzoou  van  Hyang  wicesa,  wat  ook  Bhre  Tumapël  (b)  (39) 

was,  zie  ibid.,  en  het  slot  van  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  VIII. 
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Door  zich  bij  Bhra  Hyang  wi§esa  aan  te  sluiten  wordt  Tumapël,  zoo  werd 

er  zoo  even  gezegd,  als  't  ware  één  met  Majapahit. 
Men  zou  dit  ook  op  een  andere  wijze  kunnen  uitdrukken.  Men  zou  zich 

bijv.  eens  kunnen  afvragen  welken  indruk  deze  oorlog  wel  moet  hebben  gemaakt 

op  een  vreemdeling,  die,  met  de  plaatselijke  omstandigheden  nu  eens  niet  bijzonder 

nauwkeurig  bekend,  hem  beleven,  hem  bijwonen  kon.  Zou  het  den  schijn  niet 

hebben  kunnen  gehad,  alsof  hier  in  dezen  krijg  in  werkelijkheid  het  rijk  van  Tu- 

mapël  (Pasuruhanj  als  een  westelijk  rijk  in  oorlog  was  met  een  oostelijk  (Praba- 
lingga,  Bësuki,  Balambangan),  alsof  het  de  vorst  van  Tumapël  was  die  oorlog 

voerde  met  een  pulreng  Daha?  Doch  het  is  niet  noodig  zulks  te  vragen.  Zonder 

meer  kan  hier,  na  de  korte  zooeven  hier  gegeven  uiteenzetting,  nogmaals  een  stuk 

worden  afgeschreven  uit  de  Notes  on  the  Malay  Archipelago  and  Malacca,  door 
den  Heer  W.  P.  Groeneveldt  uit  verschillende  Chineesche  teksten  saamgelezen. 

Men  oordeele  zelf  of  er  sprake  is  van  denzelfden  krijg,  in  dezelfde  streek,  in  den 

zelfden  tijd,  en  met  denzelfden  afloop. 

„When  the  emperor  Ch'êngtsu  ascended  the  throne,  —  zoo  leest  men  er, 
Verh.  Bat.  Gen.,  XXXIX,  bl.  36  (162),  —  he  sent  information  of  it  to  this  country 
(het  oostelijk  gedeelte  van  Java),  and  the  next  year,  1403  (=  1325  Qaka),  he  sent 

a  vice-envoy  and  a  messenger  to  present  the  king  with  silks  and  gauzes  embroi- 
dered  with  gold.  When  the  envoys  had  left,  the  western  king,  Tumapan, 

sent  envoys  to  congratulate  the  emperor,  who  again  sent  an  eunuch  and  others  to 

bestow  upon  the  king  a  silver  seal  inlaid  with  gold.  The  king  sent  envoys  to 

present  his  thanks  for  this  seal,  and  offered  products  of  his  country  as  tribute. 

„The  eastern  king,  Putling  tahah  l),  also  sent  envoys  tocourtfor 
the  purpose  of  bringing  tribute  and  asking  for  a  seal,  and  the  emperor  sent  an 

officer  to  bring  it  to  him.     From  this  time  the  two  kings  brought  tribute. 

„In  the  year  1405  (=  1327  Qaka)  the  eunuch  Chêng  Ho  was  sent  as  a 
messenger  to  this  country,  and  in  the  next  year  the  two  kings  made 
war  upon  each  other;  the  eastern  king  was  defeated  and  his 

kingdom  destroyed." 
„At  that  time  the  imperial  envoys  were  just  in  the  country  of  the  eastern 

king,  and  when  the  soldiers  of  the  western  king  entered  the  market  place  170 

of  their  followers,  were  killed  by  these :  on  this  the  western  king  became  afraid  2), 
and  sent  envoys  to  ask  pardon.  The  emperor  gave  them  an  edict,  reproving  him 

severely  and  ordered  him  to  pay  sixty  thousand  thails  of  gold  as  afine."  Enz.3). 
1)  Volgens  eene  aanteekening  zouden  de  Chineesche  karakters,  waarvan  Putling  tahah  de  transcriptie 

is  ook  Piling  daha  kunnen  worden  uitgesproken.  Dit  zou  knnnen  beantwoorden  aan  Bhreng  Daha;  de  zaak  zou 't 

zelfde  blijven,  maar  ook  hier,  als  in  't  westelijke  rijk,  de  fautor  van  den  vorst  meer  op  den  voorgrond  zijn 
gedrongen.  Wat  Tumapël  betreft  behoeft  men  zelfs  niet  eens  zoover  te  gaan,  daar  deze  naam  bij  de  Chi- 

neezen,  zooals  uit  die  berichten  blijkt,  zoo  goed  als  synoniem  is  met  Java  (oost-Javal. 
2)  NL  voor  de  Chineezen.     Men  ziet  het,  het  verhaal  is  zoo  goed  als  van  ooggetuigen. 

3)  Het    vervolg    doet  hier  minder  ter  zake.     De  western  king  betaalt  slechts  een  gedeelte,  doch  krijgt 

de  geheele  boete  daarop  kwijt  gescholden. 
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Behalve  het  voorafgaande,  waarmede  gelukkiger  en  merkwaardiger  wijze 

het  historisch  gehalte  van  de  Pararaton  ook  wat  een  ander  gedeelte  van  dit  ge- 
schrift betreft,  in  het  licht  kon  worden  gesteld,  moet  er  over  de  pericope,  waarin 

men  de  mededeelingen  aantreft  over  een  krijg  tusschen  dat  westelijke  en  dat  ooste- 
lijke rijk,  tusschen  Majapahit  en  Balambangan  nog  eene  vraag  gedaan  worden, 

en  wel  deze:  of  het  niet  waarschijnlijk  is,  dat  men  daarin  een  schildering  vindt 

van  den  krijg  en  het  wapenfeit,  die,  gecombineerd  met  allerlei  andere  zaken  (uit 

de  folklore)  het  leven  gaven  aan  den  bij  den  Javanen  zoo  bekenden  Damar  Wulan 

roman,  welke  nu  op  deze  wijze  feitelijk  op  een  historischen  achtergrond  zou  blij- 

ken te  berusten  ?  De  aanknoopingspunten  zijn  niet  velen ;  doch  is  zulks  wel  noo- 

dig?  In  hoofdzaak,  —  het  volgende  toch  wordt  immers  ook  hier  verteld,  —  dat  er 
onder  een  vorstin  van  Majapahit,  een  groote  oorlog  gevoerd  werd  tusschen  dat 

rijk  en  Balambangan,  waarbij  dit  laatste  het  eerst  won,  maar  later  door  onver- 
wachte hulp*  de  krijgskansen  keerden,  zoodat  Balambangan  te  niet  kon  worden 

gedaan,  en  dat  de  vorst  van  dat  rijk  door  een  persoon,  die  hem  opzocht,  geveld 
werd  en  onthoofd,  waarna  deze  zijn  hoofd  naar  Majapahit  bracht,  is  het  raam  van 

den  roman  en  het  beloop  van  dezen  paregreg  het  zelfde.  De  held,  die  hier  Bhre 

Wirabhumi  (=  Menak  Jingga)  ombrengt,  heet  hier  wel  anders :  Raden  Glajah, 
Ratu  angabhaya,  Bhra  Narapati,  en  niet  Damar  Wulan,  de  vorstin  geen  Këncana 

wungu,  enz.  enz.,  en  men  vindt  in  den  roman  allerlei  verhaald,  waarvan  hier  geen 

spoor  te  vinden  is  l),  evenals  omgekeerd  ook  de  verdere  bijzonderheden  van  den 
oorlog  hier  anderen  zijn,  ja,  het  zelfs  met  Raden  Gajah,  die  Bhre  Wirabhumi  versloeg 

en  onthoofde,  anders  afloopt,  daar  hij,  zooals  het  volgende  hoofdstuk  leert,  wegens 

dien  moord  later  van  kant  gemaakt  wordt,  doch  dit  alles  kan  de  overeenkomst 

in  die  enkele,  en  zeer  belangrijke  hoofdlijnen  niet  te  niet  doen.  Is  het  juist  ge- 
zien, dat  de  Damar  wulan  roman  in  zijn  opzet  inderdaad  berust  op  hetgeen  er 

in  die  jaren  is  voorgevallen,  dan  is  men,  en  zulks  kan  in  zekeren  zin  een  winst 

worden  geacht,  thans  ook  in  staat  om  eenigszins  de  waarde  van  dat  verhaal  te 

schatten;  en  wellicht  zal  het  ons  straks  gegeven  zijn  na  te  gaan  hoe  het  lang- 
zamerhand den  vorm  heeft  gekregen,  waarin  wij  het  hebben  leeren  kennen.  Dat 

men  daarbij  vooral  het  oog  zal  hebben  te  richten  op  de  oudste  der  redacties, 

welke  er  van  bestaan,  dus  die,  welke  Roorda  van  Eysinga  kende,  en  de  dadelijke 

variatie's  daarvan,  behoeft  hier  wel  niet  in  herinnering  te  worden  gebracht,  waar 

1)  De  Rangga  lawe  van  den  Damar  wulan  roman  is  natuurlijk  dezelfde  als  die  welke  hier  boven  in 

Hoofdstuk  V,  VI  en  VIII  voorkomt,  ook  al  zijn  hier  zijne  latere  gedragingen  lijnrecht  tegenovergesteld  aan 

wat  hij  in  de  Damar  wulan  doet.  Op  den  smid  van  Lumbang,  Mpu  Gandring  van  Lumhang,  in  de  Damar 

wulan  (oudste  redactie)  Mpu  Lumbang,  werd  reeds  gewezen  in  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  1 .  Verder  dient 

er  hier  nog  gelet  te  worden,  in  verband  met  eene  opmerking,  die  straks  in  den  tekst  iets  lager  voorkomt, 

dat  Menak  Jingga  geschaakte  prinsessen,  Dewi  Wahita  en  Dewi  Puyëngan,  bij  zich  aan  zijn  hof  had,  en  ook 

de  vraag  te  worden  gesteld  of  Wahita  soms  nog  een  reminiscens  aan  het  Dewi  Suhita  van  dit  hoofdstuk  zou 

kunnen  zijn.    In  Menak  kontjar  zou  Bhre  Tumapël  kunnen  schuilen. 
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het  daarentegen  weer  wel  van  belang  kan  zijn  er  op  te  wijzen,  dat  Raden  Gajah 

hier,  behalve  Bhra  Narapati,  ook  raki  angabhaya  wordt  genoemd. 
Wat  de  waarde  van  dezen  titel  is,  werd  boven  bij  Hoofdstuk  IV  reeds 

gezegd,  is  niet  met  zekerheid  uit  te  maken,  doch  zoowel  hier  als  daar  moet  men 

vermoeden,  dat  de  rang  een  vrij  hooge  was,  èn  om  het  gebruikte  ratu  èn  vooral 

om  de  verhouding,  waarin  Rangga  wuni  (Wisnuwardhana)  en  Mahisa  campaka 

(Narasinga)  tot  elkan>ler  stonden  !). 
Wie  nu  die  Bhre  Daha  was,  die  door  Bhra  Hyang  wigesa  naar  het  westen 

werd  medegevoerd,  en  of  zij  de  persoon  was,  welke  Bhre  Wirabhumi  tot  zoon  had 

aangenomen,  is  eene  zaak  die  moeielijk  is  uit  te  wijzen.  De  gebezigde  uitdrukking, 

ingemban,  wijst  zonder  twijfel  op  een  dame,  en  in  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk 
X  werd  het  reeds  beredeneerd,  dat  moeielijk  iemand  anders  dan  Bhre  Daha  II 

Bhre  Wirabhumi  kan  hebben  aangenomen.  Nu  kan  men  gissen,  dat  de  Bhre  Daha, 

welke  bij  Bhre  Wirabhumi  werd  aangetroffen,  de  dochter  was  van  Pandan  Salas  I  (40), 

Bhre  Daha  III  (49),  de  echtgenote  van  Bhre  Tumapël  (b)  (39),  of  de  latere  echt- 
genote van  deze,  door  Bhre  Wirabhumi  bijv.  geschaakt,  te  meer  daar  Bhre  Daha  II 

(20),  volgens  de  berekening  boven,  reeds  tusschen  1293  en  1298  overleden  was.  Maar 

terwijl  dit  op  zich  zelf  reeds  slechts  een  gissing  is,  zijn  daarmede  de  moeielijkheden 

1)  Van  het  Damar  wulan  verhaal  hestaan  er  verscheidene  redacties,  onder  welken  de  tekst  die  aan 

Roorda  van  Eysinga  hekend  was,  en  die  een  andere  is  dan  de  door  Winter  gehrnikte,  zeker  de  oudste  is,  zooals 

reeds  hekend  werd  gesteld  in  Nog  eenige  Javaansche  piagëm's  uit  het  Mohammedaansche  tijdvak  afkomstig 
van  Mataram,  Bantën  en  Palemhang,  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXII,  hl.  594.  Van  het  hegin  van  deze 

redactie  hezit  het  Bat.  Gen.  een  exemplaar  op  palmblad,  met  oud-Javaansch  schrift  geschreven.  De  seng- 

kala  er  in  is  mantri-kuda-obah-ringrat,  1673  =  A.  D.  1748.  Wat  Roorda  van  Eysinga  van  het  hoek  zeide, 

in  zijn  Handhoek,  III,  2,  hl.  30,  „in  het  laatst  der  vorige  eeuw  is  zij  uit  een  Javaansch  handschrift,  dat  in 

eene  oudere  Javaansche  taal  geschreven  was,  in  een  Javaansch  dat  aan  het  tegenwoordige  gelijk  staat  over- 

gehragt",  is  dus  geenszins  zoo  onjuist  als  men  wel  gemeend  heeft,  tenzij  men  hier  bepaald  wil  vallen  over  taal  in 
plaats  van  schrift,  die  heiden,  ook  nu  nog,  zoo  menigwerf  met  elkander  verward  worden.  De  Hollander  was 

onnauwkeurig,  toen  hij  in  zijn  Handleiding  hij  de  beoefening  der  Javaansche  taal- en  letterkunde  (1848),  hl.  228 

(A,  no.  47)  „oud-Javaansch"  in  de  plaats  stelde  van  wat  men  bij  Roorda  van  Eysinga  vindt.  Van  dezen  tekst 

bestaan  verscheidene  variaties,  welke  vooral  in  het  naspel,  de  lotgevallen  van  Damar  wulan  als  hij  koning  ge- 

worden is,  onderling  sterk  afwijken.  In  de  verzameling  te  Leiden  wordt  deze  redactie  vertegenwoordigd  door 

no.  CXIX  (Cod  1845)  en  CXX  (Cov.  1838)  van  den  Catalogus  van  Prof.  Vreede.  Een  tweede  is  die  welke 

Winter  in  proza  overbracht,  zie  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  IV,  199,  en  Verh.  Bat.  Gen.  XXX,  en  waarvan  de 

Hollander,  in  zijn  Handleiding  van  1848,  op  hl.  1  58  en  volgg.,  het  begin  uitgaf.  Hier  luidt  de  sëngkala  wil-obah- 

nunggang-jalma,  1765;  te  Leiden  CXIV  (Cov.  1797),  CXVII  (Cov.  2117)?,  en  CXV  (Cod.  2152),  de  proza  be- 

werking. Ten  derde  vindt  men  de  redactie,  welke  door  de  firma  van  Dorp  te  Samarang  onder  toezicht  van  Raden 

Paflji  Jayasubrata  werd  uitgegeven,  en  zeker  nog  jonger  is.  Deze  werd,  volgens  eone  aanteekening  van  Raden 

Mas  Ismangun  Danuwinata,  vervaardigd  door  Raden  Rangga  Prawiradirja,  weleer  wedana  mancanegara  te  Maespa- 

ti;  te  Leiden  in  CXVI  (Cov.  1866(2))  en  CXVIII  (Cod.  2192)?.  Behalve  dezen  bestaan  er  nog  andere  re- 

dactie's,  althans  fragmenten  daarvan,  die  van  minder  beteekenis  schijnen  te  zijn.  Van  veel  belang  daaren- 
tegen zou  wel  eens  kunnen  blijken  te  zijn,  wat  men  aantreft  in  een  Sërat  kanda,  en  hier  beneden  achter 

Hoofdstuk  XVIII,  in  een  extract  uit  dat  hoek,  dient  medegedeeld  te  worden.  Een  Damar  wulan  in  lakon  vorm 

vindt  men  in  Tijdschr.  Ind.  T,  L.  en  Vk.,  XXXVIII,  457;  op  het  einde  van  deze  wordt  hier,  in  verband 

met  wat  de  Pararaton  omtrent  de  latere  lotgevallen  van  Raden  Gajah  verhaalt,  nog  eens  de  aandacht  gevestigd. 
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omtrent  deze  persoon  toch  nog  niet  uit  den  weg  geruimd,  daar,  terwijl  volgens 

dezelfde  berekeningen  ook  de  dood  van  deze  Bkre  Daha,  Bhre  Daha  III  (49),  ons 

straks  in  ditzelfde  hoofdstuk,  bl.  31  reg.  21  wordt  bericht,  f  1338,  er  in  't  vol- 
gende hoofdstuk  weder  een  Bhre  Daha  ten  tooneele  treedt,  in  wier  persoon,  want 

ook  daar  moet  een  vrouw  bedoeld  zijn,  men  onwillekeurig  weder  iemand  ziet,  die 

tot  Bhre  Wirabhumi  in  een  nauwere  betrekking  stond,  en  dus  of  de  persoon  was  die 

door  Hyang  wicesa  uit  het  oostelijke  rijk  gehaald  werd,  óf  wel  die  welke  hem 

als  kind  aannam.    Doch  hierover  zie  men  wederom  verder  bij  het  volgende  hoofdstuk. 

Zooals  men  gezien  heeft,  werd  hier,  omdat  de  Pararaton  het  niet  uitdruk- 
kelijk zegt,  voorzichtigheidshalve  geregeld  slechts  vermoedender  wijze  gesproken 

van  een  op  nieuw  aan  het  bewind  treden  van  Hyang  wigesa,  nadat  hij  in  1322 
Qaka  bhagawan  geworden  was,  maar  het  bleek  ondertusschen  uit  het  uit  de  Notes 

van  den  Heer  Groeneveldt  aangehaalde,  dat  wat  er  over  de  paregreg  l)  in  de 
Pararaton  voorkomt,  ons  feitelijk  ook  door  de  Chineezen  wordt  bericht.  In  het 

aangehaalde  wordt  de  naam  van  Hyang  wicesa,  die  er  slechts  wordt  aangeduid 

met  „the  western  king,  Tumapan",  niet  genoemd.  Daarom  is  het  van  belang  bij 
dit  hoofdstuk  nogmaals  naar  die  Notes  te  verwijzen,  omdat  men  daar  iets  lager 

nog  deze  mededeeling  aantreft:  „In  the  year  1415  (  =  Qaka  1337)  the  king 

adopted  the  name  Yang  Wi-si-sa,  and  sent  envoys  to  thank  the  emperor  for  his 

kindness,  and  to  bring  as  tribute  products  of  the  land".  In  dit  gedeelte  toch 
vindt  men  èn  den  naam  van  den  vorst  zelf,  èn  schijnt  het  al  evenzeer,  dat  Hyang 

wigesa  ook  in  een  lateren  tijd  nog  de  teugels  van  het  bewind  in  handen  had. 

Het  jaar  1415  (=Qaka  1337)  valt  lang  vóór  zijn  dood,  want  Hyang  wigesa,  die 

dus  inderdaad  op  nieuw  de  regeering  in  handen  schijnt  te  hebben  genomen,  sterft, 

volgens  de  opgave,  bl.  31,  reg.  26,  eerst  ruim  twintig  jaren  na  de  paregreg,  in 

1350  of  1351  Qaka,  terwijl  zijne  dochter,  de  prabhu  istri  II,  hem  slechts  kort  over- 
leeft, daar  hare  dood  onmiddelijk  na  den  zijne  wordt  bericht. 
Hoewel  in  deze  aanteekeningen  overigens  het  doel  slechts  is  den  tekst  van 

de  Pararaton  zooveel  mogelijk  toe  te  lichten,  ook  om  hare  zeker  niet  geringe  geloof- 
waardigheid in  het  licht  te  stellen,  schijnt  het  hier  echter  niet  ongepast  nog  iets 

verder  te  gaan,  en  op  nog  een  paar  bijzonderheden  Ie  wijzen,  die  onder  de  periode 

1311  — 1351  Qaka  vallen,  maar  in  de  Pararaton  niet  vermeld  zijn,  en  slechts  in 
de  Notes  worden  aangetroffen. 

Uit  die  Notes  blijkt  nl.  op  bl.  110  (231)  en  112  (233)  dat  een  zeker  ge- 

deelte van  Borneo's  westkust,  dat  met  den  naam  Puni  wordt  aangeduid  en  niet 
geïdentificeerd  kon  worden,  aan  Java  tijdens  Hayam  wuruk  tribuutplichtig  is 

geweest  en  dat  nog  in  dezen  tijd  was. 

Naar  dat  Puni  zond  de  Chineesche  keizer  in  1370  (=Qaka  1299)  een 
gezantschap.     Er  heerschte  daar  een   hooghartige  koning,  maar  deze  werd  terecht 

1)     Këgrëg  =  rheg  ==■  rurug  —    lurug  N.  Jav.   en  ook    uug  in  't  Bal. 
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gewezen.  Het  land  was  toen  juist  geplunderd  door  lieden  van  Sulu,  en  de  koning 

vroeg  daarom  vrijstelling  van  belasting  voor  drie  jaar,  doch  men  deed  hem  weten, 

dat  dat  niet  ging.  „Now,  —  zoo  staat  er  verder,  —  this  country  had  hitherto  belonged 

to  Java,  and  the  people  of  the  latter  country  tried  to  prevent  him  (in  de  betaling 

van  het  tribuut  aan  Chinaï ;  the  king  was  wavering  in  bis  decision,  but  the  envoy 

remonstrated  witb  him,  saying :  „Java  has  already  a  long  time  acknowledged 

itself  a  subject  and  brought  tribute;  why  do  you  only  fear  Java,  and  not  the 

celestial   court?     The  king  then  appointed  envoys  to  bring  a  letter",  enz. 
In  1405  en  1408  (  =  Qaka  1330)  was  daar  een  koning,  die  met  den  Chi- 

neeschen  keizer  zeer  bevriend,  en  bij  hem  zeer  in  gratie  was,  doch  in  't  laatst- 
genoemde jaar  reeds  overleed. 

„Tbe  emperor  issued  au  edict  to  console  his  son,  Hia-wang,  who  was 

ordered  to  succeed  his  father,  and  appointed  king  of  the  country.  Hia-wang  and 
his  uncle  reported  that  their  country  had  to  give  Java  forty  caties  camphor  baros 

every  year,  and  begged  an  imperial  order  to  Java  that  this  annual  tribute  should 

be  stopped,  in  order  that  it  might  be  send  to  the  imperial  court  instead ;  they 

further  said  that,  as  they  were  going  home  now  *),  they  asked  for  the  emperor's 
orders,  and  for  permission  to  remain  at  home  a  year,  in  order  to  satisfy  the 

wishes  of  the  people;  at  last  they  requested  that  the  time  for  bringing  tribute, 

and  the  number  of  persons  who  were  to  accompany  it,  might  be  fixed.  The  em- 
peror acceded  to  all  these  wishes ;  he  ordered  that  tribute  should  be  sent  once  in 

three  years,  and  that  the  number  of  persons  coming  with  it  should  depend  on  the 

king's  pleasure.  He  also  gave  an  order  te  Java,  telling  them  not  to  ask  any  more 

the  annual  tribute  of  this  country",  zonder  dat  er  evenwel  bij  opgegeven  wordt, 
of  Java  in  overeenstemming  met  dat  bevel  ook  heeft  gehandeld. 

Doch  al  blijkt  hieromtrent  niets,  en  al  weten  wij  nu  nog  niet  waar  dat 

Puni  eigentlijk  lag,  zelfs  als  het  van  Hiawang  voor  een  gedeelte  overgroote  be- 
leefdheid tegenover  den  Chineeschen  keizer  is  geweest,  die  hem  dat  verzoek  tot 

hem  deed  richten,  waar  zijn  vader  en  hij  zelf  zulk  eene  goede  ontvangst  in  China 

hadden  ondervonden,  er  werd  toch  tegelijkertijd  een  grootere  onafhankelijkheid 

en  een  zich  afscheiden  van  Java  mede  beoogd,  en,  op  zich  zelf  van  weinig  belang, 
is  dit  toch  in  verband  met  andere  feiten  van  een  zekere  beteekenis.  Want  er  zijn 

ook  nog  andere  berichten,  die  er  op  wijzen,  dat  het  rijk  van  Majapahit,  dat,  zooals 
uit  dit  hoofdstuk  bleek,  óf  onderling  verdeeld  was  óf  zelfs  op  Java  met  vijanden 

te  kampen  had,  toenmaals  gedurende  de  regeering  van  Hyang  wicesa  en  zijne 

dochter,  reeds  niet  meer  het  machtige  Majapahit  genoemd  kon  worden,  wat  het 

onder  de  prabhu  istri  I  en  Hayam  wuruk,  laat  ons  zeggen  onder  het  beheer  van 

Gajah  mada,  geworden  en  geweest  was.     Ook  elders  worden  er  pogingen  gedaan 

1)     Het    sterfgeval    had    in    China    plaats,    waarheen    de  koning  zich  met  zijn  familie  persoonlijk   had 

begeven. 
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het  uitgestrekte  gebied  van  het  rijk  te  verkleinen,  en  goedschiks  of  kwaadschiks 

schijnt  dit  gedeeltelijk  ook  gelukt  te  zijn. 

Van  belang  is  hier  van  dit  opzicht  zeker  dat  gedeelte  van  het  Chineesche 

bericht  over  Java  tijdens  de  Ming-dynastie,  uit  de  jaren,  die  hier  in  aanmerking 
komen,  dat  boven  werd  overgeslagen.  Als  voorgevallen  tusschen  1408  en  1415 

(Qaka  1330  en  1337)  vindt  men  IL,  bl.  37  (163)  bericht:  „At  that  time  Pa- 
lembang  was  under  the  domination  of  Java,  and  the  king  of  Malacca  falsely 

pretended  that  he  had  an  order  from  the  emperor  to  claim  this  possession. 

When  the  emperor  heard  this,  he  gave  an  edict,  saying :  When  lately  the 

eunuch  Wu  Pin  came  back,  he  reported  that  you  (king  of  Java)  had  treated 

the  imperial  envoys  in  the  most  respectful  way;  no  I  have  heard  lately  that 

the  king  of  Malacca  has  claimed  the  country  of  Palembang  from  you,  and  that 

you  have  been  very  much  astonished,  fearing  that  this  was  my  will;  but  I  treat 

people  in  the  most  upright  way,  and  if  I  had  allowed  him  to  do  so,  I  certainly 

would  have  sent  an  open  order,  therefore  you  have  no  reason  to  be  afraid. 

and  if  bad  men  make  use  of  false  pretences,  you  must  not  lightly  believe  them", 
een  positieve  mededeeling  van  een  poging  door  den  koning  van  Malaka  gedaan 

om  aan  Majapahit  een  gedeelte  zijner  onderhoorigheden  afhandig  te  maken.  Houdt 

men  daarbij  in  het  oog,  dat  in  de  genoemde  jaren  die  vorst  van  Malaka  niemand 

anders  was  dan  Mansur  sjah,  die  van  1374  — 1447  A.  D.  regeerde,  dan  valt  er 
door  een  gedeelte  van  de  Sajarah  Malayu  op  dit  bericht  een  eigenaardig  licht, 

evenals  het  op  zijn  beurt  dat  gedeelte  van  die  kroniek  van  bijzonder  belang  maakt. 

Behalve  het  boven  reeds  genoemde  bevat  de  Salalatassalatin  (Sajarah  Më- 

layu)  nl.  nog  een  ander  verhaal  over  Majapahit,  dat,  een  geheel  hoofdstuk  be- 

slaande, het  XIVe,  in  't  kort  navolgende  is. 
Toen  de  vorst  l)  van  Majapahit  overleed,  liet  hij  slechts  eene  dochter  na, 

Raden  Galuh  wi  2)  kusuma.  Deze  prinses  werd  nu,  bij  ontstentenis  van  een 

mannelijken  troonsopvolger,  door  Patih  G-ajak  mada  tot  koningin  gehuldigd.  Zij 
was  en  bleef  ongehuwd,  tot  men  in  de  wandeling  Gajah  mada  ging  beschuldigen 

van  de  vorstin  voor  zich  zelf  bestemd  te  hebben,  en  hem  dit  door  het  toevallig  afluiste- 
ren van  een  gesprek  tusschen  matrozen  bekend  was  geworden.  Zoo  bespeurd 

hebbende  dat  men  zelfs  aan  zijne  integriteit  is  gaan  twijfelen,  begeeft  hij  zich  tot 

haar  om  er  haar  op  te  wijzen,  dat  de  tijd  voor  haar  gekomen  is  om  zich  in  het 

huwelijk  te  begeven.  Zij  vraagt  hem  een  sayembara  (swayamwara)  uit  te  schrijven, 
wat  hij  dadelijk  doet.  Een  ieder,  zelfs  ouden  van  dagen,  gering  volk,  mismaakten 

en  gebrekkigen,  komen  op,  om  voor  haar  te  defileeren,  opdat  zij  hare  keuze  zal 

kunnen  doen,  en  daaronder  ook,  en  wel  in  de  allerlaatste  plaats,  een  zekere  Ki 

Mas  jiwa,  de  aangenomen  zoon  van  een  /wwa/v-handelaar  (panadap,  Jav.  pander es). 

1)  Deze  wordt  tier  ia  dit  hoofdstuk,  evenals  elders  in  de  Sajarah  Mëlayu,  haast  geregeld  batara  genoemd. 

2)  Hier  zonder  twijfel  een  verkorting  van  dewi.     Eaden  galuh  is  hijv.  in  de  Pafiji  verhalen  gewoonlijk 

de  oudste  dochter  uit  het  huwelijk  van    den  vorst  met  de  voornaamste  gemalin. 
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Op  dezen  viel  de  keuze,  zoodat  hij  ralu  van  Majapahit  werd,  in  welke  hoedanig- 

heid hij  den  naam  en  titel  sang  aji  Jayaningrat  voerde.  Nu  was  dit  jonge  mensch, 

zooals  in  het  voorafgaande  reeds  was  medegedeeld,  in  werkelijkheid  iemand  van 

hooge  afkomst,  en  had  hij  met  zijn  pleegvader  een  afspraak  gemaakt  deze  in 

Gajah  mada's  plaats  patih  te  maken,  als  hij  soms  eens  koning  van  Majapahit  wor- 
den mocht.  Hij  was  nl.  de  zoon  van  een  vorst  van  Tanjung  pura  *),  door 

een  storm,  tijdens  een  spelevaart,  van  zijn  familie  afgescheiden,  bij  Majapahit 

door  dien  tuwak-m&n  opgevischt,  en  sedert  bij  hem  gebleven,  terwijl  zijn  eigent- 

lijke  naam  Kirana  langu,  Ji  ï  J\.ï,  was.  Zijn  pleegvader  komt  hem  na  zijn  troons- 
bestijging aan  zijn  belofte  herinneren,  en  hij  stelt  er,  zich  tevens  bekend  makende, 

Gajah  mada  van  op  de  hoogte,  die  de  moeielijkheid  weet  op  te  lossen  door  den 

luwak  man  tot  hoofd  aan  te  stellen  over  allen,  die  dat  vak  nog  verder  beoefenden. 

Daarop  verneemt  men  nu  in  Tanjung  pura  wie  eigentlijk  de  nieuwe  vorst  van  Ma- 
japahit is.  Zijn  vader  laat  de  juistheid  van  hetgeen  hij  verneemt  onderzoeken,  en  als 

het  nu  ook  van  die  zijde  erkend  is  geworden,  schikken  zich  alle  vorsten  van  Java 

onder  zijn  bewind.  Uit  het  huwelijk  wordt  een  dochter  geboren,  die  den  naam 

krijgt  van  Raden  Galuh  Candrakirana,  en  wier  schoonheid  overal  geroemd  wordt. 

Dit  komt  ook  ter  oore  aan  den  toenmaligen  vorst  van  Malaka,  Sultan  Mansur 

shah  2),  die  besluit  haar  ten  huwelijk  te  gaan  vragen.  Hij  laat  te  Singapura  en 
te  Singaraya  een  groote  vloot  gereed  brengen  van  200  driemasters,  stelt  zijn  rijk 

onder  Paduka  raja  den  bandahara,  Sri  Naradiraja  en  Sri  Wijadiraja,  kiest  40 

edelknapen  en  40  freules  uit,  wier  chef  Tun  Bijasura  wordt,  en  begeeft  zich  met 

dezen  op  weg  naar  Majapahit,  ook  vergezeld  van  den  vorst  van  Indragiri,  dien 

van  Jambi,  dien  van  Lingga  en  dien  van  Tungkal  (J,££J)  3),  die  hij  daartoe  uit- 
genoodigd  had.     Als  hij  Majapahit  bereikt,  zijn  daar  ook  de  vorsten  van  Daha  en 

1)  Het  citaat  boven,  uit  de  Sajarah  Mfelayu,  Hoofdstuk  II,  gewaagt  van  een  vroeger  contact  van  Ma- 

japahit met  dit  rijk.  De  vorst  van  Majapahit  huwt  bij  die  gelegenheid  met  Candradewi,  een  dochter  van  Sang 

Sapurba  (Supraba),  terwijl  een  zoon  van  deze,  sang  Maniyaka  (verknoeiing  van  den  naam  eener  andere  widadari, 

nl,  Menaka,  van  der  Tuuk,  Bataksche  leesboek,  IV,  115),  huwt  met  de  dochter  van  den  vorst  van  Tanjung  pura. 

en  door  zijn  vader  in  dat  rijk  tot  koning  wordt  aangesteld.  In  dit  hoofdstuk  (XIV)  wordt  deze  prios  van 

Tafijung  pura  de  pit/ut  (achter-achter-kleinzoon)  van  die  Maniyaka  genoemd. 
2)  Na  Sëkandar  sjah,  zie  boven,  volgden 

Magat,  1274—1276, 
Mohammad  sjah,    1276—1333,    . 

Abu  sjaid,               1333—1334, 

Modhafar   sjah,       1334—1374, 

Mansur  sjah,  1374—1447, 
Deze  laatste  vorst  vertegenwoordigt  het  9e  geslacht  gerekend  van  Tribuwana  (Nila  uttama),  die  een 

broeder  was  van  Maniyaka,  uit  wien  de  prins  van  Tanjung  pura  was  gesproten.  Daar  deze  van  dien  vorst  een 

afstammeling  is  in  't  5e  geslacht,  zie  de  vorige  aanteekening,  was  de  prinses  van  Majapahit  dus  iemand 
uit  't  6e  wat  een  verschil  van  drie  geslachten  geeft.  Bij  de  beoordeeling  van  het  verhaal  is  het  wellicht 

niet  ongewenscht  hier  even  op  te  letten.  Candrakirana  is  het  meest  bekend  als  de  naam  van  de  prinses  van 

Daha,  Raden  Panji  Ino  Kërtapati's  verloofde. 
3)  In  Palembang. 
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van  Tanjung  pura.     Hij  wordt  luisterrijk  ontvangen,  en  ziet  zich  zelfs  de  hoogste 

plaats    onder    allen    toegewezen.     Ook    hem    stelt    nu   de    batara   van   Majapahit 

op  de  proef,  op  een  zelfde  wijze  als  hij  dat  die  twee  andere  vorsten  had  gedaan, 

door  hem,  behalve  een  statie-kris,  nog  40  andere  krissen  ten  geschenke  te  geven, 
van  welken  de  scheeden  gebroken  waren,  met  het  verzoek  dezen  in  orde  te  laten 

brengen.     Had  hij  ze  bij  de  beide  anderen  weer  kunnen  laten  wegstelen,  dit  maal 

gelukt  het  niet ;  de  freules  zijn  den  Javaanschen  dieven  te  slim  af.     Zoo  doen  ook 

de  jonkers  dingen,  die  de  verbazing  wekken.     Tun  Bijasura  jaagt  een  hond,  die 

aan  een  gouden  ketting  lag,  zulk  een  schrik  aan,  dat  deze  losbreekt,  en  wegloopt, 

en  Hang  Jëbat  en  Hang  Kasturi  veroorloven  zich  de  vrijheid  in  een  anders  slechts 

door  den  vorst  alleen  persoonlijk  gebruikte  balay  te  gaan  zitten,  zonder  er  zich  van 

daan    te  laten  jagen,  hoeveel  moeite  men  er  zich  ook  voor  geeft,  met  dat  gevolg 

dat  de    vorst    van    Majapahit    hun    dat  nu  verder  dan  ook  maar  toestaat.     Maar 

onder  al   die  jonkers,  van  wie  met  name  ook  nog  genoemd  worden  Hang  Lakir, 

Hang   Lakiyu,  Hang  Ali,  Hang  Sëkandar,  Hang  Hasan,  Hang  Husen  l)  en  Hang 
Tuwah,    was    deze   laatste   de  meest  in  het  oog  loopende  persoon,  bij  de  mannen 

gerespecteerd,  door  de  vrouwen  bewonderd  en  door  de  meisjes  bemind ;  er  werden  zelfs 

liedjes  op  hem  gemaakt,  evenals  dat  ook  geschiedde  op  een  der  krijgers  van  Daha, 

Sangkaningrat  2).     De  vorst  van  Majapahit  geeft  dan  ook  straks  zijne  toestemming 
tot   het    huwelijk.     Na   groote    feesten,    gedurende   welken  Tun  Bijasura  nog  een 

paar    stukjes   uithaalt  3),    heeft    het  plaats,  en  eenigen  tijd  daarna  vraagt  Sultan 

Mansur  sjah  aan  zijn  schoonvader  verlof  om  met  zijne  vrouw,  de  prinses  van  Maja- 
pahit,  Raden    Galuh   Candrakirana,   naar  Malaka  terug  te  gaan.     Als  dit  hem  is 

toegestaan    en    hij    gereed    is    om    te    vertrekken,  zendt  hij  Tun  Bijasura  tot  den 

balara  om  Indragiri  voor  hem  te  vragen.     Het  wordt  hem  geschonken.     Dan  zendt 

hij    nog    Hang   Tuwah   om   ook  Siantan  te  verkrijgen  4),  wat  evenmin  geweigerd 
wordt,  want  zelfs  Palembang  zou  er  nog  bij  gegeven  worden,  zoo  er  om  gevraagd 

werd.     Mansur   sjah  schijnt    echter   reeds  tevreden  te  zijn  geweest,  want  hij  ver- 
trekt daarop  naar  Malaka,  waar  de  Majapahitsche  prinses  later  van  een  zoon,  Ra- 

den Këling  (ètf),  bevalt  6). 

1)  De  laatste  vier  namen  zijn  een  uitbreiding.  Als  de  gezellen  van  Hang  Tuwah  worden  gewoonlijk 

slechts  Hang  Jëbat,  Hang  Kasturi,  Hang  Lakir  en  Hang  Lakiyu  genoemd. 

2)  De  panttm's  worden  medegedeeld,  doch  zij  zijn  niet  tereeht  te  brengen.  Van  Haug  Tuwah's 
heldendaden  wordt  slechts  iets  te  voren  iets  medegedeeld,  nl.  het  geval  met  den  Javaanschen  amok-looTpev,  dien 

h^j  overhoop  steekt  lang  voordat  men  van  Malaka  vertrok;  ook  wordt  zijn  krijgskreet  „geef  mij  een 

Laksamana  (admiraal)    om  mede  te  vechten",   vermeld,   die  hem  den  bijnaam  van  den  Laksamaua  bezorgde. 
3)  Bij  alles  wat  de  Maleiers  aan  het  hof  van  Majapahit  doen  zijn  zij,  bestudeerd,  zoo  onwellevend  mogelijk. 

4)  Ook  de  vorm  der  vragen  hier  is  zulks  in  hooge  mate;  jahalaw  dlamujrahalcan  sabailcbailcna, 

jakalaw  tiyadapon  diambil  jv.ga. 

5)  Het  overige  vau  dit  hoofdstuk,  dat  over  Hang  Tuwah  hindelt,  heeft  met  het  oog  op  Majapahit  geen 

beteekenis.  Slechts  dieut  er  nog  uit  vermeld  te.  worden,  dat  Mansur  sjah  den  vorst  van  Indragiri,  dien  hij  tot 

zijn  schoonzoon  maakt,  niet  naar  zijn  rijk  terug  laat  gaan,  blijkbaar  omlat  hij  zicb  nu  als  zijn  sonvereiu  beschouwt. 
Verh.  Bat.  Gen.,  deel   XLTX.  11, 
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Al  is  hier  de  voorstelling  een  geheel  andere,  en  ook  de  uitslag  niet  dezelfde, 

beide  mededeelingen,  èn  de  Chineesche  èn  de  Maleische,  doen  ons  weten,  dat
  er 

tijdens  het  bewind  van  Mansur  sjah  door  Malaka  pogingen,  met  meer  of  mi
nder 

gunstigen  uitslag,  zijn  aangewend  om  zich  met  een  in  de  buurt  van  dat 
 rijk  te 

vinden  gedeelte  van  Majapahit's  onderhoorigheden  te  verrijken,  terwijl  uit  beide
n 

tevens  blijkt,  dat  ook  Palembang  ondertusschen,  na  den  dood  van  Gajah  mad
a 

tot  die  onderhoorigheden  is  gaan  behooren. 

Wat  er  in  werkelijkheid  aan  historische  waarheid  in  het  XIV^  hoofdstuk 

van  de  Sajarah  Mélayu  schuilt,  is  zeer  moeielijk  te  bepalen.  Hoewel  het  kwa
lijk 

aangaat  aan  te  nemen,  dat  het  geheel  zonder  historischen  achtergrond  zou  zi
jn, 

is  men  bij  gebrek  aan  gegevens  van  de  Javaansche  zijde,  over  hetgeen  er
  in  ver- 

haald wordt,  toch  ook  niet  in  staat  er  uit  te  schiften  wat  meer  en  wat  minder 

vertrouwen  verdienen  zou,  zelfs  niet  al  zou  men  daarbij  het  eenvoudiger,  maar 

zooveel  breedsprakiger  referaat  over  de  verhouding  van  Malaka  tot  Majapahit  in 

den  Hang  Tuwah  roman  in  de  beschouwing  opnemen.  Hier  laten  wij  dat  dan  daar- 

om ook  rusten,  te  eer  nog  omdat  het  hier  de  plaats  niet  is  een  uitvoerige  en 

geregelde  inhoudsopgave  van  dat  geschrift,  of  een  der  redacties  er  van,  te  leveren
  i), 

HOOFDSTUK  XIII. 

Bhre  Daha  (istri).     Caka  1359  —  1369  2). 

Tuhan  Kanaka  overlijdt  3)  in  Qaka  1352  4).     Hij  was  17  jaar  apatih. 

Bhre  Lasem  sterft  te  Jinggan. 

Bhre  Pandan  salas  sterft. 

Raden  Jagulu. 

1)  Over  den  Hang  Tuwah-roinan  leze  men  vooral  wat  Prof.  Dr.  G.  K.  Niemann
  mededeelde  in  zijne 

Bloemlezing  uit  Maleische  geschriften,  Ie  stuk,  groote  uittreksels  gegevende.  
Het  eerste  uittreksel  vindt  men 

in  transcriptie  ook  iu  de  Hikajat  Hang  Tuwah  tersalin  sueratannja  oleh  R.  Brons
  Middel,  Leiden  1SÖ3.  Met 

het  oog  op  Gajah  mada's  plannen  met  Palembang,  zie  boven  bij  Hoofdstuk  IX,  leest  m
en  bij  Niemann,  1870, 

I,  bl  8, —  er  zijn  door  Hang  Tuwab,  als  jongen,  krijgsgevangen  gemaakten  aau  het  w
oord,  —  adapon  kami 

sëkaliyan  ini  musuh  dari.  Siantan,  sëpuluh  butcah  përahuh'a,  dan  nama  pënghulukami  itu  A
rya  Negara,  dan 

dari  Jëmajapon  sëpuluh  buwah  juga  hëndah  mërompak  ka  tanah  Palembang,  Adapo
n  akan  sekarang  sëgala 

këlangkapan  satëngahua  sudah  lalu,  kami  di  bëlakang  ini  karëna  patik  Gajah  ma
da,  montert  ratu  Maja- 

pahit, mënuruhkan  sëgala  pënghulu  anak  sungay  yang  taalok  ka  Mënjapahit  itu  mëro
mpak  ka  Palembang 

lalu  naik  ka  damt  ka  bukit  Siguntang,  disuruhna  rampas  oleh  patih  Gajah  mad
a  itu,  karëna  kami  sëka- 

liyan  ini  taalok  ka  Mëiïjapahit. 

2)  Men  lette  er  op,  dat  de  vorige  prabhu  istri  reeds  in  1351  overleed.  Wie  deze  B
hre  Daha,  een 

prabhu  istri,  was,  is  niet  duidelijk,  doch  men  zie  de  aanteekeuing  beneden. 

3j     In  't  Jav.  atëlasan. 
il     Zoo  te  lezen  iu  plaats  van  1363. 
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Raden  Gajah  wordt  uit  den  weg  geruimd,  omdat  hij  Bhre  Wirabhumi  ont- 
hoofd had,  in  Qaka  1355. 

Bhre  Daha  werd  koningin  (ratu)  in  Qaka  1359. 
Bhre  Paramecwara,    nl.    die   te  Wisnubhawana  stierf,  sterft  in  Qaka  1368 en  wordt  bijgezet  te  Singhajaya. 
Bhre  Këling  sterft,  en  wordt  bijgezet  te  Apaapa. 
Bhre  Prabhu  istri  sterft  in  Qaka  1369,  en  wordt  mede  te  Singhajaya  bijgezet. 

AANTEEKENING. 

In    het  vorige    hoofdstuk    werd    zoowel  de  dood  vermeld  van  Bhra  Hyang 
wicesa,    wiens    regeering    wat    de    verdeeling    in  hoofdstukken  hier  betreft   reeds 
geëindigd  werd  beschouwd  in  Qaka  1322,  als  van  de  hem  opvolgende  Bhatara  istri 
die  in  1351  Qaka  plaats  had.     De  vermelding  van  haren  dood  moest  volgens  den 
bij    de    verdeeling   in    hoofdstukken  hier  gevolgden  regel  wederom  een  hoofdstuk 
besluiten.     Er    schijnt    daarop    eene    periode    gevolgd    te  zijn  van  koningloosheid 
althans    er    volgt    daarop    niet    dadelijk,    dat  er  weder  een  ander  prabhu  zou  zijn geworden.     Dit  vindt  men  eerst  weder  naast  het  jaartal  1359  Qaka  vermeld    ter- 

wijl   opmerkelijkerwijze  daarbij  het  woord  ratu  gebezigd  wordt,  dat,  zooals   boven 
reeds    gezegd  is,  in  dien  zin  alleen  in    t  begin  van  dit  geschrift  voorkomt  i)    tot prabhu  er  de  plaats  van  gaat  innemen.     Toch  moet  ook  hier  dat  er  de  beteekenis 
van    zijn,    aangezien    spoedig    daarop    weer  sprake  is  van  het  overlijden  van  een prabhu  in  1369  Qaka,  en  wel  wederom  van  een  prabhu  istri. 

Het  ware  dus  wellicht  beter  geweest  dit  hoofdstuk  nog  eens  in  tweeën 
te  verdeden;  dat  geschiedde  hier  niet,  omdat  het  niet  duidelijk  blijkt  zooals  het 
geval  was  in  Hoofdstuk  VI,  wie  in  dien  tijd  wel  het  bewind  voerde,  en  het  even- 

min duidelijk  wordt  aangegeven,  dat  er  gedurende  eenigen  tijd  geen  wettig  hoofd van  bestuur  was,  zooals  dit  bijv.  straks  wel  geschiedt  in  Hoofdstuk  XVI 
De  prabhu   istri  III,    die    in    1359   Qaka  koningin  werd,  heet  Bhre  Daha 

bl.  31  reg.  34,  en  moet,  als  men  ook  haar  met  een  volgcijfer  wil  aanduiden  Bhre 
Daha   IV  worden,  want  de  in  't  voorafgaande  voorkomende  Bhre  Daha  I  (Kërta 
rajasa's   gemalin),    Bhre    Daha    II    (Kërtarajasa's  dochter),  en  Bhre  Daha  III    de dochter  van  Bhre  Pandan  Salas  II,  waren  allen,  zooals  aangenomen  worden  moest reeds  overleden,  zie  voor  de  laatste  bl.  31  reg.  21. 

Is  dit  intusschen,  zoo  goed  en  zoo  kwaad  als  dat  ging,  vrijwel  uitgemaakt, er  doet  zich  hier  een  andere  vraag  voor,  en  wel  deze,  of  deze  Bhre  Daha  IV  niet 
in  een  nader  verband  stond  tot  Bhre  Wirabhumi.  Dit  moet  zonder  twijfel  worden aangenomen. 

Zooals  men  gezien  heeft,  wordt  in  dit  hoofdstuk,  dus  na  den  dood  van 
Hyang   wicesa   en  de  prabhu   istri  II,  in  Qaka  1351,  Raden  Gajah,  die  in  1328 

1)     Hoofdstuk  I  tot  en  met  IV. 
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Bhre  Wirabhumi  versloeg   en   onthoofde,  ju
ist  om  deze  daad,  in  Oaka  1355   seU 

van  kant  gemaakt,  ingüangalOn  pinadosa  amêki 
 Bhre  Wu-aMmrm     Moe    hij  om  d  e 

hddendaad  tijdens  de  vorige  regeering,  van  Hyaag 
 wicesa  e„  de  p*h  »     n, 

tel  en  in  eere  rijn  geweest,  er  moet  daar
na  een  andere  faetie  aan  de  bovenhand  zijn 

1  men   en  we  juist  eene,  die  den  aan  Bhre
  Wirabhumi  aangedanendood^u  blijk- 

baar  moord  genoemd,  niet  billijkte,  dns  e
en  partij,  die  het  weer  voor  Bhre  W.rabhum 

"ook   al  was  zijn  ondergang  reeds  iets  van  meer 
 dan «a-n  h-    Het 

ligt  dus  inderdaad  voor  de  hand  te  veronder
stellen,  dat  de  daarop  in   3o9Qaka  aan 

be    b  wind  komende  Bhre  Daha  IV  iemand  w
as,  die  tot  Bhre  Wrrabhunn  rn  relatie 

stond      Het  zou  toch  zeer  begrijpelijk  zijn,  da
t  zij  het  tot  den  troon  had  gebracht 

st    gesteund  door,   misschien  ook  als  hoofd  van 
 de  partij,  die,  'oen    aartoe  de 

gelegenheid   zich   ten   laatste  voordeed,  gemeend
  heeft  den  dood  van  Bhr     V„a- 

bhumi  te   moeten  wreken,   door    op   hare  beurt
  zijnen  moordenaar  geweldadig ;  te 

dooden,  en  dit  dwingt  dan  wederom  om  te  vrag
en  of  in  deze  Bhre  Daha  IV  we  - 

licht   niet   tevens  teruggevonden   wordt  de  Bh
re  Daha   van  wie  sprake  is in  het 

gedeelte,  dat  over  de  partgreg  handelt,  en  door
  Bhra  Hyang  w,5esa  uit  Bh  ,  W, 

rabhumïs    oostelijk   rijk   werd   weggevoerd,  of
  misschien  ook  die,  welke  hem  tot 

kind  aannam,  welke  beiden  ook  wederom  deze
lfde  persoon  zouden  kunnen  zijn. 

Zooals  boven  beredeneerd  werd,  werd  Bhre 
 Wirabhumi  tot  zoon  erkend 

door  Bhre  Daha  II,  de  dochter  van  Kërtarajasa,
  zie  bij  Hoofdstuk  X.  Het  werd 

dl  reeds  toegegeven,  dat  er  eenige  bezwaren
  zijn,  maar  het  bleek  nog  dn  de- 

lijker  dat  Bhre  Daha  I  en  Bhre  Daha  III  buite
n  rekening  moesten  worden  gehrten. 

Eene  mogelijkheid  rest  er  nog,  misschien  wa
s  de  pleegmoeder  van  Bhre  W.ra- 

„humi  ooi  Bhre  Daha  II  niet,- doeh  een  ander, 
 over  wie  de  Pararaton  m  het  voor- 

afgaande geen  verder  licht  geeft.  _ 

Bij  Hoofdstuk  XII  werd  er  verder  stil  gestaan  bij  de  v
raag  wie  of  wat  de 

Bhre  Daha,  welke  in  de  parêgrk,  genoemd  wordt
,  wel  wezen  kon.  Het  werd 

daar  reeds  uitgemaakt  dat  zij  niet  was  Bhre  Daha
  II,  terwijl  de  mogelijkheid 

verondersteld  werd,  dat  men  in  haar  Bhre  Daha  III  te
  zien  had  en  tevens  werd 

er  een  enkel  woord  gewijd  aan  de  redenen,  die  Bhre  T
umapél  b  (39)  en  Bhre 

Paramecwara  II  (47)  konden  doen  weifelen  bij  het  part
ijkiezen  óf  voor  Hyang 

wicesa  df  voor  Bhre  Wirabhumi,  zie  de  noot  waarin  de 
 familierelatien  van  deze  bei- 

de personen  tot  de  beide  tegenover  elkander  staande  vorsten
  nog  eens  uiteengezet 

werd  en  het  bleek  daar  niet,  dat  Hyang  Parameewara,  t
enzij  hij  als  schoonzoon 

van  Bhre  Tumapêl  b  (39)  zich  geheel  bij  zijnen  schoon
vader  aansloot,  eenige 

reden  gehad  zon  hebben  de  partij  voor  Bhre  Wirabhumi  te  kiez
en,  iets  wat  met  Bhre 

Tumapël  wel  het  geval  scheen,  in  zoo  verre  als  deze,  hoewel  een
  zoou  van  Hyang 

wicesa,  doch  geenszins  zijn  aangewezen  troonsopvolger,  daar  D
ewi  Subita  daar- 

voor in  aanmerking  kwam,  ook  de  schoonzoon  was  van  Bhre  Wirabh
umi. 

In-  dit   hoofdstuk   ontmoet    men    aan    het   slot    een    in  een   zeker  opzicht 
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merkwaardige  mededeeling.     Wellicht  dat  deze  iets  verder  kan  brengen.    Er  dient 

toch  op  gewezen  te  worden.     Dit  geschiede  in  verband  met  het  voorafgaande. 
Er  wordt  daar  medegedeeld  dat  de  prabhu  islri  III,  een  ander  dan  deze 

kan  niet  bedoeld  zijn,  men  zie  slechts  bl.  31  reg.  28,  waar  de  dood  van  de 

prabhu  islri  II  (Dewi  Suhita)  reeds  geconstateerd  is,  begraven  wordt  in  een  heilig- 
dom Singhajaya,  waarin  reeds  iemand  bijgezet  was,  tunggal  dhimrma,  bl.31  reg.  37, 

terwijl  het  verder  blijkt,  dat  in  datzelfde  heiligdom  een  jaar  te  voren  in  1368  Qaka 

de  asch  van  Bh  ra  Paramecwara  II  was  geplaatst,  over  wiens  persoonlijkheid  met  de 

door  de  Pararaton  verstrekte  gegevens  ook  al  niet  getwijfeld  worden  kan.  De  vraag 

doet  zich  voor  in  welke  relatie  stonden  deze  beide  personen  tot  elkander,  dat 

men  hun  asch  na  hun  dood  op  zulk  eene  wijze,  op  één  en  dezelfde  plaats,  ter  ruste 
bracht. 

Toevalligerwijze  geeft  de  Pararaton  van  zulk  een  plaatsen  van  de  asch  van 

twee  personen  in  één  heiligdom  nog  een  paar  voorbeelden.  Men  vindt  het  o.  a. 

op  bl.  32  reg.  4  en  6.  Zoowel  Bhre  Paguhan  als  Bhre  Pajang,  wie  deze  per- 
sonen waren  bleek  boven  bij  de  uiteenzetting  in  de  aanteekening  op  Hoofdstuk 

X,  nl.  Bhre  Paguhan  II  (42)  en  Bhre  Pajang  II  (45),  worden  begraven  te  Sabyan- 

tara,  welk  feit  ook  daar,  waar  het  de  laatste  dezer  beide  personen  betreft,  uit- 

drukkelijk wordt  aangeduid  met  dezelfde  uitdrukking,  tunggal  dhinarma.  Kon 

het  nu  worden  uitgemaakt  wie  deze  personen  waren,  het  bleek  tevens  dat  zij, 

hoewel  halfbroeder  en  halfzuster,  met  elkander  in  het  huwelijk  waren  getreden, 
en  Sabyantara  omsloot  dus  na  hun  dood  de  asch  van  man  en  vrouw. 

Zou  ditzelfde  nu  ook  het  geval  hebben  kunnen  zijn  in  het  heiligdom  Singha- 

jaya? Zulk  eene  veronderstelling  ligt  voor  de  hand  en  leidt  ook  tot  eenige 
onverwachte  uitkomsten.  Aangenomen  dat  dit  het  geval  was,  dan  volgt  er  uit 

dat  Bhra  Paramecwara  II  (47)  de  gemaal  was  van  de  prabhu  istri  III,  en  wel- 
licht niet  die  van  prabhu  islri  II  (Dewi  Suhita),  en  er  werd  dan  ook  reeds  boven 

in  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  X  en  in  den  geslachtsboom,  waar  aangeno- 
men werd,  dat  deze  laatste,  de  prabhu  islri  II,  met  Bhre  Paramecwara  II 

in  het  huwelijk  trad,  een  vraagteeken  bij  die  echt  geplaatst,  aangezien  de  be- 
woordingen van  bl.  30  reg.  3  en  7  er  wel  aanleiding  toe  geven  te  veronder- 

stellen, dat  zij  beiden  in  het  huwelijk  traden,  doch  dezen  zelf  daartoe  niet  recht- 
streeks dwingen.  Men  vindt  daar  toch  niet  anders  dan  putrestri  mijil  bhre  prabhu 

stri,  bhiseka  dewi  Suhita  en  apulra  mijil  bhre  Koripan,  bhra  Hyang  Paramecwara  si- 
raji  Ralnapangkaja  bhisekanira,  angalap  bhra  prabhu  islri,  tan  apuputra  sira.  Er  wordt 
wel  gezegd  dat  hij  huwde  met  een  prabhu  islri,  doch  niet  met  die,  welke  Dewi 
Suhita  heette,  en  van  Dewi  Suhita  wordt  wel  is  waar  niet  aangeduid,  dat  zij 
ongehuwd  bleef,  doch  ook  weder  evenmin  geconstateerd,  dat  zij  wel  in  het 
huwelijk  trad.  Doch  zou  het  nu,  na  hetgeen  er  nog  verder  aan  het  licht  kwam, 
hoe  weinig  zeggingskracht  er  ook  in  schuilen  moge,  niet  aannemelijker  zijn  te 
veronderstellen,  dat  men   met  Bhra  Paramecwara  zijne  gade  in  één  heiligdom  heeft 
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laten  rusten,  en  dat  ook  in  de  prabhu  istri  van  bl.  30  reg.  6  zijne  gemalin  te 

zoeken  is,  de  vorstin  die  in  13C9  Qaka  overleed,  d.  i.  dus  de  Bhre  Daha,  welke 

in  1259  Qaka  ratu  werd?  i) 

Kon  op  deze  wijze  hier  als  van  zelf  eenige  kritiek  gegeven  worden  op  den 

ontworpen  geslachtsboom,  daar  het  aan  den  dag  kwam,  dat  deze  niet  in  alle  on- 

derdeelen  een  onvoorwaardelijk  vertrouwen  verdient,  wat  op  zich  zelf  reeds  van 

groot  nut  is,  omdat  men  er  door  weerhouden  worden  zal  er  te  absoluut  op  te 
bouwen,  het  bleek  tevens  dat  er  van  verschillende  gedeelten  van  den  tekst  ook 

verschillende  opvattingen  mogelijk  zijn,  en  dat  hoe  correct  de  redeneeringen  over 

de  persoon  van  de  Bhre  Daha  van  bl.  31  reg.  10,  die  der  paregreg,  op  zich  zelf 

ook  mochten  zijn,  wat  aan  den  lezer  ter  beoordeeling  wordt  overgelaten,  het  toch 

zeer  wel  mogelijk  is,  dat  zij  juist  niet  Bhre  Daha  III  was,  en  dat  in  haar  juist 
gezocht  moet  worden  de  latere  prabhu  istri  III,  wellicht  zelfs  de  Bhre  Daha 

die  Wirabhumi's  pleegmoeder  was,  en  op  wie  Bhra  Paramegwara  reeds  toenmaals 
zijne  oogen  geslagen  had.  Hier  verdiepen  wij  er  ons  niet  verder  in,  doch  achten 

het  daarbij  veroorloofd  om  er  nog  verder  op  te  wijzen,  dat  de  prabhu  istri  II, 

die  tijdens  de  paregrëg  vorstin  was,  toenmaals  dan  nog  ongehuwd  was  geble- 
ven, en  er  in  den  titel  ratu  angabhaya,  voor  lieden  van  latere  dagen,  wel  eens, 

ten  onrechte,  schijnbaar  iets  gescholen  kan  hebben,  dat  hen  heeft  doen  vermoe- 

den, dat  Raden  Gajah  met  Dewi  Suhita.  d.  i.  de  prabhu  istri  II,  in  't  huwelijk 
is  getreden  2). 

In  dit  hoofdstuk  wordt  het  laatst  een  patik  vermeld,  Tuhan  Kanaka,  die 

in  1352  Qaka,  zoo  moet  er  in  plaats  van  1363  gelezen  worden,  overleed,  nadat  hij 

17  jaar  de  functie  had.  bekleed.  Boven  werd  zoo  goed  als  niet  bij  die  patih's 
stilgestaan.  Dit  geschiedde  om  daar  meer  uitsluitend  de  geloofwaardigheid  van 

de  Pararaton  in  het  licht  te  stellen  en  zich  te  blijven  bepalen  bij  de  genealogie 

der  voorkomende  personen  van  vorstelijk  geslacht.  Ook  is  het  beter  alles  wat  er 

van  hen  gezegd  wordt,  die  als  hoogste  rijksdienaren  zeer  op  den  voorgrond 

tredende  personen  waren,  op  een  enkele  plaats  te  vergaren  en  te  bespreken, 

waarvoor  dit  hoofdstuk  juist  de  plaats  schijnt. 

Met  dit  hoofdstuk  toch  begint  de  Pararaton,  die  in  het  laatste  gedeelte  van 

het  voorafgaande  al  veel  abrupter  was  dan  in  het  begin,  zoo  kort  en  onduidelijk 

te  worden,  dat  men  zelfs  niet  meer  kan  ontdekken  in  welke  verhouding  de  per- 
sonen,   die  nog  verder  genoemd  worden,  in  verband  stonden  tot  die  welke  in  het 

1)  Hoe  twijfelachtig  het  intus«chen  is,  Wijkt  uit  een  derde  voorbeeld  van  het  begraven  in  één  heilig- 
dom. Volgens  bl.  31  reg.  25  en  32  reg.  6,  ook  hier  tunggal  dhinarma,  werden  Bhre  Wëngkër  II  (41)  en 

Bhre  Kabalan   (50)  beiden  te  Suniëngka  bijgezet;  deze  personen  waren  vader  en  dochter. 

2)  Zooals  reeds  werd  opgemerkt  is  de  waarde  van  den  titel  ratu  angabhaya  onzeker,  zie  de  aan- 
teekening bij  het  vorige  hoofdstuk.  In  de  lahon  Damar  wulan  huwt  de  held  van  het  verhaal  niet  met  de 

vorstin,    maar   vindt    hij    het    goed    maar  senapati  (veldoverste)  te  worden,  en  vereenigd  te  blijven  met  Afija- 

smara    (wondening    raden   Damar    wulan    sampun    trima   dados   senapati   kimawon,  lulus  hëpanggih  halih  ni 
Mjamara),  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXVUJ,  bl.  465. 
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voorafgaande  voorkwamen.  Moest  dit  reeds  opgemerkt  worden  omtrent  de  vorstin, 

die  juist  aan  liet  bewind  was  gekomen,  het  geldt,  zooals  men  zien  zal,  niet  minder 

van  de  nog  verder  voorkomenden,  behalve  dan  van  die  enkelen,  wier  afsterven 

hier  of  later  nog  vermeld  wordt  (Bhre  Lasëm,  Bhra  Paramecwara,  Bhre  Këling, 

Bhre  Jagaraga,  Bhre  Kabalan  en  Bhre  Pajang),  en  boven  bij  Hoofdstuk  X  reeds 
behandeld  werd.  Behoudens  dezen,  en  dan  nog  Kaden  Gajah,  van  wien  reeds 

gesproken  werd,  Bhre  Daha,  de  regeerende  vorstin,  en  deze  nog  slechts  gissender 

wijze,  en  Tuhan  Kanaka,  vinden  wij  hier  en  in  het  vervolg,  behoudens  een  twijfel- 
achtige uitzondering,  zie  het  volgende  hoofdstuk,  niemand  meer  terug,  die  reeds 

bekend  was. 

De  eerste  palih,  die  genoemd  wordt  is  Pranaraja,  tijdens  Tohjaya,  zie 

Hoofdstuk  III.  Op  het  feit  dat  er  blijkens  de  inscriptie  van  1216  Caka,  aan  het 

hof  van  Kërtarajasa  (Raden  Wijaya)  een  zeer  hooge  ambtenaar  was  van  dezen 

naam,  werd  reeds  gewezen  bij  Hoofdstuk  VII. 

Tijdens  Kërtanagara  vindt  eerst  Raganatka,  die  zich  terugtrekt,  en  daarna 

Këbo  tëngah  =  Panji  Aragani,  zie  hoofdstuk  V. 

Wie  palih  was  onder  Kërtarajasa,  wordt  in  de  Pararaton  niet  vermeld. 

Daarna  vindt  men  onder  Jayanëgara  Mahapati  in  deze  lunctie.  Hierover  kan 

niet  getwijfeld  worden,  al  ziet  men  daarnaast  bericht,  dat  Nambi,  Wiraraja's 
zoon,  zie  Hoofdstuk  VIII,  bl.  25  reg.  18,  als  zijn  vader  heengaat,  als  apatih  achter- 

blijft. Uit  het  vervolg  toch  blijkt  het,  dat  die  titel  zelf,  althans  voor  een  tijd,  een 
eenigszins  mindere  waarde  heeft  gehad,  en  dat  wat  vroeger  en  later  uitsluitend 

apatih  (of  patih)  heette,  dmangkubumi  of  amancanagara  werd  genoemd.  Dit  laatste 

moet  Mahapati  zijn  geweest,  en  deze  bleef  dit  tot  aan  zijnen  dood,  bl.  26  reg.  14, 

in  1241  Caka,  het  jaar  waarin  de  pakuti  plaats  had,  die  negen  jaar  voor  de  pa- 
tanca  (in  1250  Caka,   zie  bl.  27  reg.  10)  voorviel. 

Na  hem  bekleedde  Arya  Tadah  die  functie.  Dit  blijkt  bl  26  reg.  36, 
waar  zijn  naam  genoemd  wordt,  nadat  er  eerst  van  den  amancanagara  gesproken 
is,  die  niemand  anders  was  dan  de  amangkubumi  van  dien  naam,  terwijl  het  tevens 
aan  het  licht  komt,  waardoor  de  titel  apatih  en  decadence  was  geraakt,  nl.  omdat  deze 
ook  in  gebruik  was  in  wat  men  de  regentschappen,  de  vasalstaten  van  Majapahit 
zou  kunnen  noemen,  van  welken  daar  Daha  wordt  genoemd.  Deze  Arya  Tadah 
was  de  fautor  van  Gajah  mada,  die  inmiddels  palih  van  Daha  was  geworden.  Als 
hij  oud  is  geworden,  verlangt  hij,  dat  deze  in  zijne  plaats  treden  zal,  apaliha  ring 
Majapahit,  bl.  27  reg.  32,  waartoe  Gajah  mada  echter  nog  niet  durft  over  te  gaan. 

Toch  volgt  deze  hem  op.  Wanneer  dat  geschied  is,  is  niet  zeker.  Bl.  28 
reg.  20  wordt  hij  apatih  amangkubhümi  genoemd,  terwijl  hij  bl.  28  reg.  7  daar- 

mede nog  niet  bedoeld  is,  daar  hij  bl.  28  reg.  17  eerst  nog  angabehi  wordt,  welke 

uitdrukking  in  't  verband  evenwel  niet  duidelijk  is;  ook  schijnt  intusschen  Arya 
Tadah,  zie  bl.  28  reg.  27,  nog  niet  geheel  uitgediend  te  hebben.  De  patih  ing 
Majapahit   genoemd  op  bl.  28  reg.  32,  is  zonder  twijfel  weer  Gaja  mada,  en  ook 



Hoofdstuk  XIT1.  168  —  Aanteekenikg. 

dit  wijst  er  op,  dat  er  voor  het  tumuli  pasundabubal,  bl.  28  reg.  29,  een  lacune 

moet  zijn,  want  feitelijk  wordt  noch  van  zijn  aanvaarden  van  die  betrekking,  noch 

van  het  werkelijk  aftreden  of  het  overlijden  van  Arya  Tadah  iets  vermeld.  Slechts 

vindt  men  op  bl.  29  reg.  16,  opgegeven,  dat  Gajah  mada  in  1279  Caka  sints  11 

jaren  amangkubhümi  was.  Hij  moet  het  dus  geworden  zijn  in  1268,  Inl290Qaka 

overlijdt  hij,  bl.  29  reg.  28. 

Gedurende  een  drietal  jaren  wordt  er  geen  nieuwe  patih  benoemd,  alsof 
Gajah  mada  niet  te  vervangen  is  geweest. 

Zonder  twijfel  was  het  een  bijzonder  man,  en  waren  zijn  verdiensten  niet 

gering.  In  de  Pararaton  wordt  er  van  zijne  verdiensten  als  rechtskundige  of  als 

rechter  niet  gewaagd.  Als  zoodanig  is  hij  bij  de  Javanen  van  Java  nog  be- 

kend ]).  Hier  vindt  men  hem  uitblinkende  in  andere  hoedanigheden.  Hij  redt 
Jayanagara  van  den  rand  van  den  afgrond,  weet,  of  weet  dat  niet,  zulks  is  niet 

duidelijk,  de  rust  te  herstellen  onder  het  bewind  van  de  eerste  prabhu  istri  van 

Majapahit,  is  de  held  van  vele  veroveringen  door  Majapahit  gemaakt  en  waar- 

door het  zich  koloniën  verschafte,  en  speelt  ook  eene  groote  rol  tijdens  de  regee- 
ring van  Hayam  wuruk,  daar  hij  zich  blijkbaar  verzet  tegen  het  door  den  vorst 

gewenschte  huwelijk  met  de  Snndasche  prinses,  dat  hem  daarentegen,  uit  een 

politiek  opzicht,  juist  niet  gewenscht  voorkwam. 

Eerst  in  1293  volgt  hem  Gajah  ënggon  als  patih  op,  bl.  29  reg.  29.  Deze 

bleef  dit  27  jaar.     Hij  stierf  in  1320  Qaka,  zie  bl.  30  reg.  28. 

Daarop  bekleedt  Gajah  Manguri  die  functie  van  1320- -1332,  zie  bl.  30 
reg.  29  en  bl.  31  reg.  16,  en  hij  was  het  dus  12  jaar.  Duidelijk  is  het,  dat  in 

overeenstemming  daarmede  de  tekst,  bl.  31  reg.  17,  verbeterd  moet  worden,  zij 

dit  nu  al  met,  dan  wel  zonder  invoeging  van  gumanti,  men  zie  de  aanteekening  bij 
de  vertaling. 

Een  zelfde  fout  vindt  men  op  bl.  31,  reg.  20,  waar  men  vermeld  vindt, 

dat  Gajah  lëmbana,  die,  ibid.  reg.  17,  genoemd  wordt  als  de  opvolger  van  den 

in  1332  gestorven  patih,  in  1335  overlijdt.  Hij  had  dus  drie  jaren  die  functie 

bekleed,  en  daarom  is  ook  daar  het  volgende  tigang  tahun,  tot  verbetering  van 

den  tekst,  bij  het  voorafgaande  te  trekken. 

Dit  blijkt  ook  uit  het  vervolg,  daar  zijne  opvolger,  Tuhan  Kanaka,  en  daar- 
mede zijn  wij  hier  aan  het  eind  der  opsomming  gekomen,  na  in  1335  patih 

te  zijn  geworden,  bij  zijn  overlijden  in  1352  (zóó  te  lezen  voor  1363),  gezegd 

wordt  17  jaar  die  betrekking  bekleed  te  hebben,  zie  bl.  31,  reg.  20  en  29.    Dezen 

1)  Zooals  men  bij  Raffles,  History  of  Java,  II,  jbl.  441  vindt  opgegeven,  bestaat  er  een  wetboek,  dat 

zijnen  naam  draagt,  „Gaja  Muda,  a  simular  work,  supposed  to  have  been  written  by  Gaja  Muda,  the  Pateh  of 

the  Great  Browrjaya  of  Majapahit".  Vermoedelijk  vindt  men  het  in  no.  25  van  zijne  in  de  Royal  Asiatic 
Society  te  Londen  opgeborgen  verzameling  Javaanscbe  handschriften,  Bijdr.  T.  L.  en  Vk.,  II,  bl.  343.  Ook 

het  Ned.  Bijbelgenootschap  te  Amsterdam  bezit  er  een  exemplaar  van,  dat  schuilt  in  no.  56  van  Engelmann's 
Catalogus,  Tijdschr,  van  Ned.  Ind.  1870,  II,  bl,  \f6,     Het  is  maakwerk  vaneen  betrekkelijk  zeer  nieuwen  tijd. 
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Tuhan  Kanaka  vindt  uien  terug  in  het  wetboek  Adigama,  geplaatst  intus- 

schen  in  zulk  een  omgeving  (Bhra  Civva  en  Dangdang  gëndis),  dat  men  vermoe- 

den moet  dat  dat  wetboek  eerst  vrij  lang  na  zijn  dood  ontstond  of  den  ons  be- 
kenden vorm  kreeg  '). 
Omtrent  de  opvolgers  van  Gajah  mada  wordt,  behoudens  de  jaren  van  hun 

aantreden  en  hun  overlijden,  niets  medegedeeld  en  patik  Madu  wordt  alleen  slechts 

even  genoemd  op  bl.  28  reg.  30. 

HOOFDSTUK   XIV. 

Bhre  Tumapël,  (als  vorst  KertawijayaF).     Ca/ca  1369  — 1373. 

[32]     Daarop  wordt  in  haar  plaats  Bhre  Tumapël  koning  (prabhii). 

Bhre  Paguhan  ruimt  de  lieden  van  Tidunggalating  uit  den  weg ;  dit  wordt 
naar  Majhapahit  bericht. 

Daarop  een  aardbeving  in  1372  2). 
Bhre  Paguhan,  nl.  die  te  Canggu  sterft,  wordt  bijgezet  te  Sabyantara. 

[Bhra  Hyang  sterft,  en  wordt  bijgezet  in  de  Puri.] 

Bhre  Jagaraga  sterft. 

Bhre  Kabalan  sterft,  en  wordt  bijgezet  te  Sumëngka,  waar  reeds  iemand 
bijgezet  was. 

Bhre  Pajang  sterft  en  wordt  (als  Bhre  Paguhan)  ook  te  Sabyantara  bijgezet. 

Daarop    had   er  een  bergstorting  plaats  in  de  wufcu  Kuningan,  in  1373  3). 
Bhra  prabhu  (de  koning)  sterft  in  Qaka  1373,  (de  plaats  waar  hij  bijgezet 

werd)  heette  als  dharma  Kërtawijayapura. 

AANTEEKENINGf. 

Wie  deze  Bhre  Tumapël  was  blijkt  niet,  evenmin  als  het  van  de  verdere 

hier  nog  ten  tooneele  tredende  in  het  voorafgaande  niet  genoemde  personen  uit  te 

maken  is,  wat  niet  verder  behoeft  te  worden  herhaald.  Zij  werden  reeds  opgesomd 

in  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  X. 

Wie  de  wong  Tidunggalating,  var.  Tidung  Kalati,  waren,  kon  niet  opge- 
spoord worden. 

1)  In  het  begin  van  dit  wetboek,  dat  in  den  kolophon  Kutaramanawadi  of  Kutaramanawa  pleegt  te 

heeten,  doch  de  werkelijke  Kutarauiauawa  niet  is,  daar  dit  het  wetboek  is  dat  door  Dr.  Jonker  in  zijn  Een 

oud-Javaansch    wetboek    vergeleken    met    Indische    rechtsbronnen    werd    uitgegeven,    komt    een   jaartal    voor, 

rlT  r*l  T)  'Cj ,  dat  misschien  met  opzet  in  't  eeuwcijfer  verknoeid  is;  1323  Qaka  toch,  waaraan  men  het  eerst 

denken    zou,    omdat    men    naar  Majapahit  verplaatst  wordt,  valt  vóór  1335 — 1352  Caka,  de  jaren  van  Tnhan 

Kanaka's  bewind. 

2)  Zoo  te  lezen  in  plaats  van  1362. 

3)  Zoo  te  lezen  in  plaats  van  137 . ,  waarin  de  eenheid  niet  is  uitgedrukt. 
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Over  Canggu  werd  reeds  gehandeld  bij  het  VIe  hoofdstuk. 
Bhra  Hyang  mokta  dhinarme  Puri,  Bhra  Hyang  sterft,  en  wordt  bijgezet  in 

de  Puri,  vermoed  ik  dat  bij  toeval  in  den  tekst  is  ingelascht,  en  zijn  ontstaan  te 

danken  heeft  aan  het  Bhra  Hyang  purwawicesa  mokta,  dhinarma  ring  Puri,  dat 
men  hieronder  in  Hoofdstuk  XVII,  bl.  32  reg.  18  ontmoet.  Daardoor  zou  een 

der  onbekende  personen,  Bhra  Hyang,  wegvallen.  Men  vindt  het  echter  zoowel 
in  C  als  in  B. 

Op  het  bijgezet  worden  van  Bhre  Paguhan  II  (42)  en  Bhre  Pajang  II  (45) 

in  één  heiligdom,  evenals  op  dat  van  Bhre  Kabalan  (50)  te  Sumëngka,  waar  Bhre 

Wëngker  II  (41)  reeds  geplaatst  was,  werd  reeds  gewezen  in  de  aanteekening  bij 
het  vorige  hoofdstuk. 

De  naam  van  het  heiligdom  Sabyantara  doet  denken  aan  Bintara,  waar 

volgens  de  Javaansche  babad  Raden  Patah  zich  vestigde  en  later  Dëmak  verrees. 

Sabyantara  toch  moet  tot  Sabentara  verloopen,  en  uit  dit  kan  weder,  met  weg- 
vallen van  sa,  een  Bintara  ontstaan. 

Uit  den  naam  van  het  heiligdom,  Kërtawijayapura,  waar  Bhre  Tumapël, 

Bhra  prabhu,  begraven  werd,  werd  opgemaakt,  dat  deze  als  vorst  Kërtawijaya 

zou  hebben  geheeten.  Of  het  juist  is,  is  moeielijk  uit  te  maken.  Er  wordt  hier 

opzettelijk  nog  eens  op  gewezen,  omdat  het,  zoo  het  dat  is,  wel  eens  mogelijk  wezen 

kon,  dat  het  jongere  gedeelte  van  den  ontworpen  geslachtsboom  op  enkele  punten 
er  anders  zou  hebben  moeten  uitzien. 

Aangenomen  toch  dat  de  Bhre  Tumapël,  welke  regeerde  van  Qaka  1369 — 
1373,  dien  naam  droeg,  dan  vraagt  men  toch  of  hij  niet  een  en  dezelfde  persoon 

moet  zijn  geweest  met  de  Bhre  Tumapël  III  (b)  (39),  het  jongste  kind  van  Bhra 

Hyang  wigesa,  dat  dien  naam  ook  droeg,  manih  putra  pamungsu  jalu  Bhre  Tumapël 

cri  Kërtawijaya,  en  is  dit  juist,  dan  kan  diens  dood  weer  moeielijk  op  bl.  31  reg. 

24  zijn  aangeduid,  maar  moet  daar  bedoeld  zijn  zijn  oudere  broeder,  Bhre  Tumapël 

II  (a)  (37),  van  wien  aangenomen  werd,  dat  hij  jong  gestorven  is,  dat  zijn  dood 

niet  opzettelijk  is  vermeld,  en  dat  hij  ook  met  het  oog  op  de  gesloten  huwelijken 

buiten   beschouwing  kon  worden  gelaten,  zie  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  X. 

De  wijzigingen,  die  alsdan  noodzakelijk  zouden  wezen,  zouden  hierop  neer- 
komen, dat  onder  37  en  39  van  den  geslachtsboom  in  plaats  van  hetgeen  er  thans 

wordt  aangetroffen,  zou  moeten  staan : 

37.     Bhre  Tumapël  II  (a)  (bl.  30  reg.  3), 

f  1349  (bl.  31  reg.  24), 

begr.  te  Lokërep  =  Amarasabha  (bl.  31  reg.  25) ;  en 
39-    Bhre   Tumapël  III  (b)  (bl.  30  reg.  4), 

prabhu    van    Ma  Jap  a  hit, 

gehuwd  met  Bhre  Lasëm  III  (34)  ?  ;  id.  IV  (48)  ? ;  en  Bhre  Daha  III  (49), 

1369  (bl.  32  reg.  1)  —  1373  (bl.  32  reg.  11), 
begr.  te  Kërtawijayapura, 
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waarbij  in  het  oog  gehouden  moet  worden,  dat  het  onverschillig  is  met  wien  der 

beide  broeders  Bhre  Lasëm  III  (34)  en  Bhre  Lasem  IV  (48)  in  het  huwelijk  tra- 
den, daar  deze  beiden  aan  geen  kinderen  het  levenslicht  schonken. 

HOOFDSTUK   XV. 

Bhre  Pamotan,  als  koning  Rajasawardhana.     Caka  1373 — 1375. 

Bhre  Pamotan  wordt  koning  (prabhu)  te  Këling,  Kahuripan,  onder  den  naam 
C,rï  Rajasawarddhana.     Sinagara  sterft  en  wordt  bijgezet  te  Sëpang,  in  Qaka  1375. 

AANTEEKENING. 

Uit  de  enkele  woorden,  waaruit  het  volgende  hootdstuk  bestaat,  is  het 

duidelijk,  dat  ook  Sinagara  een  andere  naam  is  voor  Rajasawardhana  (Bhre  Pa- 
motan), die  hier  koning  is  geworden.  In  Hoofdstuk  XVIII  worden  de  namen 

genoemd  van  vier  kinderen  van  hem. 

HOOFDSTUK    XVI. 

Interregnum.     Caka  1375  —  1378. 

Drie  jaren  lang  was  er  geen  koning  (prabhu). 

HOOFDSTUK   XVII. 

Bhre    Wengkër,  als  vorst  Bhra  Hyang  purwawicesa.     Caka  1378  — 1388. 

Daarop  wordt  Bhre  Wengkër  koning  (prabhu),  onder  den  naam  Bh  ra  Hyang 
purwawicesa,  in  Qaka  1378. 

Daarop  had  er  een  bergstorting  plaats  in  Caka  1384. 

Bhre  Daha  sterft  in  Qaka  1386. 

Bhra  Hyang  purwawicesa  sterft,  en  wordt  bijgezet  in  de  Puri,  in  Qaka  1388. 

Daarop  sterft  Bhre  Jagaraga. 

AANTEEKENING. 

Bij  Hoofdstuk  XIV  werd  reeds  opgemerkt,  dat  het  Bhra  Hyang  purwawicesa 
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mokta,  dhinarme  ring  Puri  van  dit  hoofdstuk  vermoedelijk  de  geboorte  heeft  gege- 

ven aan  het  Bhra  Hyang  mokta  dhinarme  (of  als  in  C  dhinarma  ring)  Puri  in  dat 
voorafgaande. 

HOOFDSTUK  XVIII. 

Bhre  Pandan  salas.     Caka  1388  —  1390  of  1400  (?). 

Bhre  Pandan  salas,  te  Tumapël,  wordt  daarop  koning  (prabhu),  in  Qaka 

1388.     Hij   was  twee  *)  jaren  koning.     Daarop  verliet  hij  de  kralon. 
De  kinderen  van  Sinagara  waren  Bhre  Koripan,  Bhre  Mataram,  Bhre 

Pamotan  en  Bhra  Kërtabhumi,  die  een  oom  was  van  den  koning,  die  gestorven  is 

in  de  kraton  in  Qaka  1400. 

Daarop  had  er  een  uitbarsting  plaats  in  Qaka  1403. 

AANTEEKENING. 

De  Sinagara  van  dit  Hoofdstuk  is  zonder  twijfel  dezelfde  als  die  van 
Hoofdstuk  XV. 

Wie  de  prabhu  sang  mokta  ring  kadalon  was,  is  onduidelijk.  Mag  men 

in  plaats  van  rong  lahun  lezen  rolas  lahun,  dan  zou  het  Bhre  Pandan  salas  III, 

de  in  dit  hoofdstuk  regeerende  vorst,  toch  nog  niet  kunnen  zijn,  daar  van  dezen 

wordt  gezegd,  dat  hij  zijne  kralon  verlaat,  sah  sa  Icing  kadalon.  Ook  is  de  verhou- 
ding, wie  paman  was  en  wie  neef,  niet  uit  te  wijzen.  In  de  vertaling  moest  öf  het 

een  óf  het  ander  worden  aangenomen ;  hierin  te  beslissen  was  geenszins  de  bedoeling. 

Daar  alle  verdere  aanwijzingen  ontbreken,  en  er,  te  beginnen  met  het  XIIIe 
hoofdstuk,  van  de  voorkomende  nieuwe  personen  niets  hoegenaamd  verteld  wordt 

dan  van  enkelen,  dat  zij  koning  werden  en  overleden,  is  het  ook  niet  geredelijk 

na  te  gaan  in  hoeverre  het  einde  van  het  rijk  van  Majapahit,  zoo  als  het  ons 

hier  wordt  geschetst,  als  dood  te  loopen,  als  men  ten  minste  deze  opvatting  hebben 

mag,  verband  houdt  met  de  voorstelling  van  den  val  van  dat  rijk  gegeven  in  de 
Javaansche  babad,  doch  men  zie  nog  beneden. 

TITEL 

Zoo  luidt  het  Boek  der  koningen. 

Geschreven    te    Iccasada,    te  Qela  penëk,  in  Caka  1535.     Toen  kwam  het 

schrijven    gereed    op  Pahing   Sanegcara  (Zaterdag),  Warigadyan,  op  den  2en  van 

l)    lees:  twaalf? 
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de  donkere  helft  van  de  maand  Karo.  Dat  de  lezer  niet  nalate  te  verbeteren 

hetgeen  er  te  weinig  of  te  veel  ')  is  aan  slechte  letters,  zonder  dat  men  zich 
keere  aan  het  aantal,  want  het  is  van  iemand  die  zeer  dom  is  en  pas  begint  te 

leeren.     Om,  lang  leven  zij  er,  zoo  zij  er,  zij  er,  heil  zij  er,  ook  voor  den  afschrijver. 

AANTEEKENING. 

Pararaton  of  het  Boek  der  koningen  is  de  eigentlijke  titel  van  het  geschrift, 

die,  zooals  als  bekend  mag  verondersteld  worden,  oudtijds,  of  nu  uog,  in  ouden 

trant,  op  Hindu-wijze,  geregeld  aan  het  slot  van  een  boek  of  een  hoofdstuk  werd 
geplaatst,  evenals  men  ook  den  naam  van  den  versmaat  in  het  einde  van  den 

zang,  waarin  hij  gebezigd  was,  pleegde  te  noemen  2).  In  de  wandeling  is  in- 
tusschen  Arok  of  Angrok,  Ken  Arok  of  Ken  Angrok  meer  gewoon,  waarvoor  het 

begin  van  het  boek,  zelfs  reeds  de  eerste  woorden:  nihan  katuturanira  ken  Angrok 

„Als  volgt  luidt  de  overlevering  omtrent  Ken  Angrok",  de  verklaring  geven. 
Iccasada  is  gelijk  aan  Sukasada,  de  naam  van  een  plaats  iets  ten  zuidoosten 

van  Singaradja,  de  hoofdplaats  van  Buleleng. 

De  datum:  Zaterdag-Pahing  van  de  wuku  Warigadyan  (bij  de  Javanen 

Warigagung),  de  2e  panglong  van  de  maand  Karo,  Qaka  1535,  beantwoordt  aan 
3  Augustus  1613  A.  D. 

Na  dezen  kolophon  vindt  men  in  B  nog  de  navolgende  historische  aan- 
teekeningen : 

Sumilih  Tjineng  Bandaring  Bali,  i  caka,  rupa-wuku-relu-janma,  (1671),  macd 

ivecaka  en  Gusti  Bdnwd  amangun  pasowan  ring  kali  Bunlil,  i  caka,  uti-resi-ram- 
bumi,  1673. 

Zij  worden  hier  nog  even  medegedeeld,  omdat  er  uit  blijven  kan,  dat  het 

handschrift,  waarnaar  B,  het  afschrift  voor  het  Bataviaasch  Genootschap,  gereed 

gemaakt  werd,  minstens  ongeveer  150  jaar  jonger  is  dan  de  kolophon,  dien  men 
er  in  aantreft,  zou  doen  vermoeden. 

Werd  boven  bij  Hoofdstuk  VI  de  aandacht  van  den  lezer  reeds  eenmaal 

gevestigd  juist  op  punten  van  overeenkomst  te  ontdekken  tusschen  de  oostelijke 

overlevering  omtrent  Majapahit,    die    van    Bali,  en  die  der  Javanen  van  Java,  na 

1)  Te  lezen  de  sang  crddhdmaca  tunalewihing ;  en  voor  krsnapasa  krsnapaksa. 

2)  Bij  het  bezigen  van  de  zoogenaamde  groote  maten  plegen  de  Javanen  van  Java  ook  in  de  jongste 

tijden  deze  gewoonte  nog  te  volgen,  daarvoor  zie  men  bijv.  den  Arjuna  Sasrabahu-tekst  van  Yasadipura  I, 
waarin  men  aan  het  einde  van  iederen  zang  geregeld  den  naam  van  den  maat  aangegeven  vindt,  zie  het  hds. 

der  Leidsche  Rijksuniversiteitsbibliotheek  1855  (I);  waar  de  zang  overgaat,  en  dus  de  maat  verandert,  ver- 

melden diezelfde  Javanen  ook  veelvuldig  in  de  groote  pada,  die  het  scheidteeken  is,  in  cijfers,  het  aantal  sylla- 
ben, waaruit  iedere  vierel  der  strophen  van  den  daarop  volgenden  zang  bestaan  zal,  het  cijfer  van  de  lampah, 

zooals  dat  heet. 
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met  de  behandeling  van  hetgeen  de  Pararaton  ons  bericht,  zoover  gevorderd  te  zijn 

als  thans  het  geval  is,  is  het  niet  onaardig  nog  eens  even  een  blik  te  werpen  op  de  tra- 
ditie der  Javanen  omtrent  het  machtigste  rijk,  dat  zij  zich  uit  hun  voortijd  herinneren. 

Een  korte  recapitulatie  van  hetgeen  de  Pararaton  van  dat  rijk,  sedert  zijn 

stichting,  vertelt,  kan  daarbij  van  groot  nut  zijn. 

Majapahit  werd,  zoo  verhaalt  het  boek,  door  Raden  Wijaya  gesticht,  en  hij 

was  er  de  eerste  vorst  van.  Na  zijnen  dood,  die  zeer  spoedig  volgt,  wordt  hij  opge- 
volgd door  zijn  nog  zeer  jeugdigen  zoon,  die  een  geweldadigen  dood  sterft.  Na 

deze  komt  diens  zuster  aan  de  regeering,  wier  opvolger  is  hare  zoon,  Hayam  wuruk, 

ook  Hyang  Wëkasing  suka  geheeten,  en  in  diens  plaats  treedt  dan  daarna  weder 

Hyang  wi§esa,  zijn  neef  en  schoonzoon.  Hyang  wicesa  laat  de  regeering  over  aan  zijne 

dochter  Dewi  Suhita,  onder  wier  bewind  de  groote  strijd  met  oost  Java  plaats 

heeft,  met  Bhre  Wirabhumi,  die  door  Raden  Grajah  verslagen  wordt.  Daarna  volgt  er 

wederom  een  vorstin,  straks  na  haren  dood  door  een  Kërtawijaya  (?)  vervangen,  van 

wien  al  even  weinig  wordt  verteld  als  van  zijn  opvolgers,  van  welken  de  laatste 

in    Cjaka   1390  (?)  de  kraton  van  Majapahit  verlaat,  sah  saking  kadalon. 

Nu  is  het  bekend,  dat  de  Javanen  hoe  eenvormig  zij  over  het  algemeen 

Majapahit's  geschiedenis  ook  mogen  verhalen,  dit  toch  niet  altijd  op  volmaakt  de- 
zelfde wijze  doen.  Het  is  reeds  voldoende  hier  daarvoor  te  verwijzen  naar  hetgeen 

men  bij  Raffles,  in  zijn  History  of  Java,  vol.  II,  aantreft. 

Behoudens  de  naar  waarschijnlijkheid  buiten  Raffles's  schuld  zeer  mishan- 
delde traditie  omtrent  de  stichting  van  Majapahit  volgens  een  bron  van  Bali,  vindt 

men  bij  hem  over  Majapahit's  geschiedenis  verschillende  mededeelingen,  die  zeker 
niet  aan  één  bron  zijn  ontleend,  en  het  is  te  betreuren,  dat  Raffles  daarbij  niet 

geregeld  heeft  aangegeven  aan  wat  hij  ontleende  wat  hij  mededeelde  ot  van  wien  hij  het 

vernam,  zelfs  al  moet  men  daarnevens  erkennen,  dat  hij  ook  op  dit  punt  weder  een 

voor  zijnen  tijd  althans  bewonderingswaardige  volledigheid  heeft  weten  te  bereiken. 

Terwijl  het,  op  bladz.  85,  als  aan  een  (pralambang  van)  Aji  Jayabaya  ont- 
leende, behoudens  de  jaartallen,  in  wezen  overeenkomt  met  hetgeen  men  op  gezag 

van  Kyai  Adipati  Adimanggala,  gewezen  regent  van  Dëmak,  vindt  op  bladz.  87 : 

(Majapahit)  Majapahit 

1301  (16)  Jaka  sura  l)  or  Browijaya  Ist. 

(17)  Browijaya  2d. 

(18)  Browijaya  3d. 

(19)  Browijaya  4th. 
1381  (20)  Browijaya  5th. 

1221   (12)  Tanduran. 

(13)  Brokumara. 
(14)  Ardiwijaya. 

(15)  Mërtawijaya  2). 

(16)  Anakawijaya  3). 
wijkt  daarvan  af  het  op  bladz.  86  voorkomende,  according  to  the  manuscripts  of 

1)  Lees  Suruh. 
2)  Elders  Kërtawijaya. 

8)     Lees  Angkawijaya. 
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the  eastern  parts  of  Java,  Sumënap  and  Bali  *),  as  collected  by  Natakusuma,  the 
present  Panamhadan  of  Sumenap : 

Majapahit 
1158  (32)  Jaka  Susuruh  or  Bra  Wijaya. 

(33)  Prabu  anom. 

(34)  Udaningkung  2). 
(35)  Prabu  kënya,  a  princes  married  to  Damar  wulan. 

(36)  Lëmbu  Amisani. 

(37)  Bra  matunggung  3). 
(38)  Raden  alit  or  Browijaya. 

en  daarvan  weder  het  op  bl.  105  en  volgg.  en  117  en  volgg.  medegedeelde. 

Dit  laatste  komt  in  't  kort  hier  op  neer. 
In  1221  wordt  Majapahit  gesticht  door  Raden  Tanduran,  die  door  Bra 

Kumara  of  Browyaya  (lees  Browijaya)  wordt  opgevolgd.  Daarop  komt  een  niet 

met  name  genoemde  vorst  aan  't  bewind,  zie  bl.  119  en  120,  die  slechts  kort 
regeert.  Alsdan  volgt  Ardi wijaya,  wiens  dood  een  billijke  wraak  is  van  den 

zoon  van  zijn  patih,  dien  hij  had  laten  ombrengen.  De  vijfde  vorst  heet  Mërta- 
wijaya, en  de  zesde  of  Raden  Alit  (Alitwijaya),  die  een  broeder  van  Mërtawijaya 

zou  zijn  geweest,  öf  Angkawijaya,  van  wien  zoowel  wordt  verhaald,  dat  hij  een 
zoon  is  van  dezen  laatste,  nl.  Mërtawijaya,  als  dat  hij  dat  zijn  zou  van  Raden  Alit, 

met  dien  verstande,  dat  hij  in  het  eerste  geval  met  Raden  Alit  een  en  dezelfde 

persoon  zou  zijn  geweest  4). 
Een  ieder  zal  moeten  toegeven,  dat  bij  alle  overeenkomst  hier  toch  verschil 

bestaat,  en  dat  het  moeielijk  is  in  den  doolhof  een  weg  te  vinden.  Nog  be- 
zwaarlijker wordt  het,  als  men  daarbij  ook  nog  gaat  letten  op  de  berichten  bij 

anderen    voorkomende,   als    Roorda   van   Eysinga  en  Hageman  5),  welke,  althans 

1)  Bali  had  hier  wel  veilig  geschrapt  kunnen  worden,  maar  er  blijkt  uit,  en  dat  is  in  een  zeker  opzicht 

van  belang,  dat  Natakusuma  voor  Raffl.es  de  zegsman  moet  geweest  zijn  bij  de  Balische  zaken,  die  in  zijn 

boek  voorkomen,  en  dus  ook  voor  de  traditie  omtrent  de  stichting  van  Majapahit,  zooals  men  die  op  bl.  110 

en  volgg.  verhaald  vindt. 

2)  Lees  Adaningknng. 

3)  Te  lezen  Bra  Tafijung? 

4)  De  veroveringen  van  Majapahit  hebben  plaats  in  de  eerste  plaats  en  vooral  onder  Ardiwijaya,  nl. 

die  van  Singapura,  waar  Sri  Sin  D^rga  zou  geheerscht  hebben  en  vele  anderen,  die  niet  nader  worden  aange- 

duid, bl.  120;  onder  Mërtawijaya,  wiens  patih  Gajah  mada  was,  van  Indragiri,  ibid.;  en  onder  diens  op- 
volger of  opvolgers  van  Palembang,  en  de  zuidelijke  staten  van  Borneo,  ibid.  en  121,  Balambangan  en  Bali 

(op  nieuw),  121  en  125,  van  Makasar,  Goa,  Banda,  Sumbawa,  Ende,  Timor,  Ternate,  Sulu,  Seram,  Manila  en 

Burni,  bl.  132,  terwijl  de  Prabu  kanya,  Kaiicana  wungu,  gezegd  wordt  een  zuster  te  zijn  geweest  van  Ang- 

kawijaya, bl.  121. 

5)  Bij  Crawfurd,  History  of  the  Indian  Archipelago  (1820),  vindt  men  over  Majapahit,  voorzichtigheids- 

halve, zoo  goed  als  niets,  bl.,  II,  301;  Roorda  van  Eysinga,  Handboek  der  land-  en  volkenkunde,  geschied-, 

taal-,  aardrijks-  en  staatkunde  van  Neerlandsch-Indië  (ook  onder  den  titel  Indie  ter  bevordering  der  kennis 

van   Nederlands   Oost-indische   bezittingen),    1843,    Boek  III,  deel  I,  bl.  501  en  293  en  volgg.  ('t  eerste  als 



—  176  — 

die  van  Hageman,  daarenboven  ook  al  niet  als  zuivere  referaten  mogen  worden 

beschouwd,  aangezien  men  er  berichten  van  verschillende  zijden  ontvangen,  door- 

een verwerkt  in  vindt  l).  Zoo  doende  is  men  aangewezen  zich  zelf  een  weg 
te  banen  door  zelfstandig  inlandsche  bronnen  te  raadplegen  en  dat  zou  hier  dan 
ook  reeds  dadelijk  zijn  geschied  ware  het  niet,  dat  men  bij  Raffles  ook  op  dit 
punt  verschillende  bijzonderheden  aantreft,  die  tot  nog  toe  in  geen  Javaanschen 
tekst  konden  worden  teruggevonden,  en  toch  door  hem  niet  verzonnen  kunnen 

zijn.  Daarop  mag  de  aandacht  wel  gevestigd  worden,  of  ten  minste  verdienen  zij 
in  de  herinnering  levendig  te  worden  gehouden,  tot  bij  tijd  en  wijle  iemand  de 

gelegenheid  zal  hebben  gehad  Raffles's  verzameling  van  handschriften,  te  Londen, 
eens  behoorlijk  na  te  zien  2). 

Daar  nu  voorshands  ook  Raffles's  mededeelingen  nog  niet  gecontroleerd  kon- 
den worden,  zij  tot  dat  doel  het  voorafgaande  hier  voldoende,  waar  thans  iets  zal 

worden  gerepeteerd  of  bekend  gemaakt  van  hetgeen  de  Javanen  van  Java  in  een 

paar  hunner  geschriften  over  Majapahit  verhalen.  Daaraan  dienen  echter  nog  een 
paar  opmerkingen  vooraf  te  gaan,  waardoor  de  lezer  in  staat  gesteld  zal  kunnen 

worden  in  de  waarde  der  bronnen  een  wat  juister  inzicht  te  krijgen,  dan  hij  reeds 
bezitten  kon. 

In  de  eerste  plaats  dient  er  dan  op  te  worden  gewezen,  dat  tot  nog  toe 

wat  eigentlijk  de  Javaansche  geschiedschrijving  is,  nergens  behoorlijk  is  uiteen 
gezet,  ja  zelfs  laat  over  het  algemeen  genomen  de  beschrijving  der  bronnen  nog 
zoo  veel  te  wenschen  over,  dat  slechts  iemand  die  zelf  met  die  bronnen  behoorlijk 
kennis  maakte,  er  zich  een  eenigszins  met  de  waarheid  overeenkomend  begrip 
van  vormen  kan.  Dit  hier  in  alle  uitvoerigheid  aan  te  toonen,  zou  te  veel  plaats 
vereischen.     Het  zij  hier  genoeg  te  vermelden  dat  een  Javaan  zijn  geschiedboeken 

zooveel  anders  in  dat  boek  uit  Raffles  overgenomen);  Hageman,  Handleiding  tot  de  kennis  der  geschiedenis, 

aardrukskunde,  fabelleer  en  tijdrekenkunde  van  Java,  1852  1',  bl.  18  en  volgg.;  men  zie  ook  Hageman's 
Algemeene  geschiedenis  van  Java,  van  de  vroegste  tijden  af  aan  tot  op  onze  dagen,  in  Indisch  Archief  leJg., 

deel  II,  bl.  135  volgg.;  Gordijn's  vertaling  van  't  begin  van  een  babad,  uitgegeven  door  van  Iperen  in  Verh. 
Bat.  Gen.  I,  II  en  III;  Mounier  in  Indisch  Magazijn. 

1)  Werd  in  de  vorige  noot  voor  Roorda  van  Eysinga  reeds  naar  Raffles  verwezen,  ook  bij  Hageman 

kan  dit  geschieden;  maar  bij  hem  dient  op  nog  meer  te  worden  gelet. 

2)  De  verzamelingen  van  Raffles,  Crawfurd  en  Mackenzie  te  Londen  zijn  vooral  van  belang  om 

hare  oudheid  tegenover  latere  verzamelingen,  als  die  van  Gericke,  in  't  Ned.  Bijbelgenootschap  te  Am- 
sterdam, om  hier  slechts  de  oudste  onder  de  jongeren  te  noemen.  Voor  de  geschiedenis  van  de  Javaansche 

letterkunde,  en  dus  ook  van  de  Javaansche  traditie,  die  beiden  sedert  zeer  aangezwollen  en  ook  gewijzigd  zijn, 

is  een  onderzoek  van  die  verzamelingen  door  iemand,  die  daartoe  behoorlijk  in  staat  is,  zeer  gewenscht.  Zonder 

twijfel  vindt  men  er  de  oudste  producten  der  nieuw-Javaansche  litteratuur,  na  de  herleving  der  Javaansche 

letteren  in  't  einde  der  vorige  en  het  begin  van  deze  eeuw,  in  terug.  Van  hoeveel  gewicht  dit  is,  waar  men 

te  doen  heeft  met  een  middeleeuwsche  literatuur  als  de  Javaausche  er  een  is,  behoeft  voor  hem,  die  eenig 

begrip  heeft  van  de  onderzoekingen,  die  verricht  moeten  zijn  vóór  men  eenige  orde  in  den  chaos  zal  kunnen 

ontdekken,  niet  uiteengezet  te  worden.  Hoezeer  hetgeen  er  reeds,  vooral  door  Keijzer  en  Cohen  Stuart,  ver- 

richt werd  op  prijs  te  stellen  is,  is  hetgeen  ten  deze  door  hen  geleverd  werd,  zie  Bijdr.  T.  L.  en  Vk.  van  N. 

I.,    II,   330,  en  2e  volgr.,  VI,  145,  nog  geenszins  wat  tot  een  goed  inzicht  in  die  verzamelingen  leiden  kan. 
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babad,  ook  wel  sadjarah,  noemt,  maar  dat  dan  met  die  uitdrukking  veel  heterogeens 

wordt   bedoeld    en    er   allerlei    bijgetrokken  bekoort  te  worden  wat  men  van  een 

ander  standpunt  beschouwd,  er  niet  toe  rekenen  zou,  en  voorts  dat  uitdrukkingen 

als    Babad  Jënggala,  Babad  Majapab.it,  Babad  Dëmak,  Babad  Pajang,  Babad  Ma- 
taram,    Babad   Kartasura,   Babad    Pecina,  enz.  niet  beschouwd  mogen  worden  als 

titels    van    geschriften,    hoewel    zij  als  zoodanig  in  gebruik  zouden  kunnen  zijn, 

maar  opgevat  moeten  worden  als  korte,  niet  altijd  passende  inhoudsaanwijzers,  waar- 

mede   men    zeggen    wil,    dat   een  zeker  boek  handelt  over  de  periode  van  Java's 
geschiedenis,    die  in   zulk  eene  uitdrukking  aangeduid  of  genoemd  is,  of  wel  dat 

er    over   die    periode  in  dat  boek  ook  iets  voorkomt,  't  zij  dat  nu  al  zij  aan  het 

begin,  in  't  midden  of  aan  het  slot.     Van  Europeesch  standpunt  althans,  want  een 
Javaan  is  het  kwalijk  te  verbieden  zijn  geschriften  te  noemen,  zooals  hij  dat  verkiest, 

verdient  het  volstrekte  aanbeveling  te  spreken  slechts  van  één  Babad  tanah  Djawi,  in 

verschillende  vormen  1),  tenzij  men  werkelijk  met  iets  geheel  plaatselijks  te  doen 
heeft,  als  bij  de  Babad  Bantën,  Babad  Cërbon,  Babad  Banumas,  Babad  Pasir,  Babad 

Bësuki,  Babad  Bandawasa,  Babad  Balambangan,  Babad  Madura  2),  of  inderdaad  in  den 
titel    ook   de    periode  wordt  aangegeven  waarover  het  boek  handelt,  zooals  in  de 

verschillende    Babad's  Surakarta,    de  Babad's  bëdak  Ngayogya,  de  Babad's  Dipa- 

nëgara,  en  de  Babad's  Mangkunegara  en  Babad's  Paku  alaman,  of  dat  men  zich  bijv. 
tot  een  vasten  regel  stelle  het  eerste  en  het  laatste  der  in  een  boek  vermelde  be- 

langrijkste, en  een  periode  kenschetsende  feiten  te  noemen.     Doch  ook  zelfs  zoo  zal 

bijv.  in  het  voorlaatste  geval  de  onduidelijkheid  en  dubbelzinnigheid  nog  niet  zijn 

weggenomen,    zooals   bijv.    daaruit   blijken  kan,  dat  de  Babad  Dipanegara,  welke 

1)  Van  de  Babad  tanah  Djawi  werden  tot  nog  toe  drie  redacties  bekend  gemaakt,  doch  allen  slechts 

gedeeltelijk.  Zij  zijn:  1°  die  waarvan  een  groot  gedeelte,  afgeleeld  of  verdeeld  in  verschillende  ttukken  onder 
de  t.tels  b.  Pajajaran,  b.  Pajang,  b.  Mataram  en  b.  Kartasura,  eerst  verscheen  als  feuilleton  in  de  Jurumar- 

tani  en  de  Bra  maitani,  1870 — 1875,  doch  tevens  onder  die  titels,  als  zooveel  verschillende  boekeu,  werd  uit- 

gegeven door  .lonas  Portier  te  Surakarta,  in  dezelfle  jaren; — 2°  de  redactie,  die  in  proza  werd  overgebracht 

en  zóó,  zoover  als  dat  geschiedde,  is  uitgegeven  door  Meinsma;  van  bet  beg'n  van  deze  redactie  gaf  Mounier 
een  verslag  in  het  Indisch  Magazijn,  zie  Ie  Twaalft.1,  III,  83  eu  IV,  145  en  2e  Twaalftal,  III,  186,  terwijl 

Meinsma    nog  iets  mededeelde  van  het  vervolg  in  ziju  op-tellen  Htt  fort  te  Kartasoera  in  1741,  Bijdr.  T.  L. 

I  en  Vk.,  2c  volgr.,  VI,  366  en  Geschiedenis  van  Kartasoera  volgens  de  Babad  in  prozi -bewerking  van  den 
heer  C.  F.  Winter  Sr.,  ibid.,  4s  volgr.,  IV  565;  tot  deze  redactie  behoort  ook  wat  in  1874,  in  tëmbang,  onder 

den  titel  Habad  Pëtjina  bij  van  Dorp  verscheen; —  3°.  de  redactie,  welke  van  Dorp  uitgaf  onder  den  dub- 
belen titel  Pabad  Palj-idjarran  en  Babad  tanah  Jawi,  4  deeltjes,   1835—1890. 
2)  De  Babad  Baüumas  en  de  Babad  Pasir  leerde  ik  kennen  door  tusschenkomst  van  Dr.  C.  Snouck 

Hurgronje.  Over  de  Babad  Bantën  zie  men  boven  de  aanteekening  bij  Hoofstuk  VIII  en  de  noot  daarbq; 

wat  de  Babad  Bésuki  en  de  Babad  Bandawasa  leveren,  werd  medegedeeld  in  Not.  Bat.  Gen.,  XXXI  (1893),  Bijl. 

VIII,  waar  men  ook  de  oudere   literatuur  over  de  eerste  dezer  beiden  vindt  aangegeven ;  een  Babad  Balambangan 

j(in  proza)  werd  behandeld    iu    Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.  XXXVII,  bl.  325,  en  XXXVIIT,  bl.  283,  en  een 

dito  in  tëmbang,  gedeeltelijk,  nl.  Zang  I— XXIII,  in  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk    XXXV,  bl.  452  en  XXXVIi, 

'348;    en  vin  de  Babad  Madura  leverde  Dr.  Palmer  van  den  Broek  een  referaat  in  datzelfde  tijdschrift,  XX, 
|bl.  211 — 301,    471—563;  XXII,  1—89,  280—310  en  XXIV,   1—167;  bij  behandelde  haar  niet  geheel,  daar 

er  over  het  laatste  geleelte  nog  een  verslag  geleverd  dient  te  worden,  zie  Vreede,  Catalogus  enz.,  bl.  148. 

Verh.  Bat.  Gen,,  Deel  XLIX,  12. 
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door  den  verbannen  vorst  zelf  vervaardigd  werd,  ook  een  resumé  geeft  van  Java's 
voorafgaande  geschiedenis  in  haar  geheel;  dat  de  Babad  palihan  nëgari  ])  begint 
met  de  stichting  van  Surakèïta  en  eindigt  met  het  aan  Mangkunëgara  toewijzen 

van  het  deel  dat  hij  ontvangt;  dat  de  Babad  bédak  Ngayogya,  in  ééne  re- 

dactie, aanvangt  met  het  aan  het  bewind  treden  van  Daendels  en  de  geschiede- 
nis van  Yogya  er  tot  ver  na  de  verovering  van  de  kration  door  de  Engelschen 

in  wordt  voortgezet;  enz.  2),  terwijl  men  ook  in  de  Babad  Banten  (bedoeld  is  de 

groole)  en  de  Babad's  Cörbon  een  overzicht  van  de  geschiedenis  van  eigentlijk 
Java  in  't  algemeen  niet  mist. 

Waar  het  hier  om  te  doen  is,  een  gedeelte  van  Java's  oudere  geschiedenis, 
daaromtrent  leidt  die  titulatuur  nog  verder  van  den  rechten  weg,  en  inderdaad, 

wel  beschouwd,  is  er,  zooals  boven  eigentlijk  reeds  te  kennen  werd  gegeven,  maar 
één  babad  tanah  Jawi,  in  hoevele  verschillende  vormen  deze  nu  al  voorhanden 

zijn  mag.  Die  babad,  die  haar  vasten  vorm  verkregen  heeft  in  het  einde  der  17e 

of  het  begin  der  18e  eeuw  van  onze  jaartelling,  is  eenig  en  alleen,  en  naar  den 

inhoud  mag  men  zeggen  kanoniek,  daar  met  haar  verschijnen  alle  oudere  geschied- 

boeken,  welken  men  toch  wel  mag  en  moet  aannemen,  dat  de  Javanen  eens  be- 
zaten, zoo  goed  als  spoorloos  verdwenen  zijn,  zoo  zelfs  dat  men  te  vergeefs  ook 

in  andere  dan  geschiedkundige  geschriften  speurt  naar  reflexen  van  die  oudere 

geschiedschrijving,  dezen  althans,  ten  minste  door  schrijver  dezes,  nog  niet 

konden  worden  ontdekt  3).  In  hoevele  vormen  (redacties)  die  babad,  die  loopt 
tot  aan  het  contract  met  Verijssel  in  1743  A.  D.,  in  haar  geheel  of  bij  fragmenten, 

ook  voorhanden  moge  zijn,  steeds  geeft  zij,  hoewel  telkens  in  andere  woorden  k), 
met  slechts  zeer  onbeduidende  kleine  afwijkingen,  zakelijk  hetzelfde  te  lezen,  en  niet 

anders  dan  wat  men  te  qualificeeren  heeft  als  een  gedecreteerden  en  gesanctioneer- 

den    vorm   van    Java's  geschiedenis    volgens    de    opvattingen   van  een  bepaalden, 

1)  Hier  wordt  bepaaldelijk  bedoeld,  de  redactie  van  Yasadipura;  er  bestaan  er  verscheidenen  over 

deze  periode,  ook  wel  ondi  r  den  titel  13abad  Mangkubuincn,  ivaarouder  een  onder  Mangkunëgaraschen  invloed 

geschrevene  om  de  geheel  andere  opvatting  of  waardecriug   van  verschillende  zaken  zeer  belangwekkend,  is. 

2)  Een  Babad.  Dipanëgara  verscheen  in  1S74  bij  van  Dorp  te  Samarang.  Deze  babad  is  een  andere 

dan  die  door  Pangeran  Cakranëgara  werd  vervaardigd,  Kijdr.  T.  L.  en  Vk.,  2e  volgr.,  III,  140,  of  de  van 

Dipanëgara  zelf  afkomstige,  Net.  Bat.  Gen.  II  (1864)  251;  VI  (1868),  26,  en  XV  il 877),  89.  Het  begin 

van  de  Babad  palihan  nëgari  van  Yasadipura  werd,  onder  de  titels  Habad  Giyanti  en  Babad  Snrakaita,  I  — 

III,  in  1885 — 1888  uitgegeven,  gedeeltelijk  te  Surakarta  en  gedeeltelijk  te  Yogyakarta. 
3)  Op  een  zeer  merkwaardig  stuk,  waarin  zich  iets  van  die  oudere  geschiedschrijving,  althans  voor 

oost-Java,  nog  afspiegelt,  kon  gewezen  worden  in  Iets  over  een  ouderen  Dipanëgara,  enz.  in  Tijdschr.  Iud. 
T.  L.  en  Vk.,  XXXII. 

4)  Men  lette  er  intasschen  op  dat  het  gedeelte,  hetwelk  de  lotgevallen  van  Jaka  Tingkir,  den  lateren 

ecnigen  vorst  van  Pajang,  beschrijft  veelvuldig,  ook  daar  waar  de  verbatie  van  het  overige  afwijkt,  toch  eenslui- 

dend, of  zoo  goed  als  woordelijk  hetzelfde  is.  Dit  gedeelte  moet  dus  1  >  een  oul  stak  zijn,  en  2o  reeds  vroeg- 
tijdig bijzonder  de  aandacht  hebben  getrokken  of  in  den  smaak  ziju  gevallen,  dat  men  het  of  geregeld  heeft 

afgeschreven  of  wat  eerder  tz  veronderstellen  ia  oit  hit  luofl  kittle,  ea  respa  eteexde. 
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den  boven  reeds  aangewezen  tijd  i).  En  geldt  dit  reeds  voor  bet  meer  historische 

gedeelte  van  het  boek,  dat  hetwelk  de  geschiedenis  van  Java  behandelt  sedert  de 

komst  der  Hollanders,  men  zegge  te  beginnen  met  den  tijd  van  het  opperbewind 

van  Mataram,  ook  ten  opzichte  van  het  daarin  over  de  voorafgaande  perioden  ver- 

haalde kan  men  niet  anders  zeggen,  dan  dat  het  altijd  een  en  hetzelfde  geeft  en 

daarbuiten  eigentlijk  niets  voorhanden  is.  Met  het  oog  op  dit  laatste  dient  er 

echter  nog  iets  te  worden  opgemerkt. 

Bij  het  voorafgaande  werd  geenszins  vergeten  of  voorbijgezien,  dat  er 

nevens  dat  gedeelte  van  de  babah  tanah  Djawi,  hetwelk  de  oudere  geschiedenis 

behandelt,  een  rijke  literatuur  voorhanden  is  aan  wat  men  de  bronnen  voor  dat 

gedeelte  zou  kunnen  noemen,  ook  al  zijn  verschillende  der  hier  bedoelde  boeken 

jonger  dan  die  babad  in  haar  eersten  opzet  zelf  2),  en  er  verder  ook  nog  ge- 
schriften bestaan,  die  in  den  trant  van  een  geschiedverhaal  den  ouderen  tijd  uit- 

voerig beschrijven. 

Hierbij  dient  men  toch  vooreerst  in  het  oog  te  houden,  dat  eensdeels  die 

eerste  serie  van  geschriften  juist  leverde  wat  men  in  een  beknopten,  zelfs  zeer 

beknopten  vorm  in  dat  eerste  gedeelte  der  babad  terugvindt,  en  anderdeels  dat, 

terwijl  de  Javanen  den  innoud  dier  juist  bedoelde  boeken  zijn  gaan  beschouwen 

als  hun  eigen  eigendom,  en  zóó  als  een  deel  van  hun  oudere  geschiedenis,  zij  in 

die  uitvoerigere  babad's  over  den  ouderen  tijd  ook  al  weer  niet  anders  leveren 
dan  men  in  dezen  aantreft,  onder  voorbehoud  alweer  dat  men  den  inhoud  daar- 

van intusschen  niet  altijd  even  correct,  vergeleken  met  die  geschriften,  er  in 

terugvindt. 

Wat   daarvan  de  reden  is  zij  hier  in  hst  kort  even  aangegeven. 

Als  men,  voor  zoover  dat  nu  reeds  mogelijk  is,  de  geschiedenis  der  Javaan- 

sche  letteren  in  't  algemeen  de  revue  laat  passeeren,  dan  blijkt  het,  dat  deze  na 
eeu  aanvang  genomen  te  hebben,  steeds  meer  en  meer  aangroeide,  zich  ondertusschen 

herhaaldelijk  ook  repeteerende.  Terwijl  er  van  het  oudere  verloren  gaat,  blijft 

een   gedeelte    er   van    bestaan,  wordt  er  weer  een  gedeelte  in  een  nieuwen  vorm 

1)  Hieruit  volgt  direct,  dat  men  du  vele  redacties  die  van  de  babad  tanah  Djawi  of  gedeelten  daarvan 

bestaan,  niet  naar  den  inbond,  waarvan  intusschen  wel  de  omvang  aan  te  geven  is,  te  beschrijven  hetft  of  te 

vergelijken,  maar  dat  min  ze  naar  hït  uiterlijk,  den  vorm  dient  te  kenschetsen.  Ditzelfde  geldt  voorloopig 

ook  van  van  alle  andere  hetzelfde  verhaal  leverende  geschriften  of  redacties,  als  de  Damar  wulan's,  de  Yusup's, 
de  Anbia's  enz.  enz. 

2)  Evenmin  dat  men  naast  het  latere  gedeelte  bijv.  een  Babad  bëdah  kuta  Mangir  en  een  Pranacitra  '■ 
aantreft.  Wat  dit  laatste  geschrift  aangaat,  dat  een  enkele  episode  uit  den  tijd  na  de  verovering  van  Pati 

door  Mataram  beschrijft,  het  is  het  lezen  meer  dan  waard,  daar  het  een  der  fraaiste  Javaansche  boeken  van 

nieuweren  tijd  is,  vooral  in  de  van  de  oudere  niet  zoo  heel  veel  afivijkenli  nieuwere  redactie,  die  in  1873  bij 

Jonas  Portier  verscheen,  en  later  in  1838  nog  eens  door  van  Dorp  &  Co.,  Samarang  werd  uitgegeven.  De 

abal  bslah  kuti  Mm^ir  of  wat  daarin  verliaall  wjrdt,  werd  ook  in  de  bij  die  zelfde  firma  verschenen, 

Bab.il  timh  Jawi,  Dijl  I— IV,  1333 — 1SJ3,  venvjrkt,  nalat  z!j  afzjn^Uijk  reeds  in  1873  ter  zelfde  plaatse 
verschenen  was. 
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gebracht   en   ziet  men  ook  nieuws  verschijnen,  waardoor  het  voorhandene,  dat  in 

volumen    afnam,    aan    de    andere    zijde   weder   op  tweeledige  wijze  aangevuld  of 

verrijkt    werd.     Dit  proces  herhaalt  zich,  als  bij  alle  middeleeuwsehe  letterkunde, 

verscheidene  malen,  niet  op  alle  punten  natuurlijk  even  druk  of  gelijkmatig,  met  ze- 
kere   schokken  slechts,  en  nu  bij  voorkeur  in  het  eene  onderdeel  en  dan  weer  in 

een  ander.     Daarbij  heeft  nu  ook  de  beoefening   der  letteren  bij  de  Javanen,  wier 

letterkunde    inderdaad    een    volslagen  middeleeuwsehe  is,  evenals  men  dat  overal 

elders  bij  een  diergelijke  literatuur  aantreft,  steeds  ook  als  een  te  beoefenen  kunst 

hoog   gestaan,    een  kunst  intusschen,  die  geenszins  los  was  van  banden,  maar  in- 
tegendeel,   hoewel    zulks  niet  gereglementeerd  was,  toch  steeds  in  zekere  vormen 

bevangen  was  en  bleef.     Van  een  vrijheid  van  handelen,  een  vrije  keuze  van  on- 
derwerp,  een    vrije    dictie,  een    eigen  gedachte  uitgedrukt  in  het  geleverde,  geen 

spoor,    want    met    dit    alles  is  niet  te  verwarren  het  verschil  in  taal  door  lengte 

van  tijd,  het  verschil  in  voorstelling  uit  een  zelfde  oorzaak  geboren,  of  wat  meer 

een  onderling  verschil  in  de  verschillende  overeenkomstige  geschriften  in  het  leven 

kan    hebben    geroepen,    doch    niet   voortkomt    uit  een  vrije,  zich  zelf  bewuste  en 

toegepaste,  individualiteit  van  de  auteurs.     De  Javaansche  literatuur  is,  ook  daar 

waar   zij    van   leven    getuigt,  een  kunstige,  en  een  kunstmatige,  zooals  een  ieder 

ia  het  oog  moet  loopen,  als  hij  slechts  letten  wil  op  de  uniformiteit  van  den  op- 

zet,   het   raam    van   de   verhalen,    de   geijktheid    der  taal,  desnoods  ook  hier  pe- 
rioden   onderscheidende,    al   naarmate  zij    een  korter  of  langer  leven  reeds  achter 

den  rug  heeft.     Het  boeken  maken,  het  schrijven  van  gedichten  is  bij  de  Javanen 
dan   ook  van  oudsher  iets  van  beteekenis  geweest,  zooals  ook  uit  bepaalde  feiten 

blijken  kan. 

Onderzoekt  men  die  over  den  ouderen  tijd  uitvoeriger  babad's  iets  nauw- 
keuriger, bijv.  door  er  zich  een  kort  overzicht  van  te  vervaardigen,  een  inhouds- 

opgave of  een  reeks  van  titels  van  hoofdstukken,  waarin  men  zulk  een  boek  zou 

kunnen  verdeelen,  dan  bespeurt  men  spoedig,  dat  zulk  geschrift,  van  een  bepaald 

standpunt,  al  evenzeer  een  handboek  voor  de  Javaansche  letterkunde  zou  kunnen 

worden  genoemd  als  een  geschiedverhaal;  dat  zulk  een  boek  evenveel  recht  zou 

hebben  op  een  titel  Sërat  kanda,  zooals  men  bij  Raffles  (surat  kan  da)  vindt  '),  of 
pepakem,  in  den  zin  van  handboek,  voor  wat  zal  zoo  dadelijk  blijken,  als  op  babad. 

Nog  sterker  loopt  dit  in  het  oog  als  men  in  zulk  een  geschrift,  waarin  men  ook 

steeds  tallooze  genealogische  opgaven  aantreft,  geen  jaartallen  vindt  genoemd,  die 

den  tijd  aanwijzen,  waarin  de"  gememoreerde  gebeurtenissen  zouden  hebben  plaats 
gehad;    en   wat  zeker  van  nog  meer  belang  is,  als  men  in  den  tijd  teruggaat  en 

1)  Een  dezer  soort  teksten  begint  botweg:  purioahatiia  jenenging  jeng  nabi,  nabi  adam  juniênêng 

ing  mekak;  een  ander  na  het  jaartal  met  den  datum  (woga-guna-sabta-janmi,  1731  of  1739  —  A.  D.  1804 

of  1812)  ndan  purwanikang  carita,  Jcanianipun  ringgit  paruwa  nenggih.  Paruwa  is  een  nieuwe  vorm  voor 

parwa,  en  zou  men  als  een  der  schakels  kunnen  beschouwen  tussehen  dit  woord  en  het  er  voor  in  de  plaats 
getreden  pitrwa,  waar  dit  laatste  den  zin  van  wayang  pwwa  heeft. 
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de  verschillende  liier  in  aanmerking  komende  geschriften  in  de  vergelijking  trekt, 

dan  komt  men  feitelijk  het  laatst  terecht  bij  een  handboek  voor  den  dichter  !). 
Het  is  ondoenkelijk  dit  hier  in  bijzonderheden  aan  te  toonen,  te  minder  daar 

hier    ook    nog    op    een   wisselwerking   dient  gewezen  te  worden,  welke  er  plaats 

moet  hebben  gehad  tusschen  de  geschreven  en  de  mondelinge  traditia,  daar  naast 

de  voortgezette  reeks  van  voortdurende  repetitien  in  een  vasten  vorm  (geschreven 

en    bij    voorkeur  in  maat)  van  de  oude,  langzamerhand  in  talrijkheid  toenemende 

verhalen,  er  ook  een  geregelde  mondelinge  overdracht,  in  ongebonden  vorm,  bestaan 

heeft   van    die    zelfde    verhalen,  onder  het  opvoeren  daarvan  als  wayang-stukken. 

Terwijl    de    wayang-v  evhalen    voor    een    deel  althans  ontleend  zijn  aan  de  oudere 
schrifturen,  van  welken  er  voor  ons  nog  verscheidenen  gespaard  zijn,  lieten  zij  op 

hunne  beurt  weer  hunnen  invloed  gelden  bij  het  vervaardigen  van  nieuwe  bewer- 

kingen   dier    oude    geschriften  of  gedeeltelijke  omwerkingen  er  van,  welke  nu  op 
hare    beurt    straks   weer   het  hare  in  de  wayang  brachten,  en  zoo  ging  het  voort, 

gesteund  vooral    door  die  geschriften,  die  dienen  moesten  het  den  dichter  gemak- 

kelijk te  maken  hunne  producten  te  vervaardigen,  't  zij  door  het  geven  van  regels 

of  voorbeelden  voor  de  metriek,  't  zij  door  het  aan  de  hand  doen  van  synoniemen, 
en  straks  ook  door  genealogien  in  op-  en  in  afgaanden  lijn,  door  biographien  van 
bepaalde   personen,    het    teekenen    van   hunne  onderlinge  verhouding,  het  leveren 

van  korte  inhoudsopgaven  van  gedichten  of  andere  werken,  en  dit  alles  natuurlijk 

niet    vrij    van    fouten    tegenover    de    oorspronkelijke,  de  oudste,  straks  de  oudere 

teksten,    en    onder   den  invloed  van  de  mondelinge  traditie,  of  van  de  wayang  in 

den  vorm,  waarin  deze  in  den  tijd  van  de  respectieve  schrijvers  dier  handboeken 

leefde,    en    die  op  hunne  beurt,  zooals  van  zelf  spreekt  ook  weder  te  gast  waren 

gegaan    bij  die  handboeken,  welke  het  voor  de  dalung's  niet  minder  dan  voor  de 
dichters,  van  belang  was  ze  te  kennen. 

Het  moet  op  deze  wijze  zijn  geweest,  dat  langzamerhand,  parallel  met  het 

overige  der  Javaansche  literatuur,  waarvan  ook  in  haar  de  reflexen  teruggevonden 

worden,  dus  èn  de  wawacaiis  èn  de  wayaiig-xevhsïlen  in  hun  historisch  verloop,  die 

de   oudere    geschiedenis   van  Java  uitvoeriger  behandelende  babad's  zijn  ontstaan, 

1)  NI.  de  Candakirana  of  Candrakirana,  de  ons  door  de  opstellen  van  den  Heer  K.  F.  Holle  en  Prof. 
Kern,  Tijdsclir.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XVI,  461,  en  Travaux  du  6 we  Congres  des  orieutalistes,  II  F,  2,  bl.  1, 
welbekende  Koca.  Uit  dit  handboek  voor  den  dichter,  dat  bestaat  uit  een  handleiding  voor  de  spelling  vau 
sanskrit  woorden  en  de  oude  (Hindu)  metriek,  waarin  o.  a.  ook  du  Arya  beschreven  wordt,  en  een  woorden- 

boek van  synoniemen,  dat  op  Amarakosa's  Araaramala  gebaseerd  moet  zijn,  zie  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk., 
XXXII,  130,  noot  ],  ontstond  het  Cantakaparwa  (proza-baniboek  voor  het  stellen  van  fraaie  literatuurpro- 

ducten), dat  op  zijn  beurt  naar  alle  waarschijnlijkheid  weer  het  leven  heeft  gegeven  aan  de  Ramacrama's  en 

de  Sërat  kanda's.  De  titel  van  de  Candakirana  (een  opzettelijke  wijziging  van  Candrakiraim,  omdat  het  over 
versmaten,  chanda,  handelt,  of  slechts  uit  een  vergissing  geboren)  is  ontleend  aan  de  beginwoorden  vau  bet  boek: 

ki'anawigalicandrugiii.  Vooral  in  lateren  tijd  heeft  dit  geschrift,  dat  zeer  oud  schijnt  te  zijn,  zie  t.  a.  p.  in 
Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  deel  XXXII,  een  grootra  invloed  gehad.  Voor  zoover  de  eigentlijk  gezegde 

kakawin's,  betreft  stuit  men  op  het  eigenaardige  verschijnsel,  dat  dezen,  metrisch  althans,  er  als  het  ware  buiten 
om  van  zijn  vervaardigd. 
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babacTs  dus,  die  men  evenzeer  pcpaïtïm  zou  kunnen,  handboeken  als  zij  tevens  zijn 
èn  voor  de  latere  dalanys  zoowel  als  voor  de  latere  dichters. 

Het  spreekt  van  zelf  dat  in  deze  soort  babad's,  die  in  den  ouderen  tijd,  zoo 
de  naam  babad  een  oude  was,  zeker  zoo  niet  genoemd  zouden  zijn  geworden,  noch 

dat  werden,  eerst  langzamerhand  meer  en  meer  stof  werd  opgenomen,  en  dat  de 

iongsten  dezer  soort  geschriften  ook  het  rijkst  moeten  zijn.  Gaandeweg  kreeg, 

met  het  aanzwellen  van  den  tijd,  er  een  grooter  tal  van  onderwerpen,  of  van  ver- 
halen, een  plaats,  welke  gemakshalve  geordend  werden  in  een  chronologische 

volgorde,  of  in  een  te  veronderstellen  opvolging  van  dien  aard,  tot  ten  slotte  de 

geschriften  van  deze  soort  zich  als  't  ware  van  zelf  voordeden  als  geschiedverhalen, 
te  eer  omdat  de  regeerende  vorsten  hun  geslacht  afleidden  uit  de  helden  dier 

oude  verhalen,  en  men  dcor  de  eene  of  andere  ideosyncratie  er  toegekomen  was  in 

Java  het  terrein  te  zien,  waar  dezen  leefden,  en  zij  hunne  heldendaden  verrichtten  l). 

Niet  minder  duidelijk  is  het  verder,  dat  de  makers  van  deze  geschriften  steeds  a  poste- 
riori  redeneerden  en  schreven,  zoodat  het  er  in  voorkomende  er  eerst  een  plaats 

in  krijgen  kon,  zelfs  pas  een  vrij  langen  tijd  na  het  bij  de  Javanen  bekend 
raken  van  de  verhalen,  die  men  er  in  aantreft,  of  het  plaats  hebben  van  het  feit, 

dat  er  om  zoo  te  zeggen  het  laatste  onderwerp  in  is,  hetwelk  er  in  behandeld 

wordt,  zoo  dit  een  historisch  was. 

Van  de  soort  geschriften,  die  op  die  wijze  hier  in  aanmerking  komen,  en 

ten  slotte  inderdaad  een  meer  geschiedkundig  uiterlijk  verkregen,  dan  in  den  aan- 
vang het  geval  was,  bestaan  er  verscheidenen.  Op  den  duur  heeft  men  er  zich 

blijkbaar  meer  en  meer  op  toegelegd  om  ze  volledig  te  maken,  en  die  van  den  la- 
teren  tijd  verdienen  den  naam  babad,  hoe  onhistorisch  zij  ook  naar  hun  oorsprong  zijn, 

niet  minder  dan  bijv.  de  babad  tanah  Djawi,  waarover  boven  werd  gehandeld,  en  de 

oudere  geschiedenis,  zooals  gezegd  werd,  slechts  zeer  beknopt  bespreekt.  In  die 

producten  van  jongere  dagteekening  vindt  men  den  invloed  van  den  Islam  voor 
zoover  deze  zich  in  de  tegenwoordige  genealogien  der  vorsten  van  Java  uit,  reeds 

duidelijk  voorhanden,  is  ook  het  beloop  verder  vrij  wel  hetzelfde  2),  ook  zij,  dit 
mag  men  wel  zeggen,  kunnen  niet  ouder  zijn  dan  uit  denzelfden  tijd  als  waarin 

men  het  ontstaan  en  de  kanoniseering  van  de  babad  tanah  Djawi  te  plaatsen 

heeft.  Er  voordeel  uit  te  trekken  voor  de  oude  geschiedenis  van  Java  zal  dus  al 

even  bezwaarlijk  gaan  als  bij,  de  babad  tanah  Djawi  zelf.  Toch  zullen  zij  de 

aandacht  verdienen,  en  een  onderzoek  ook  met  het  oog  op  Majapahit  nog  wel 

waard    zijn,    vooral    ook  omdat  men  aannemen  mag,  dat  hetgeen  men  bij  Raffles 

lv,  Ook  dit  is  een  gecompliceerd  proces.  Eendeels  waren,  volgens  de  genealogische  opvattingen,  de 

vorsten  en  grooten  van  Java  afstammelingen  van  sommigen  dier  oude  helden,  anderdeels  vindt  men  ook  in 

oudere  geschriften  reeds  dat  stukken,  bepaaldelijk  de  hergen,  van  Engelsch-In  die  naar  Java  werden  overgebracht, 
een  voorstelling,  die  zonder  twijfel  gegroeid  is  uit  het  overdragen  hunner  namen  op  gebergten  op  Java  te 
vinden. 

2)  Eigenaardig  is,  dat  de  Rama-legende  er  steeds  in  behandeld  is  volgens  hetgeen  de  Rama  Kling 
levert. 
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meer  vindt  dan  de  babab  tanali  Djawi,  ook  in  hare  verschillende  redacties,  daar- 

over levert,  aan  een  geschrift  ontleend  moet  zijn  van  een  aard  als  de  zoo  juits 

beschrevenen  *). 

Onder  de  vele  aan  schrijver  dezes  bekende  boeken  van  deze  soort  is  er 

slechts  één,  dat  ver  genoeg  doorloopt  om  bij  de  bespreking  van  Majapahit's  ge- 
schiedenis, volgens  de  opvatting  van  Java,  in  aanmerking  te  komen.  Hier  kan, 

en  moet  dus  volstaan  worden  met  het  mededeelen  van  hetgeen  er  in  dit  geschrift 

voorkomt,  terwijl  het  voldoende  wordt  geacht  zich  bij  de  Babad  tanak  Jawi  tot 

één  tekst  te  bepalen.     Het  laatste  boek  ga  voor. 

In    de    Babab    tanah  Jawi,  den  prozatekst  ed.  Meinsma,  die  hier  als  type 

wordt  gekozen,  ook  omdat  die  babad  voor  een  ieder  bereikbaar  is,  vindt  men,  nadat 

op  bl.  21  de  stichting  van  Majapahit  is  medegedeeld  2),  verhaald,  dat  Arya  Bangah's 
rijk  door  Pajajaran  wordt  overvallen,  hij  zelf  naar  Majapahit  vlucht  en  dat  daarop 

Pajajaran  dooi;  Majapahit  wordt  veroverd.     Van  Brawijaya  krijgt  Arya  Bangah  daar- 
op den  naam  Arya   Panular,  terwijl  Wiro  palih  Wahan  wordt  gemaakt,  en  Nambi 

en  Bandar  manlri.     Daarop  wordt  er  verder  verteld,  dat  de  vorst  van  Majapahit  een 

zoon  krijgt,  prabhu  anom,  evenals  ook  AVahan  er  zich  een  geboren  ziet  worden,  die 

Udara  heette  en  adipali  van  Daha  werd.  Prabhu  anom  volgt  zijn  vader  op,  doch  doodt 

Wahan,  die  bij  hem  palih  bleet,  omdat  deze  hem  niet  vrij  naar  hartelust  laat  jagen. 

Hij   neemt   daarvoor    Ujung    sabata  in  den  arm,  den  hirah  kajincman,  die  Wahan 

met   de   hem  geschonken  kris  Jangkung  pacar  overhoop  steekt,  tengevolge  waar- 
van  de   genoemde  adipali  van  Daha  een  gelegenheid  zoekt  en  vindt  den  vorst  te 

dooden    om   den  dood  zijne  vaders  te  wreken.     De  opvolger  van  Prabhu  anom  is 

Prabhu   Adaningkung,    wiens  zoon  was  Hayam  wuruk,  en  diens  zoon   was  weder 

Lëmbu  Amisani,   wiens  palih  heette  Demung  3)  Wular.     Lömbu  amisani  had  ver- 
volgens tot  zoon  Raden  alit,  die  als  vorst  Brawijaya  heette  en  wiens  palih  Gajah 

mada  was. 

Ziedaar  in  werkelijkheid  eigentlijk  alles  wat  de  babad  van  Majapahit  ver- 

telt, daar  hetgeen  er  op  volgt  feitelijk  tot  niets  anders  dienen  moeten  dan  om  den 

oorsprong  van  de  verkondiging  van  de  Islam  op  Java,  hare  overwinning  op  het 

oude  geloof,  die  samengaat  met  den  val  van  het  rijk,  en  het  genealogisch  verband, 
dat  er  tusschen  het  Majapahitsche  vorstenhuis  en  de  later  op  Java  regeerende 
vorsten  bestaat,  of  verondersteld  wordt  te  bestaan,  in  het  licht  te  stellen. 

In  een  eenigszins  andere  volgorde  levert  genoemde  babad,  op  bl.  24 —  48, 
nl.  aan  feiten  niet  anders  dan  het  volgende,  dat  hier  om  de  volledigheid  èn  ter 
vergelijking  even  in  herinnering  wordt  gebracht. 

1)  ITet    is    ook    uit    zulk  een  geschrift,  dat  ITageman  voor  een  groot  geleelte,  onder  raadple"ing  van 
Raffles,  zijn  Fabdleer,  in  zijn  Handleiding  enz,  IT,  bl.  237  en  volgg.,  moet  nebben  geput. 

2)  Het  voorafgaande  werd  boven  resds  behandeld. 

3)  De  oude  vorm,  niet  démang* 
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De  laatste  Brawijaya  huwt  achtereenvolgens  vier  vrouwen,  eene  prinses  uit 
Cëmpa,  eene  reuzin,  eene  prinses  van  Cina  en  eene  vrouw  van  Wandan. 

De  eerste  wordt  voor  liern  door  Gajah  mada  van  Cëmpa  gebaald.  Haar 

vader  geeft  als  een  huwelijksgeschenk  de  gong  Kyai  Sëkar  dalima,  de  garebong 
Kyai  Bale  lumur  en  een  wagen,  Kyai  Jëbat  betri.  Zij  heeft  nog  een  zuster  en 

een  broeder.  Haar  zuster  is  gehuwd  met  Makdum  Brahirn  Asm  ara,  een  moslim, 

die  heel  Cëmpa  reeds  bekeerde  en  bij  zijne  vrouw  Raden  Bahmat  en  Baden 

Santri  verwekte.  Haar  broeder  volgt  zijn  vader  op.  Van  kinderen  van  Brawijaya 

bij  de  prinses  van  Cëmpa  wordt  niet  gewaagd. 

Bij  de  tweede,  die  in  vrouwegedaantc,  als  enclang  Sasmitapura,  tot  hem 

was  gekomen,  en  hem  weer  verlaat  als  zij  rauw  gehakt  heeft  gegeten,  krijgt 

Brawijaya  een  zoon,  Ki  Dilah.  Dit  jonge  mensch  gaat  later  naar  Majapahit,  ver- 

plicht zijnen  vader  door  hem  in  staat  te  stellen  op  de  alun-alun  te  jagen  als  in 

't  bosch  (hij  brengt  er  alle  wilde  dieren),  krijgt  dan  den  naam  Arya  damar  i);  en 
wordt  over  Palembang  gesteld,  waarheen  hem,  zwanger, 

de  derde  vrouw,  de  prinses  van  Cina,  wordt  medegegeven.  Deze  schenkt 

straks  het  leven  aan  raden  Patah,  en  daarna  aan  raden  Usen,  een  zoon  door  Arya 

Damar  bij  haar  verwekt. 

De  vierde  vrouw,  die  uit  Wandan,  neemt  de  vorst  om  van  de  rajasinga 

af  te  komen,  zooals  hem  werd  aangeraden.  Hij  schenkt  haar  dadelijk  weer  weg 

aan  een  juru  sabin,  Kyai  Buyut  Masahar.  Haar  zoon  was  Bondan  Kajawan,  die 

volgens  het  bevel  van  Brawijaya,  dadelijk  moest  worden  omgebracht. 
Raden  Bahmat  en  Raden  Santri,  de  zonen  van  Ibrahim,  gaan  met  hun  neef> 

den  zoon  van  den  jongen  vorst  van  Cëmpa,  raden  Burereh,  naar  Java,  hun  tante 

bezoeken.  Rahmat  huwt  met  de  dochter  van  Tumënggung  Wilatikta,  die  nog  een 

zoon  had,  Jaka  Said,  Hij  vestigt  zich  te  Ampel  dënta.  De  beide  anderen  huwen 

met   dochters  van  Arya  Teja    en  gaan  te  Garësik  wonen. 
Ook  Raden  Patah  en  raden  Usen  komen  naar  Java,  na  twee  roovers,  Supala 

en  Supali,  overmand  te  hebben.  De  eerste  gaat  eerst  in  den  leer  te  Ampel  dënta, 

huwt  met  de  dochter  van  nyai  ageng  Maloka,  des  sunan's  kleindochter,  en  vestigt 
zich  dan  op  eene  plaats  met  geurige  glagah,  die  den  naam  Bintara  krijgt,  terwijl 

de  tweede  bij  Brawijaya  in  dienst  komt  en  adipali  van  Tërung  wordt.  Na  door 

zijn  vader  te  zijn  ontboden  en  zijne  opwachting  gemaakt  te  hebben,  wordt  raden 

Patah  adipali  van  Bintara. 
Nu  was  ondertussen  en  uit  Juldah  een  zekere  Seh  Wali  lanang  naar  Ampel 

dënta  gekomen,  die  straks  verder  gaat,  naar  Balambangan,  daar  huwt  met  de 

prinses,  weggejaagd  wordt,  omdat  hij  Balambangan  bekeeren  wil,  en  nu  zijue 

vrouw,  als  hijzelf  naar  Malaka  gaat,  zwanger  achterlaat.  Zijn  na  zijn  vertrek  gebo- 

ren zoon  wordt  in  zee  geworpen,  maar  opgevischt  door  een  kaptein  van  Nyai  pinatih 

1)     Het    verdient    zeer    de   aandacht,  dat  het  jonge  mensch,  dat  alle  dieren  uit  het  woud,  eendrachtig, 

op  de    alun-alun  weet  te  brengen  (te  tooveren),  juist  Jaka  Dilah,  en  Arya  Damar  heet. 
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van  Garësik,  de  weduwe  van  een  zekeren  uit  Balambangan  verbannen  ki  Sam- 

boja  l),  tot  baar  gebracht,  door  haar  als  kind  aangenomen,  bij  raden  Rahtnat  in 

den  leer  gedaan,  dan  diens  schoonzoon,  en  later  Sunan  Giri,  prabu  Satmata,  te  za- 

men  groot  geworden  met  Sunan  Bonang,  prabu  Nakrakusuma.  Vóór  hun  huwe- 
lijk hadden  deze  beiden  getracht  naar  Mëkak  te  gaan,  maar  Seh  Wali  lanang, 

dien  zij  te  Malaka  ontmoetten,  had  hen  teruggezonden  en  hun  die  namen  gegeven. 

Jaka  Said,  de  zoon  van  den  tumenggung  Wilatikta,  wordt  straks  door  dezen 

laatste  (Bonang),  op  wonderbare  wijze,  bekeerd,  gaat  naar  Cërbon,  is  daar  bij  de 
rivier    Kali  Jaga  kluizenaar,  en  verkrijgt  zoo  den  naam  Sunan  Kali  Jaga. 

Ook  Bondan  Kajavvan  treedt  nog  even  op  't  tooneel.  Wel  had  Brawijaya 
bevel  gegeven  hem  te  dooden,  doch  dit  was  niet  geschied.  Met  Kyai  Masahar 

komt  hij  te  Majapahit,  bespeelt  daar  de  Sëkar  dalima,  en  wordt  door  Brawijaya 

erkend  en  begiftigd  met  de  krissen  Kyai  Mahesa  nular  en  Kyai  Malela  en  den 

lans  Kyai  Plèred.  Hij  wordt  naar  Tarub  gezonden,  waar  hij  met  Nawangsih,  de 

dochter  van  een  widadari  Nawangwulan  en  den  kyai  gede,  huwt,  op  deze  wijze 

geparenteerd  rakende  aan  Kudus,  want  deze  kyai  gede  was  de  in  de  wildernis 

geboren,  door  randa  Tarub  aangenomen  zoon  van  de  dochter  van  ki  ageng  Këm- 
bang  Lampir  en  een  weggeloopen  zoon  van  Kyai  ageng  Kudus.  Kyai  ageng  Tarub 

geeft  Bondan  kajawan  den  naam  Lëmbu  pëtëng  2). 
Het  nieuwe  geloof  had  ondertusschen  groote  vorderingen  gemaakt.  Op 

verschillende  plaatsen  zaten  sunan' &\  zoo  was  er  o.  a.  ook  nog  een  zekere  Seh 
Aripin,  die  na  zijn  dood  te  Pamalang  begraven  werd. 

Brawijaya  zendt  daarom  Gajah  mada  tegen  Giri.  De  sunan  daar  werpt 

zijn  schrijfstift  (kalam),  onder  een  gebed,  neer;  deze  wordt  een  kris,  de  kalam  of 

Kala  muüëng  %),  en  verjaagt  den  vijand.  Na  des  sumn's  dood,  als  zijn  kleinzoon 
Sunan  Prapen  hem  is  opgevolgd,  trekt  men  op  nieuw  tegen  Giri  op.  Men  breekt 

het  graf  open,  doch  wordt  door  de  daaruit  te  voorschijn  komende  wespen  4)  naar 
Majapahit  teruggedreven.  Kaden  Patah  wordt  nog  eens  opgeroepen.  Hij  weigert 

te  komen,  komt  zelfs  in  opstand,  en  nu  trekt  men,  de  verhouding  is  een  andere 

geworden,  vereenigd  met  Madura,  Tuban,  Surabaya  en  Giri,  tegen  Majapahit  op. 

Brawijaya  vaart  met  al  wie  hem  nog  trouw  was  gebleven,  ten  hemel.  De  glans 

(majesteit,   cri,  voorgesteld  door  een  andaru)  van  Majapahit  gaat  over  op  Bintara. 

1)  Op    het    wellicht  zeer  belangrijke  van  dezen  naam  Samboja,  wees  Prof.  van  der  Lith  in  zijn  Mer- 

veilles  de  1'Inde,  zie  aldaar. 
2)  Ook  Lëmbu  pëtëng;,  mede  voorkomende  als  de  stamvader  der  vorstenhuizen  van  Madura,  is  een 

merkwaardige  naam,  niet  minder  dan  het  geheele  verhaal  van  dt-n  zwerveling,  die  na  eerst  door  Kyai  Sela 

verzorgd  te  zijn,  in  Tarnb  komt,  en  dan  huwt  met  Nawang  wulan,  een  der  badende  midadari's. 
3)  Deze  legende  berust  vermoedelijk  op  eene  woordspel  of  een  eigenaardigde  spelling.  Kala  muüëng  is  als 

naam  van  een  kris  geheel  begrijpelijk;  kalammuiiëng  gespeld,  lost  men  dit  weder  licht  in  Kalam  muüëng  op. 

4)  Men  herinnere  zich  hier  het  pelanduk  verhaal  in  den  door  den  Heer  Klinkert  in  1893  uitgegeven 

Pëlanduk-tekst,  no.  7  (bl.  70—80),  zie  Tijdschr.  Ind.  T.  L.  en  Vk.,  XXXVII,  382. 
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Gedurende  40  dagen  neemt  Giri  het  opperbewind  waar.     Dan  wordt  Raden  Patah, 

Senapati  Jimbun,  tot  sultan  van  Dëmak  gehuldigd. 

Ook  bij  de  Sërat  kanda  vangen  wij  hier  het  verhaal  aan  met  de  stichting 

van  Majapahit,  die  volgens  dezen  tekst  in  1221  A.  J.  zou  hebben  plaats  gehad. 

Men  vindt  hier  een  geregelde  reeks  van  jaartallen  (1221,  1223,  1229,  1234,  1250, 

1267,  1270,  1301,  1308,  1320,  1327,  1328,  1329,  13.2,  1398,1399,  1400), 

waarop  intusschen  vermoedelijk  al  zeer  weinig  te  vertrouwen  is.  Toch  verdient 

het  verhaal,  zooals  het  hier  gedaan  wordt,  zonder  twijfel  zeer  de  aandacht,  al 

dient  men  het  wellicht  voor  het  grootste  gedeelte  historische  waarde  te  ontzeggen. 

Bij  de  lezing  boude  men  de  bovengemaakte  opmerkingen  vooral  in  't  oog,  en 
zonder  twijfel  doet  het,  al  is  dat  niet  de  reden  waarom  er  hier  eene  plaats 

aan  moest  worden  toegekend,  ons  een  eigeuaardigen  blik  slaan  op  de  geschie- 
denis \an  den  Damar  wulan  roman,  bepaaldelijk  het  laatste  gedeelte  daarvan. 

Was  het  mogelijk  den  ouderdom  van  deze  redactie  van  de  Sërat  kanda  iets 

nauwkeuriger  te  bepalen,  dan  ons  thans  gegeven  is,  waar  slechts  gesteld  kan 

worden  dat  zij  vermoedelijk  uit  het  laatst  der  vorige  of  het  begin  van  deze 

eeuw  is,  dan  zou  door  vergelijking  misschien  den  gang  van  den  aanwas  van  dat 

verhaal  iets  meer  in  bijzonderheden  kunnen  worden  bepaald,  en  het  zoo  gelukken 

iets  beter  kennis  te  krijgen  van  de  geschiedenis  van  een  enkel  onderdeeltje  van  de 

Javaansche  letterkunde.  In  ieder  geval  blijft  eene  vergelijking  van  wat  deze  tekst 

levert  over  den  tijd  dat  Majapahit  bestond,  met  hetgeen  men  in  de  verschillende 

variaties  van  den  oudsten  Damar  wulan  tekst  aantreft  x),  in  zoo  verre  niet  onbe- 
loond, omdat  men  er  uit  leeren  kan  hoe  op  een  zekeren  tijd  een  groot  gedeelte 

van  hetgeen  men  in  beiden  vindt,  een  als  't  ware  vloeiende  massa  was,  waarvan 
later  enkele  deelen  een  meer  vasten  vorm  hebben  aangenomen. 

In  die  Damar  wulan  variaties  vindt  men  allerlei  om  den  persoon,  die  de 

held  van  den  roman  is,  geconcentreerd,  wat  hier  gezegd  wordt  plaats  te  hebben 

gehad  onder  de  regeeringen  van  verschillende  elkander  opvolgende  vorsten,  en  het 

opmerkelijkste  daarbij  is  wel,  dat  zelfs  de  inval  van  de  Wandan  en  de  Inggris, 

volgens  de  voorstelling  hier,  niet  onder  zijne  regeering  valt,  terwijl  hij  onder  al 

het  andere  zich  in  den  Damar  wulan  romans,  ook  in  de  andere  redactie's,  een  vaste 
plaats  veroverd  heeft  2). 

1)  Zie  hoven  de  noot  bij  Hoofdstuk  XII. 

2)  Deze  bijzonderheid  wettigt  de  veronderstelling,  dat  de  Sërat  kanda,  waaruit  hier  eenige  mededee- 

liniren  worden  gedaan,  betrekkelijk  oud  is,  en  ouder  dan  vermoedelijk  al  die  toevoegsels  tot  den  Damar  wulan 

ro"nan.  Men  vindt  hier  ook  nog  andere  groote  afwijkingen.  Logënder  is  niet  de  broeder  van  Udara,  maar 

de  zoon  van  een  anderen,  vroegeren  patlh.  Hij  heeft  slechts  één  zoon,  geheeten  Layang  setra  kumitir,  waarde 

roman  een  Layang  setra  en  een  Layang  kumitir  geeft,  en  deze  eene  zoon  wordt  na  de  krooning  van  Damar 

wulan,  als  vorst  van  Majapahit,  in  zijus  vaders  plaats,  terwijl  die  zich  terugtrekt,  patik,  en  is  dan  niemand 

anders  dan  Gajah  ma.la.  Ook  Rangga  lawe  heeft  maar  één  zoon,  Raden  Buntar  watangan,  waar  er  twee  in  den 

roman  optreden,  Raden  Buntarnn  en  Raden  Watangan.  De  prabu  henya  is  de  dochter  van  den  vierden  vorst 

van  Majapahit,  terwijl  ia  den  roman  gesproken  wordt  van  den  derden  Brawijaya, 
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Onder  de  regeering  van  Damar  wulan,  die  ook  hier  koning  wordt,  en  dan 

Mërtawijaya  heet,  heeft  er  slechts  een  vriendschappelijke  overkomst  plaats  van 

Andaka  sasi,  Kuda  rangeyan  (niet  Rarangin)  en  Kuda  tilarsa,  die  respective  thuis 
behooren  in  Kamboja,  Banjar  (nl.  BaTijarmasin)  en  Sakadana,  welke  drie  rijken 

onderworpen  waren  geworden,  tijdens  de  regeering  van  Adaningkung,  den  vader 

van  de  prabu  henya,  zie  Zang  392  en  382,  en  voorts  valt  in  den  tijd  van  zijn 

bewind  ook  nog  de  tocht  van  Supa  naar  Balanibangan  om  den  door  den  vorst  van 

daar  gestolen  kris  terug  te  halen,  Zang  394. 

De  inval  van  Wandan  en  van  Inggris  heeft  hier  plaats  onder  Angkawijaya, 

zijn  zoon,  zie  Zang  399,  die  hier  regeert  van  1301  tot  1399  of  1400,  al  naar  men 

het  nemen  wil,  zie  Zang  414.  Daaronder  is  ook  gesteld  de  strijd  met  Menak 

Dëdali  putih,  die  te  zamen  met  den  vorst  van  Bali  in  opstand  is  gekomen,  en  verslagen 

wordt  door  den  zoon  van  den  krokodillen-vorst,  die  tot  belooning  daarvoor  Pëng- 
ging  krijgt,  huwt  met  de  dochter  van  Angkawijaya  en  Andayaningrat  wordt,  Zang 

401,  maar  zoo  Balambangan  dan  ook  voor  de  derde  maai  Majapahit  als  souverein 
had  doen  erkennen. 

De  eerste  maal  toch  dat  dit  was  geschied,  was  reeds  onder  Ardiwijaya 

geweest,  den  grootvader  van  Kencana  wungu,  de  prabu  henya,  zie  Zang  379;  de 

tweede  maal  had  het  plaats  gehad,  toen  Damar  wulan,  toenmaals  nog  geen  koning, 

Menak  Jingga  versloeg,  Zang  384  en  volgg. ;  en  dit  nu  was  de  derde  keer,  dat 

het  geschieden  moest  en  gelukken  kon,  doch  van  verdere  en  groote  veroveringen 

bij  deze  gelegenheid  of  door  dien  veroveraar,  den  lateren  adipali  van  Pëngging, 

gemaakt,  is  geen  sprake,  daar  zijne  heldenfeiten  zich  slechts  bepalen  tot  het 

weder  ten  onder  brengen  van  Balambangan  en  Bali  door  middel  van  de  krokodillen 

zijns  vaders. 

Geheel  anders  was  het  geweest  bij  de  eerste  verovering  van  die  beide  ge- 
noemde latere  onderhoorigheden  van  Majapahit,  zie  Zang  379.  Door  Ardiwijaya 

gezonden,  vindt  Dangdang  wëcana  van  Tuban,  de  vader  van  Rangga  lawe,  ten- 
gevolge van  een  daar  uitgeschreven  sayembara,  op  Bali  allerlei  vorsten  vereenigd 

(Bugis,  Mangkasar,  Sëmbawa,  Banjar,  Tarnate,  Bandan,  Ambon,  Bawiyan),  en 
verslaat  hij  ook  dezen,  na  den  vorst  van  Bali  overwonnen  te  hebben,  ze  daardoor 

dus  te  zelfder  tijd  vasallen  van  zijn  heer  en  meester  makende,  iets  waarop  hier 

slechts  nog  even  gewezen  wordt,  vóór  er  wordt  overgegaan  tot  het  plaatsen  van 

het  overzicht  van  het  bedoelde  gedeelte  dier  Serat  kanda,  omdat  men  bij  Raffles, 

History  of  Java,  II,  bl.  132,  zie  de  noot  boven,  wat  hier  door  Dangdang  wëcana 

verricht  heet  te  zijn,  als  door  Andayaningrat,  den  ratu  Pëngging,  verkregen,  is 

voorgesteld,  en  dat,  terwijl  men  bij  Raffles  op  bladz.  120,  zonder  dat  ereigentlijk 

in  bijzonderheden  wordt  gegaan,  ook  leest,  this  prince  (d.  i.  Ardiwijaya),  however, 

is  distinguished  bij  the  extents  of  his  conquests.  Dit  laatste  is  nl.  in  overeen- 

stemming met  onzen  tekst,  en  aan  groote  veroveringen  onder  Angkawijaya,  tijdens 

wiens    regeering,  die  te  lang  duurt,  Majapahit  toch  geheel  in  verval  geraakt,  viel 
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toch  moei  el  ijk  te  denken.  Zoodat  het  er  den  schijn  van  heeft,  dat  Raffles,  of 

zijne  zegslieden,  ook  hier  het  aangetroffene  minder  juist  hebben  weergegeven, 

waarop  te  wijzen  zijn  nut  kan  hebben,  al  wordt  er  hier  niet  mede  bedoeld  eenige 

kritiek  te  geven  op  het  Xe  hoofdstuk  van  de  History  of  Java,  d.iar  dit  toch  eerst 
behoorlijk  zal  kunnen  geschieden  na  in  kennis  te  zijn  gekomen  met  hetgeen  de 

door  hem  nagelaten  verzamelingen  opleveren. 

Doch  zie  hier  nu  wat  de  Sërat   kanda  van  Majapahit  vertelt. 

Als  Majapahit  is  gesticht  en  Raden  Susuruh  daar  onder  den  naam  Brawijaya 

in    1221    {sela-mungal-katon-tunggal),  tot    koning  over  het  nieuwe  rijk  is  gekroond 
(Zang  374),  onderwerpt  zich  heel  het  oosten  aan  hem.  Hij  maakt  Wirun  pepatih  onder 

den  naam  Adipati  Wirun,  en  Nambi  wordt  als  tumënggung  Rëksapura  wedana  jiro. 

Hij  haalt  zijne  garwa,  die  hij  in  Galuh  had  gelaten,  en  helpt  zijnen  broeder  Arya 

Bangah    in   zijnen    strijd  tegen    Ciyung   wanara.     In    dien   strijd  wordt  de  eerste 

verslagen,    zoodat   hij    naar    Lëbak    ciyu  moet  vluchten,  en  Galuh  verbrand.     Hij 

wordt  nog  verder  verjaagd,  tot  Tugu,  waar  hem  de  troepen  van  Majapahit  onder 

Rëksapura   hulp  komen  verleenen.     Vrouwen  en  kinderen  zendt  hij  nu  onder  ge- 
leide van  Raden  Kumara,  den  zoon  van  Raden  Susuruh  (Brawijaya),  die  evenzeer 

te    Galuh   was  achtergelaten,  naar  zijn  broeder,  die  hem  die  hulp  had  gezonden, 

en   daarop  keert  hij  zich  op  nieuw  tegen  de  troepen  van  Pajajaran,  welke  onder 

Ciyung  wanara  tot  Pudak  satëgal  wangi  waren  voortgerukt,  en  te  Tugu  een  nieuwen 

slag  leveren.     Dezen  worden  nu  teruggejaagd.    De  troepen  van  oost-Java  verrichten 

wonderen   van    dapperheid    (angkotbuta)  1),    en  al  dringen  die  van  't  westen  toch 
weer  meer  oostelijk  door,  zij  worden  bij  de  rivier,  die  daarom  Pamali  heet    weer 

teruggeslagen,  terwijl  't  vechtterrein  den  naam  van  Brëbës  krijgt,  en  Ciyung  wanara 
zich  naar  zijn  land  terugtrekt.     De  troepen  onder  Reksa  pura  achterlatende,  gaat 

Arya  Bangah  nu  naar  Majapahit,  waar  Brawijaya  hem  wedana  (d.  i.  hooïü-bupati) 

maakt,   met  Tuban  als  zijne  standplaats.  (375)  Kumara  huwt  met  Arya  Bangah's 
dochter   Citrawati.     Daarna    wordt  hij  op  raad  van  Arya  Bangah  met  diens  zoon 

Dangdang   wiring  en  Wirun's  zoon  Wahas  tegen  Pajajaran  gezonden.     Op  aanbe- 
veling van  Dangdang  wiring  trekken  zij  nu  in  drie  kolonnes,  na  zich  met  Rëksa- 

pura vereenigd  te  hebben,  het  land  in.     Daar  trekt  men  zich  terug  op  Sumëdang 

(376).     Men    gaat    naar   Galuh.     Dangdang   wiring    onderwerpt  Dërmayu,  Wahas 

doet   dit   Baïïumas,    Magëlen,    Prabalingga,    Caracap.     Ook    Sokapura    wordt  ver- 
meesterd.     Ondertusschen  heeft  Kumara  Sumëdang  en  Bandung  genomen.    Ciyung 

wanara  komt  in  onderwerping.     Eerst  stelt  hij  Dipati  Jayasudarga,  den  schoonvader 

van    Brawijaya,    in    vrijheid.     Hem    zendt  hij  tot  Kumara  met  het  bericht.  (377). 

Ciyung    wanara    wordt,    zooals    de    eisch    was    geweest,    naar  Majapahit  gevoerd. 

Pajajaran  viel  in  1223  (guna-kalih-tingal-kaji).     Ciyung  wanara  wordt  o^er-bupali 
over  west-Java  tot  aan  de  Pamali,  maar  de  smeden  moet  hij  naar  Majapahit  zenden. 

1)     Het  oud-Jav.  kddbhuta.     Uit  dit  woord  ontstonden  de  namen  dei-  beide  patih's  van  Menak  Jingga 
Kotbuta  en  Angkatbuta, 
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Kumara's  gemalin  bevalt  daarop  van  een  zoon,  Raden  Ardiwijaya.  Onder  hunne 

hoofden,  Pënapi,  den  zoon  van  Sombro,  en  Kënang,  dien  van  Kuwung,  trekken  de 

smeden  naar  Waleri  en  Këinangi,  waar  zij  nadere  bevelen  van  Brawijaya  afwachtten, 

die  hen  naar  Tuban  zendt,  en  ze  wapens  van  allerlei  aard  laat  maken.  Këlëp 

(Kënang?)  wordt  naar  Madura  gezonden,  als  hoofd  over  de  ooster-smeden,  wat 

Panëti  (Pënapi?)  over  de  westelijken  wordt.  Inmiddels  is  Wirun,  de palih,  gestorven 

en  zijn  zoon  Wahas  in  zijn  plaats  getreden.  Ook  Arya  Bangah  overleed  en  deze 

werd  door  Dangdang  wiring  opgevolgd.  Reksapura,  de  dipati  Ködiri,  stierf  kin- 

derloos ;  zijn  opvolger  was  Wahas's  zoon,  Jayasena,  die  nog  zeer  jong  was.  En 

daar  nu  ook  Brawijaya  sterft,  wordt  Brakumara  in  1229  (muka-kalih-lingal-nata) 
vorst    in    zijne    plaats. 

Diens  groot  genoegen  is  jagen.  Dangdang  wiring  krijgt  een  zoon,  Dang- 

dang wëcana;  deze  wordt  in  zijne  plaats  dipati  met  den  naam  van  zijn  va- 
der. Ujung  sabata,  een  Balinees  uit  Blambangan,  was  lumenggung  en  èmban 

van  den  vorst.  (378)  Deze  wilde  Wahas,  den  patih  van  Brakumara,  van  kant 

helpen.  Hij  geeft  voor,  dat  deze  in  opstand  komen  wil.  Brakumara  beveelt  hem 

hem  te  dooden.  Dit  geschiedt,  en  nu  wordt  Ujung  sabata  in  zijne  plaats  palih. 

Het  blijft  evenwel  aan  den  dipati  van  Këdiri,  Wahas's  zoon,  niet  onbekend,  dat 
de  dood  zijns  vaders  van  den  vorst  uitgegaan  was.  Hij  geeft  daarvan  geen  blijk, 

maar  grijpt  straks  de  gelegenheid  aan  om,  zonder  dat  iemand  het  merkt,  dat  hij 

't  doet,  èn  den  palih  èn  den  vorst,  als  hij  ze  op  de  jacht  van  hun  gevolg  geschei- 
den heeft,  te  dooden,  en  straks  vindt  men  dan  ook  hunne  lijken,  die  naar  Majapahit 

worden  gevoerd.  De  opengekomen  /?a/i/t's-plaats  krijgt  Jayasena,  en  Ardiwijaya 
volgt  zijn  vader  op.     Dit  geschiedt  in  1234  (wani-tiga-lingal-nala\ 

De  nieuwe  jonge  vorst  is  nog  niet  gehuwd ;  hij  wil  dit  doen  met  een  dochter  van 

Raja  Balilung,  den  vorst  van  Bali,  die  drie  kinderen  had,  Rëtnasari  (d.),  Këncanasari  (d.) 

een  Jaka  Antëban  (z.),  maar  zich  aan  Majapahit  nog  niet  onderwierp.  (379)  De  dipati 

van  Tuban  neemt  op  zich  Raja  Balilung,  die  belooft  had  zich  te  onderwerpen  en  zijne 

dochters  te  zullen  schenken  aan  wie  hem  in  kracht  overtrof,  te  verslaan.  Hij  roept 

Menak  Sopal  van  Blambangan,  Menak  Sastra  van  Lumajang,  Menak  Suruh  van  Pugër, 

Menak  Pralangge  van  Purbalingga,  en  Menak  Wilung  van  Bangkalan  op,  om  zich 

te    verzamelen  in  de  segara  rupak  (d.  i.  de  straat  van  Banuwangi),  waarheen  ook 

hij  zich  begeeft,  hen  daar  dan  aantreffende.  Dangdang  wëcana  begeeft  zich  echter  eerst 

alleen  naar  Bali.     Op  Bali  waren  reeds  verscheidene  koningen  met  het  zelfde  doel  bij- 

een gekomen;  genoemd  worden:  Bugis,  Mangkasar,  Sëmbawa,  Bafijar,  Tarnate,  Ban- 

aan, Ambon,  Bawiyan.     Het  tweegevecht  bestaat  in  't  aan  weerskanten  trekken  aan 
een  touw.     Het  lukt  niemand  (380),  ook  den  dipali  van  Tuban  niet,  den  vorst  van 

Bali   van    zijn  plaats   te  trekken,  doch  hij  blijkt  toch  zoo  sterk  te  zijn,  dat  hij  't 
touw  stuk  trekt.     Dit  geschiedt  herhaalde  malen.     Hij  had  daarbij  echter  slechts 

zijn  linkerhand   gebruikt,    maar    als  men  nu  een  ketting  neemt,  en  het  nogmaals 

geprobeerd  wordt,  wint  hij  het  van  den  vorst  van  Bali  zeer  gemakkelijk.     De  te 
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Balambangan  achtergebleven  dipati' s  worden  ontboden,  en  er  heeft  (natuurlijk)  een 
strijd  plaats  met  die  vreemde  koningen.  Zij  worden  allen  onderworpen  en  met 

hen  (381)  en  met  de  prinsessen  keert  Dangdang  wëcana  naar  Majapahit  terug. 

Ardiwijaya  huwt  zelf  met  de  oudste;  de  jongste,  Kencanasari,  schenkt  hij  aan 

den  held,  den  dipati  van  Tuban.  De  gemalin  van  Ardiwijaya  krijgt  drie  zonen, 

terwijl  geen  zijner  ampeyan  kinderen  heeft.  Die  zoons  heetten  Raden  Udara,  Adaning- 
kung  en  Raden  Juru.  De  kinderen  van  den  palih  zijn  Nawangsasi  (d.)  en  Legot  (z.). 

Nawangsasi  huwt  met  Udara,  die  na  den  dood  van  Jayasena,  den  palih,  in  diens  plaats 

benoemd  wordt.  Adaningkung  huwt  met  Rëtnadewi,  de  dochter  van  den  dipati 
van  Tuban,  wien  ook  nog  een  zoon  Raden  Lawe  wangsul  geboren  werd.  Vóór 

zijn  dood  beschikt  Ardiwijaya,  dat  Adaningkung  den  tweeden  zoon,  hem  zal  op- 
volgen, en  daarom  verzoekt  Patih  Udara,  de  oudste  zoon  van  Ardiwijaya,  als  de 

vorst  kort  daarna  is  overleden,  aan  allen  (382)  hem,  zijnen  jongeren  broeder,  die 

als  vorst  Brawijaya  sang  Kalamisani  heeten  zal,  als  koning  te  huldigen.  Raden 

Bali  anom  (d.  w.  z.  Raden  Lawe  wangsul)  volgt  zijn  vader  als  regent  van  Tuban 

op,  wordt  wedana  bupati  en  krijgt  den  naam  Rangga  lawe.  Dit  geschiedde  in 

1250  (muluk-tala-lingale-nërpali). 
Raden  Juru,  de  jongere  broeder  van  den  vorst,  is  gehuwd  met  Citrawulan,  de 

dochter  van  den  regent  van  Prabalingga.  Nu  komen  er  vijanden  van  Siyëm,  Kamboja 

en  Sokadana.  Zij  bevinden  zicli  te  Garësik,  en  worden  te  vergeefs  bestreden.  Op 

raad  van  Udara  roept  Brawijaya  de  tapa's  te  kuip,  de  belofte  doende  hem,  die  ze 
verdrijven  zal,  den  rang  van  dipati  te  geven  en  Balambangan  te  schenken.  Een 

ajar  van  de  Téngger,  Guntur  geni,  die  vele  canlrik's  had  en  in  het  bezit  was 
van  het  west  kuning,  een  vergiftigen  knuppel,  neemt  het  op  zich.  Hij  gaat  met 

40  leerlingen  naar  Majapahit.  Brawijaya  beveelt  hem  den  vijand  dadelijk  te 

verslaan,  maar  tevens  aan  Rangga  lawe  met  hem  mede  te  gaan  om  hem  te  be- 

spieden. (383.)  De  ajar  gaat,  gevolgd  door  Rangga  lawe,  naar  Garësik.  Hij 

verslaat  den  vijand,  daarbij  nog  geholpen  door  wespen  (lawon  endas).  De  vijand 
vlucht,  vele  wapens,  waaronder  twee  groote  kanonnen,  achterlatende.  (384.)  De  buit 

wordt  Brawijaya  aangeboden,  en  de  ajar  met  den  naam  Pamënggër  tot  dipati  van. 

Balambangan  aangesteld.  De  beide  kanonnen  krijgen  de  namen  Guntur  gëni  en 

Jagur.  Nu  vraagt  Udara  zijn  ontslag  als  palih.  Hij  wil  gaan  reizen.  Als  zijn 

plaatsvervanger  stelt  hij  voor  Kalot  (of  Legot,  de  eene  maal  luidt  de  naam 

zus,  dan  weer  zoo)  l).  Deze  wordt  benoemd  en  krijgt  den  naam  Logënder.  Voor 

hij  op  reis  gaat,  geeft  Udara,  die  den  naam  Juragan  Kamboja  aanneemt,  zijn 

reeds  geboren  zoon  Damar  wulan  aan  Logënder  over.  Ook  Këntjana  wungu  (de 

latere  prabu  kenya)  is  reeds  geboren,  en  evenzoo  had  Raden  Juru  reeds  een  dochter. 

Deze  laatste  trekt  zich  terug  om  kluizenaar  te  worden  op  den  gunung  Ëduk, 

waarheen  hij    zijn   dochter,    wier    moeder    reeds  overleden  was,  medeneemt.    Als 

1)     Zie  Zang  381. 
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Këntjana  wungu  nu  volwassen  is,  sterft  Brawijaya  (Kalamisaniï.     Logënder  en  Rang- 

g-a  lawe  stellen  de  prinses  tot  koningin  aan,  1267  (wiku-relu-tingal-wani). 
Daarover  is  Pamënggër,  na  zijn  terugkeer  van  de  huldiging,  verdrietig.  Hij 

verlangt  naar  een  zoon.  Een  rooden  hond  herschept  hij  in  een  mensch,  dien  hij 

Menak  Jingga  noemt.  Hij  baadt  hem  met  water,  dat  hij  over  het  wesi  kuning 

heeft  laten  loopen,  om  hem  sterk  te  maken,  maar  zijn  voorhoofd  was  dat  van  een 

hond  gebleven,  en  hij  had  geen  schouders.  Het  wesi  kuning  zou  zijn  dood  zijn, 
en  daarom  geeft  hij  het  hem  zelf  ter  bewaring.  Menak  Jingga  rooft  zich  twee 

vrouwen,  Waita  uit  Balega  en  Puyengan  uit  Bangkalan.  Daarmede  niet  tevreden 

wil  hij  de  vorstin  van  Majapahit  ten  huwelijk  vragen.  Pamënggër  raadt  hem  dat 

sterk  af,  en  als  Menak  Jingga  niet  naar  hem  luistert,  verlaat  deze  Balambangan 

om  naar  den  gummg  Agung  te  gaan.  (385.)  Nu  wordt  Menak  Jingga  koning  van 
dat  gewest.  Twee  der  canlriles  van  Pamënggër  stelt  hij  ouder  den  naam  Kotbuta 

en  Angkatbuta,  tot  patih  aan,  en  zijn  huwelijksaanzoek  zendt  hij  af.  Lawe  idjo  komt 
met  een  antwoord  van  Rangga  lawe  terug.  De  uitdagende  weigering,  die  dit 

bevat,  maakt  zijne  woede  in  hooge  mate  gaande,  en  hij  trekt  tegen  Majapahit  op. 

De  omgeving  van  Prabalingga,  waar  hij  zich  legert,  onderwerpt  zich.  Menak 

Koncar,  de  putra  Lumajang,  komt  dit  te  Majapahit  berichten,  en  spoedig  trekt 

Rangga  lawe,  die  de  jongeren  ter  bescherming  van  den  vorstin  achterlaat,  met 

zijn  Tubaners  naar  Prabalingga,  waar  hij  een  gevecht  levert,  (386)  dat  hem  den 
dood  brengt.  Demang  Gatul,  zijn  patih,  die  hem  nog  geraden  had  zich  terug 

te  trekken,  vlucht  na  zijn  sneuvelen  naar  Majapahit,  waarheen  Menak  Jingga 

besluit  den  volgenden  dag  door  te  gaan. 

Logënder  had  toenmaals  ook  reeds  kinderen,  een  zoon  Setra  kumitir  i)  en 
eene  dochter  Anjasmara.  De  laatste,  de  oudste,  was  gehuwd  met  Damar  wulan. 

Logënder  had  dezen  jongeman  eerst  in  Paluh  amba  geplaatst,  maar  later  tot  schoon- 
zoon genomen.  Setrakumitir  had  niet  met  een  evenmensch  wil  huwen;  hij  had 

zich  een  peri,  de  dochter  van  een  brahmana  van  den  gunung  Sumeru  en  een  peri, 

tot  vrouw  genomen.  Damar  wulan,  wiens  roep  door  Majapahit  ging,  werd  door 

Anjasmara  steeds  thuis  gehouden,  waar  Sëbdapalon  en  Nayageuggong,  zijn  pamong- 

mong's,  hem  niet  verlieten. 
De  prabu  kenya  verneemt  nu  van  demang  Gatul  den  dood  van  Rangga  lawe. 

Logënder  slaat  voor  Damar  wulan  te  zenden.  De  vorstin  vindt  het  goed,  en  de 

palih  zendt  hem  met  Setra  kumitir  tegen  Menak  Jingga.  Zij  bereiken  Prabalingga 

nog  vóór  deze  van  daar  vertrokken  is.  Menak  Jingga  meent  voor  hen  niet  be- 
vreesd te  behoeven  te  zijn.  (388.)  Er  hebben  verschillende  gevechten  plaats, 

waarin  Surajaya  van  Bandung,  Rëksayuda  van  Roban,  Sore  pajok  van  Walere, 

Surasastra  van  Tëgal  van  de  volgelingen  van  Menak  Jingga  achtereenvolgens 

overwinnen    Jakang  tulung   van  Malang,  Cocak  ijo    van  Pugër,  Cocak  pëtak  van 

1)    Hier  één  persoon,   en   uiet  als   in  den  Damar  wulan  roman  een  tweetal,  Layang  setra  en  Layang 
kumitir. 
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Bangkalan  en  Këtek  abang  van  Balega.  Damar  wulan  ziet  dat  het  zoo  niet  gaat, 
en  dat  Menak  Jingga  liet  een  of  ander  bijzonders  in  zijn  bezit  moet  hebben. 

Hij  stelt  Buntar  watangan  •)  als  zijn  plaatsvervanger  aan,  en  sluipt  met  zijn  wulu 

cumbn's  in  het  kamp  van  Menak  Jingga.  Dan  volgenden  dag  wordt  er  weer 
gevochten.  Kidang  wulan  van  Sarëngat  strijdt  met  Jaya  lawung  van  Luwanu, 

Macan  putih  van  Ludaya  met  Suraprawira  van  Baïiumas,  Lawe  ijo  van  Japan  met 

Sétraprameya  van  Andaluhur.  Menak  Djingga  laat  in  den  nu  volgenden  nacht  Mëlati 

en  Mëndang  voor  de  zijnen  dansen.  Damar  wulan  dringt  op  dat  oogenblik  in  het 

vrouwenverblijf.  (389.)  Daar  waren  nu  Waita  en  Puyëngan  reeds  zeer  begeerig 

hem  te  zien,  en  af  keerig  van  haren  gemaal.  Zij  leggen  hem,  als  hij  zich  vertoond 

heeft,  Menak  Jingga's  geheim  uit,  en  Puyëngan  haalt  voor  hem  zelfs  het  wesi  kuning, 
dat  zij  had  opgeborgen.  (390.)  Dronken  komt  Menak  Jingga  ter  plaatse,  hij 

hoort  praten,  en  roept  Dayun  om  te  onderzoeken  wat  er  aan  de  hand  is.  Sébdapalon 

gooit  deze  eenige  malen  de  deur  uit,  en  Damar  wulan  neemt  de  beide  prinsessen 

op  om  met  hen  weg  te  loopen,  Menak  Jingga  tartende  hem  te  volgen.  Deze 

bespeurt,  dat  het  wesi  kiming  weg  is.  Den  volgenden  dag  trekt  Damar  wulan  daar- 
mede ter  strijde,  en  slaat  hij  de  Balambanganers  op  de  vlucht.  Menak  Koncar 

doodt  Kotbuta  en  Angkatbuta  met  een  ring,  die  ook  van  wesi  kuning  was,  en  hij 

van  Pujadewa,  een  tapa  op  den  gunung  Liman,  had  ontvangen,  en  Damar  wulan 
velt  Menak  Jingga.  Zijn  hoofd  word  afgeslagen  en  door  Sébdapalon  weggedragen. 

(391.)  Met  groote  buit  keert  men  terug. 
Als  Damar  wulan  bij  de  vorstin  komt,  staat  deze  hem  niet  toe  haar  hulde 

te  brengen,  zij  verheft  hem  tot  koning,  en  laat  tevens  Anjasmara  ontbieden,  wie 

zij  bericht  wat  zij  gedaan  heeft,  haar  zeggende,  dat  zij  haar  geluk  met  haar  moet 

deelen.  Damar  wulan  werd  onder  den  naam  Mërtawijaya  koning  in  1270  (nir- 

gurnita-sembahira-prabupati). 
Layang  Setra  kumitir  wordt  zijn  patih,  Sébdapalon  maakt  hij  tumenggung 

en  Nayagenggong  rangga.  Hunne  namen  worden  veranderd  in  dipati  Gajah  mada, 

tumenggung  Sëbdayuda  en  rangga  Sëbdagënggong.  Buntar  watangan  wordt  Arya 

Teja  van  Tuban ;  Menak  Koücar  wordt  over  Lumajang  gesteld  en  huwt  met  Rëtna 

Sëkati.  Logënder  laat  zijn  post  over  aan  zijn  zoon.  (392.)  Nu  was  Udara 

(op  zijn  zwerftocht)  in  Kamboja  gehuwd  met  eene  dochter  van  den  vorst  van  dat 

rijk.  Hij  had  bij  haar  een  zoon  verwekt  en  deze  was  zijn  grootvader,  na 
diens  dood,  onder  den  naam  Andaka  sasi,  als  vorst  van  Kamboja,  opgevolgd. 

In  het  geheel  had  Udara  (393)  aan  den  overwal  drie  zonen;  genoemden  Mahesa 

sasi  in  Kamboja,  Kuda  rangeyan  in  Baïïjar,  waar  deze  zijn  grootvader  evenzoo 

opgevolgd  was,  en  Kuda  tilarsa  in  Sukadana,  die  ook  koning  was  geworden. 

Zij   waren    allen  op  één  oogenblik  in  Kamboja  bijeen.     Udara    beveelt   hun  naar 

1)  Hier  al  evenzeer  één  persoon,  terwijl  de  Damar  wulan  roman  er  twee  kent,  Raden  Buntaran  en 

Raden  Watangan.  Deze  Buntar  watangan  moet  de  zoon  van  Rangga  lawe  zijn;  daarom  volgt  hg  dezen  daa 

ook  later  als  Arya  Teja  over  Tuban  op,  zie  Zang  391 ; 
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Majapahit  te  gaan.  Damar  wulan  is  zeer  verheugd  zi}nen  vader  en  zijne  broeders 

b  zien.  Na  hun  aankomst  bevalt  Këncana  wungu  van  Raden  mas  Alit.  Zijn  groot- 
vader voorspelt  zijne  toekomstige  grootheid,  en  zegt  dat  hij  later  Angkawijaya 

moet  heeten,  en  dat  hij  de  laatste  der  heidensehe  vorsten  wezen  zal  (omêkasi  ralu 

buda).  Ook  Anjasraara  bevalt,  van  Raden  mas  Kaon.  Na  zeven  maanden  te 

Majapahit  te  hebben  vertoefd,  gaan  Këlana  Mahesa  sasi  en  zijne  broeders  huis- 
waarts. Udara  en  Logënder  komen  te  overlijden,  Raden  mas  Alit  wordt  Prabu 

Angkawijaya  en  de  tweede  zoon.  Bëtara  Katong,  komt  over  Panaraga. 

Als  deze  gebeurtenissen  doorleefd  zijn,  bespeurt  Brawijaya  (Damar  wulan), 

dat  er  een  këris  van  Jaka  Suruh  (den  len  vorst  van  Majapahit)  is  zoek  geraakt, 
de  kris  Sumëlang  Gandring,  van  de  dapur  jalah.  Hij  draagt  den  patih  Gajah  mada 

(=  Setra  kumitir)  op  haar  op  te  sporen.  Deze  wil  het  verdwijnen  van  die  ttêris 

niet  ruchtbaar  laten  worden,  (394)  omdat  dit  voor  's  vorsten  naam  niet  goed  zijn 
zou.     Hij  ontbiedt  de  luralis  der  empu's  (smeden). 

Wie  dit  waren,  blijkt  uit  het  volgende.  In  Pajajaran  had  men  vroeger 
een  smid  Këlëng  en  in  Majalëngka  een  andere,  Panëti;  de  eerste  was  de  oudste 

van  de  twee.  Këlëng  liet  twee  kinderen  na,  Supa  en  Kapa ;  Supa  werd  kluizenaar 

op  den  gunung  Liman,  en  huwde  met  de  dochter  van  Kasa  daar ;  hij  werd  later 

lurah  émpu  van  de  brang  wetati.  Supa  had  bij  haar  twee  zonen,  Aman  en  Tiris, 

die  hij  achterliet,  toen  hij,  wat  hij  deed,  naar  Tuban  ging.  Daar  werd  hij  door 

Panëti  tot  zoon  aangenomen,  en  huwde  hij  nog  met  diens  dochter,  waardoor 

Suratman  en  Jati  zijne  zwagers  werden  Na  den  dood  van  Panëti  wilde  hij  deze 

niet  opvolgen,  zoodat  Suratman  lurah  ëmpu  van  de  branq  kulon  werd.  Bij  de  dochter 

van  Panëti  kreeg  hij  nog  twee  zonen,  Gudana  en  Jegja. 

Zoo  geschiedde  het  dan  dat  Gajah  mada  Supa,  Kasa,  Suratman  en  Jati 

opriep.  Hij  verhaalt  hun  wat  er  aan  de  hand  is,  en  beveelt  hun  geheimhouding. 

Thuis  gekomen  komen  deze  vier  overeen,  dat  Supa  zal  gaan  zoeken.  Zoo  de 

anderen  dat  deden,  zou  het  de  aandacht  trekken.  Hij  was  nooit  gevestigd  smid 

geweest  en  had  altijd  gedwaald.  Supa  gaat  nu  eerst  naar  den  ajar  Këndali. 

Deze  zegt  hem  naar  Balambangan  te  gaan,  hij  moet  zich  uitgegeven  voor  een  smid 

uit  de  sabrang,  daar  zal  hij  de  këris  vinden.  Hij  gaat  naar  Madura,  laat  zich 

daar  een  vlot  maken,  neemt  den  naam  van  Ëmpu  Rombang  aan  en  steekt  met  zes 

gezellen,  en  zijn  gereedschap  in  zee.  Overal  waar  hij  langs  komt,  maakt  en  ver- 
koopt hij  wapenen,  die  hij  van  zijn  merk  voorziet.  Als  hij  Balambangan  bereikt 

heeft,  begeeft  hij  zich  dadelijk  tot  den  lurah  ëmpu  Kyai  Pitrang  daar.  Hij  zegt, 

dat  hij,  op  weg  naar  Java,  schipbreuk  heeft  geleden,  en  vraagt  wie  lurah  is,  ver- 
zoekt bij  hem  te  mogen  blijven,  mag  dat,  verdient  veel  geld  voor  hem,  en  wordt 

i  door  hem  ook  al  tot  schoonzoon  aangenomen. 

Op  dat  oogenblik  was  Menak  Dëdali  putih,  een  zoon  van  Menak  Jingga, 

\dipati  van   Balambangan.     Eerst   was   hij   panakawan    van  Brawijaya  geweest,  en 

daarna   door   deze   tot   dipati  van    dat  gewest  aangesteld;  het  was  deze  die  vóór 
Verh.  Bat.  Gen.,  Deel  XLIX,  13. 
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:  zijn  vertrek  de  kris  Sumëlang  Gandring  had  gestolen.  Hij  verlangt  van  Supa  haar 

na  te  maken,  voorgevende  haar  van  Brawijaya  ten  geschenke  te  hebben  ontvangen. 

Rombang  (Supa)  herkent  haar  en  belooft  het  te  zullen  doen.  Hij  moet  dit  echter 
in  de  tegenwoordigheid  van  Dëdali  putih  verrichten,  zelfs  wordt  daartoe  in  de 

kraton  een  smidse  gemaakt.  Nu  wil  het  geval  dat  de  dipali  drie  dagen  ziek 

wordt.  Die  gelegenheid  gebruikt  Supa  om  twee  valsche  krissen  te  maken,  een 

die  wat  oud  leek  en  een  andere  die  er  nieuw  uitzag.  Deze  beiden  biedt  hij  den 

dipali  aan,  die  aan  de  tweede  ook  een  oud  uiterlijk  laat  geven.  Doch  Supa  heeft 

zijn  doel  reeds  bereikt.  Hij  voldoet  nog  aan  het  laatste  verzoek,  maar  maakt  daarop 

plan  te  vertrekken,-  zijne  zwangere  vrouw  krijgt  de  opdracht  hun  kind,  als  dat  een 
zoon  is,  Sura  te  noemen,  en  hem  te  bevelen  zijnen  vader  in  Majapahit  te  komen 

zoeken.  Na  zoo  twee  jaar  afwezig  te  zijn  geweest,  keert  hij  over  land  terug.  (395.! 

Brawijaya  laat  zich  verhalen  wie  de  kris  gestolen  had,  en  beloont  Supa  door  hem 

tot  dipali  van  Sidayu  en  wedatia  èmpu  te  benoemen.  Slechts  voor  dipali's  zal  hij 
voortaan  nog  krissen  mogen  maken. 

Angkawijaya     had     toenmaals    nog    slechts    eene    sèlir,     Jaka    Suruh    (de 

stichter  van  Majapahit)  had  indertijd  aan  een  indang,  ni  Rasëksi,  belooft  dat  zijne 
nakomeling  Angkawijaya  haar  ruwat  wezen  zou.     Deze  had  haar  dan  ook  tot  sëlir 

genomen,    en    zij    neemt,  nadat  zij,  zwanger  geworden,  rauw  gehakt  had  gegeten, 
hare    reuzinnegedaante    weer    aan.     De   pramiswari  verneemt  het,  en  verhaalt  het 

aan  Brawijaya,  (396)  hem  tevens  op  de  pnlri  van  Cëmpa  wijzende  als  een  goede 

gemalin    voor    Angkawijaya.     Daar   waren   drie    koningskinderen,    van  welken  er 
een    den    koning,  hun  vader,  die  reeds  gestorven  was,  was  opgevolgd;  de  oudste 

der  twee  anderen,  dochters,  was  gehuwd  met  een  Arabier,  om  de  jongste,  Darawati, 

moest    men    aanzoek    voor    den    kroonprins    doen.     Daar    Cempa    onder  Kamboja 

stond,    waar   Këlana    Maesa    sasi    regeerde,    schrijft    Brawijaya  naar  Kamboja  en 

Cëmpa   beiden.     Ook    zendt   hij    bupati's  naar  Banjar  en  Sokadana.     In  Kamboja 
is    Maesa    Lajer  patih.     De    vorst    daar    ontvangt  de  beide  brieven,  zendt  er  een 

van  door  naar  Cëmpa,  en  maakt  zich  gereed  naar  Java  te  gaan.  In  Cëmpa  begrijpt 

de  koning,  dat  als  hij  zijne  zuster  niet  geeft,  Kamboja  zich  tegen  hem  zal  wenden, 

toch  doet  hij  het  niet  dan  schoorvoetend;  hij  was  namelijk  door  zijn  zwager,  den  radja  , 

pandila  Mustakim,    tot    het  Mohammedanisme   bekeerd,  en  Darawati  wilde  slechts 
huwen  met  iemand  van  het  ware  geloof;     Angkawijaya  was  dat  niet,  daar  hij  een 

ratu  buda  was,  toch  geeft  zij  om  baars  broeders  wil  toe.     Hare  oudere  zuster  be- 
looft  haar,  dat  haar  neef  Rahmat,  haar  zoon,  haar  op  Java  zal  komen  bezoeken. 

De  patih  begeleidt  haar.     Op  Java  zijn  de  vorsten  van  Kamboja,  Banjar  en  Soka- 

dana   reeds  aangeland,  en  als  het  huwelijk  plaafs  heeft,  verbindt  men  tegelijker- 
tijd Katong  in  den  echt  met  de  prinses  van  het  eerste  rijk,  Srawulan.   (397)   De 

drie  broeders  keeren  daarop  weer  naar  hun  land  terug. 

Nu  had  de  prabu  anom,  Angkawijaya,  een  vriend,  een  Chinees,  een  koopman, 

Kyai   Bantong.    Met  goedvinden  van   Darawati  draagt  hij  aan  deze  op  een  Chi- 
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neesche  vrouw  voor  hem  te  zoeken.  Er  was  namelijk  voorspeld  dat  Darawati 

kinderloos  zou  blijven,  als  de  prins  niet  eerst  een  Chineesche  vrouw  gehuwd  zou 

hebben.  Bantong  zegt  dat  slechts  zijn  eigen  dochter  daarvoor  in  aanmerking  kan 

komen,  doch  vraagt  tevens  een  stuk  land  om  er  Chineezen  te  kunnen  laten 
wonen. 

(Als  Angkawijaya,  om  zoo  te  zeggen,  gereed  is  zijn  vader  op  te  volgen), 
wordt  Brawijaya  (Damar  wulan)  ziek.  Hij  raadt  zijnen  zonen  met  elkander 

in  vrede  te  blijven,  en  wijst  Angkawijaya  aan  als  zijn  opvolger  (over  Majapahit), 
met  deze  restrictie,  dat  Katong  over  Panaraga  zal  moeten  blijven  staan.  Dan 

overlijdt  hij,  door  zijne  beide  gemalinnen  spoedig  in  den  dood  gevolgd,  en  bestijgt 

Angkawijaya  den  door  zijnen  dood  opengekomen  troon,  in  1301  (putra-mumbul- 

pigunanya-sribupati). 
Aan    Bantong    wordt    grond    toegewezen    in    de  Këdu.     In  Cëmpa  was  de 

zoon  van  Mustakim,  Sayit  Rahmat,  van  Mëkah  weer  thuis  gekomen,  waar  hij  ge- 
huwd en  vader  geworden  was  van  Sayit  Seh.     Hij  vindt  slechts  zijne  moeder  terug, 

van  wie  hij  verneemt,  dat  zijne  tante  Darawati  naar  Java  is  gegaan,  en  als  nu  ook 

zijne  moeder  gestorven  is,  vormt  hij  het  plan  zijne  tante  te  gaan  bezoeken.  Zijn  neet' 
Jenalkabir,    de    zoon  van  zijn  oom,  den  vorst  van  Cëmpa,  sluit  zich  bij  hem  aan, 

begeerig    als    hij  is  naar  de  ngelmi.     Zij  landen  te  Jëpara.     Jenalkabir  gaat  naar 

Grage    om    eerst  een  woonplaats  te  zoeken.     Hij   vindt  daar  Dipati  Talorëmi,  die 

zich  bekeert  en  hem  zijn  dochter   schenkt,  met  wie  hij  te  Jëpara,  aan  de  Rënga- 
rëngan,    gaat  wonen;  Sayit  Rahmat  was  ondertusschen  naar  Kudus,  dat  toen  nog 

Tajuk  heette,  gegaan.    Daar  blijvende,  omdat  Sayit  Seh,  zijn  zoon,  ziek  was,  huwt  hij 

ook  met  een  vrouw  van  daar,  Nyai  Lara  ngunyun,  de  dochtervan  Puraga(ofNu- 

raga),  die  eigentlijk  van  Majapahit  was.   Als  Sayit  Seh  weer  hersteld  is,  laat  hij  haar 

zwanger  achter,  met  de  opdracht  om  't  kind,  zoo  hem  een  zoon  geboren  worden  mocht, 
Raden  Undung  te  noemen.     Te  Majapahit  laat  hij  zich  door  Sastra(wi)jaya  bij  Dara- 

wati brengen.    Bij  Brawijaya  geïntroduceerd,  schenkt  deze  hem  Ampel  en  de  dochter 

van  Tumënggung  Wilatikta  van  Tuban,  de  kleindochter  van  Arya  Teja.  Daar  vestigt 

hij    zich    in    1308    (asla-ilang-gunane-aji).     (398.)     Ni    Rasëksi    is    intusschen    van 
Jaka   Dilah   bevallen.     Deze    wil    weten   wie  zijn  vader  is.     Zijn  moeder  en    zijn 

oom    zijn    onwillig   hem   in    te    lichten.     Zij  krijgen  hunne  menschelijke  gedaante 

weer  terug,  als  hij  verwoed  hen  bewusteloos  heeft  geslagen.     Nu  verneemt  hij  wat 

hij  weten  wil,  en  dan  gaat  hij  naar  Majapahit.     Hij  begeeft  zich  tot  Grajah  mada 

en  deelt  deze  mede  wat  hij  weet.     De  patik  brengt  den  van  Tayu  gekomen  jonge- 

man tot  den  vorst,  die  belooft  hem  als  zijn  zoon  te  zullen  erkennen  en  hem  pulo  Palem- 

bang  te  zullen  geven,  als  hij  de  dieren  uit  't  woud  op  de  alun-alun  zal  hebben  gebracht. 
Hij  doet  het,  krijgt  Palembang,  (399)  en  den  naam  Arya  Damar  l).  Om  de  droefheid 

1)     Reeds  te  voren  wordt  hij  Damar  genoemd, 
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Van  Darawati  te  stillen,  geeft  de  vorst  hem  zijne  vrouw  uit  China,  die  zwanger  is,  mede, 

hem  tevens  opdragende  Pëkik  te  Bantën  en  Jakarta  te  Jakarta  te  plaatsen  als  jaga 

lampingan.  Spoedig  daarop  wordt  ook  Darawati  zwanger.  Wandan  en  Inggris  doen  een 

inval  met  12  schepen,  omdat  men  hun  geen  plaats  had  willen  geven  om  handel  te 

drijven  1).     Zij  landen  te  Gërsik.     Menak  Koncar  van  Lumajang,  Sapu  jagat  van 
Prahalingga,  Tumenggung  Wilatikta  van  Tuban  worden  hun  tegemoet  gezonden.  Ook 
Menak    Dedali    petak    vecht   daarbij  dapper  mede.     De  vijand  wordt  verjaagd  en 

een    groot    kanon    vermeesterd.     Dit    laatste  krijgt  den  naam  van  den  dipati  van 

Prahalingga,    Sapu   jagat,  wiens  buit  het  was,  terwijl  hij  zelf  voortaan  Sapu  laga 

heeten  zal.     De  islam  breidt  zich  te  Ampel  uit.    Sayit  Iskak,  een  oom  van  Rahmat, 

die  aangewezen  was  om  Garage  2)  te  bekeeren,  brengt  hem  een  bezoek;  evenzoo 
Maulana  Mahribi,  of  Sayit  Ibrahim,  die  naar  Garage  gaan  moest.  Sayit  AH  (Sunan 

Gësang    3) ),    bestemd   voor  Pamalang,  en  Sayit  Seh  Akbar,  bestemd  voor  Tuban, 
doen  dat  al  evenzeer.     Brawijaya  vindt  alles  goed.     Als  nu  Sayit  Iskak  in  Blam- 

bangan    komt,  wijkt   daar  een  epidemie  (pagëring)  4<),  en  zoo  verkrijgt  hij  Dëdali 

pëtak's    dochter    tot    vrouw,    maar    't   rijk  bekeeren  kan  hij  niet.     Hij  gaat  weer 
naar  Arabie  terug.     Zijn  na  zijn  vertrek  geboren  zoon  wordt  door  zijn  grootvader 

in    een    kist   in  zee  geworpen,  maar  weer  opgevischt  (400)  door  een  kaptein  van 

de    Nyai    Gëde    pinatih  (van  Gërsik).     Deze  keert  dadelijk  huiswaarts,    om    haar 
het    kind    te    brengen.     Zij  neemt  het  aan,  en  zoogt  het  zelf,  geen  kinderen  ooit 

gehad    hebbende.     Het    kind  gaat  later  bij  Sunan  x^mpel  in  de  leer.     Deze  heeft 

bij    zijn  vrouw  van  Tuban  reeds   twee  kinderen,  een  dochter,,  ....  geheeten,  en 

een  zoon,  Raden  Sayit,  (en  nog  andere  kinderen)  Rara  Mëloko  (d.),  Raden  Bonang 

en    Raden    Dërajat.     Ook    Sayit  Seh,  die  Siti  jënar  moest  bekeeren,  en  zijn  zoon 

van   Tajuk,    Raden  Undakan  (lees  Undung?),  komen  tot    hem.     De  laatste  wordt 

naar  Tajuk,  dat  voortaan  Kudus  heet,  teruggestuurd.  Raden  Iskak  huwt  met  Rara 

Mëloko,    en    gaat  dan,    in  overeenstemming  met  den  wil  zijns  schoonvaders,  naar 

Gërsik,  maar  vestigt  zich  te  Giri.  Raden  Bonang  gaat  naar  Lasëm,  en  Raden  Dërajat 
naar  Tuban.     In  Palembang  bevalt  de  Chineesche  prinses  van  Raden  Patah.    Uit 

het  huwelijk,  dat  Arya  Damar  daarna  met  haar  sluit,  spruit  Raden  Kusen.   Raden 

Patah  wordt  kluizenaar  op  den  berg  Sumirang.     Kusen  sluit  zich  bij  hem  5)  aan. 

Een    Chineesche  jong,  die  daar  noch  voor-  noch  achteruit  kon,  neemt  hen  aan  de 
muwara  op,  als  de  juragan,  die  hen  had  zien  lichten,  hen  is  gaan  halen,  en  voor  niets 

naar  Java  medeneemt.     Kusen  gaat  naar  Majapahit  en  Patah  naar  Ampel.  (401.) 
De    eerste   wordt    door  Brawijaya   tot    Adipati  Pancatanda  van  Tërung  verheven. 

1)  Op  deze  plaats  verdient  de  aandacht  in  het  bijzonder  gevestigd  te  worden. 

2)  Blamhangan  bedoeld  (?). 
3)  Gösan  (?). 

4)  Een    der   weinige   in    het  Javaansch  nog  levende  voorbeelden  van  het  voorvoegsel  pa  met  den  zin 

van  toen  dit  of  dat  plaats  had. 

5)  Hg    wordt  hier   zijn  pamatt   genoemd.     Dit  was  hij  ook,  als  zijnde  een  jongere  broeder  van  zijn 

vader,  Arya  Damar. 
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Darawati  heeft  ondertusschen  reeds  drie  kinderen  gekregen,»Rëtna  ayu  adi  (d.), 

Lëmbu  pëtëng  (z.)  en  Kaden  Guntur  (lees:  Gugur)  (z.)  Voor  de  oudste,  het  meisje
, 

wordt  een  sayembara  uitgeschreven.  Dedali  putih  van  Balambangan  nl.WMena
k 

Badong,  de  dipati  van  Bali,  zijn  opgestaan ;  wie  hen  verslaat,  krijgt  de  prinses  en 

Pëngging.  Nu  had  Raden  Jura,  de  jongste  broeder  van  Udara  l),  zijne  door  hem 

medegenomen  dochter,  als  deze,  die  dikwijls  in  de  Sëmanggi  baadde,  in  stilte  met 

den  vorst  der  baya's  (kumai  a's),  Bajul  sëngara,  is  gehuwd,  en  zich  de  gevolgen  daarvan 

laten  zien,  verlaten  en  den  dood  gevonden.  Er  wordt  een  zoon  geboren,  die  van 

zijn  vader  een  tooverring  en  den  naam  Jaka  sëngara  krijgt,  als  deze  eens  te  laat 

blijft  en  dus  des  daags  in  zijn  kaaiman-vorm  door  vrouw  en  kind  gezien  is,  wat 

hen  voorgoed  van  elkander  zou  scheiden. 

Ook    deze   jongeman    neemt  deel  aan  die  sayembara.     Hij  wordt  aan  Sapu 

laga    van     Prabalingga    toegevoegd.     (402)     Voor     hij    naar    Balambangan   gaat, 

bezoekt    hij    zijn     vader     te     Sëmanggi.      Met    behulp    van    de    onderdanen  zijns 

vaders  verovert  hij  Balambangan,  alleen    daarheen  getrokken,  als  Sapu  laga  hem 

zegt   maar    vooruit    te    gaan.     Dedali    putih  wordt  onthoofd.     Daarna  trekt  Jaka 

Sëngara  naar  Bali;  ook  dat  onderwerpt    hij,  en  ook  dat  hoofd  wordt  hij  machtig. 

Met  Sapu  laga   gaat  hij  nu    op  een  met  buit  beladen  vlot,  dat  door  baya's  geleid 
wordt,  naar  Majapahit  terug.     (403).     Hij  huwt  en  wordt  Dipati  Dayaningrat  van 

Pëngging.     Snnan   Ampel  zendt  Ki  Bonang  om  zijn  paman  te  bekeeren,  en  Patah 

beveelt  hij  om  ergens  in  't  westen,  waar  hij  galaga  wangi  vinden  zal,  een  dukuh  te 
stichten,  hem  ook  zijn  latere  grootheid  en  verdienste  omtrent  het  geloof  voorspel- 

lende.    Darawati    sterft    1320    (sirna-kalih-gitnane-nërpati)    2).     Zij    wordt    Moham- 
medaansch    begraven,    hoewel    de  vorst  haar  eerst  op  de  oude  (heidensche)  wijze 

had  willen   bijzetten,     Haar  graf  krijgt  den  naam  Citrawulan.     De  vorst,  die  erg 

bedroefd   is,    heeft    ook    bij    een  Balische  vrouw  kinderen,  Raden  Kalungkung  en 

Raden  Katong.     Lëmbu  pëtëng  wordt  over  Madura  gesteld,  Raden  Gugur  (boven: 

Guntur)  3)    over    Madiyun,  Raden  Kalungkung  over  Bali,  en  Raden  Katong  over 
Pranaraga,  in  de  plaats  van  zijn  schoonvader,  Batara  Nata  (d.  i.  Katong),  den  jongeren 

broeder  van  Brawijaya.     Raden  Patah  sticht  Dëmak;  velen  vestigen  zich  daar.  Bra, 

vvijaya  verneemt  van  Gajah  mada,  dat  daar  een  kraman  zou  zijn.     De  adipati  van 

Tërung  wordt  er  heen  gezonden,  om  Patah  te  ontbieden,  omtrent  wiens  afkomst  hij 

Brawijaya  inlicht.     Daarop  wordt  Patah  met  Dëmak  begiftigd,  dat  den  naam  Bintara 

krijgt.    In  1326  (rasa-kalih-kang  guna-pulra)  werd  Dëmak  gesticht,  in   1327  (sëbda- 

kaüh-  lulusnya-kang  siwi)    had    de  benoeming  plaats.     Op  bevel  van  Sunan  Ampel 

zal   hij    de   groote   moskee  bouwen,  en  huwt  hij  met  de  dochter  van  Sunan  Giiï- 

1)  Zie  Zang  384. 

2)  Op  Laar  graf  te  Trawulan  vindt  men  in  werkelijkheid  het  jaartal  1370,  zie  Not.  B.  G.  XXIV 

1886),  hl.  42;  afbeeldingen  van  dit  jaartal  vindt  men  in  Journ.  Ind.  Archipelago,  Vol.  V,  bl.  439,  en  in 

Solle's  Tabel  van  Oud-Indische  alphabetten,  bl.  48.  De  inislezing  of  verkeerde  interpretatie  van  dit  jaartal 
s  dus  reeds  vrij  oud  en  een  constante. 

3)  Zie  Zang  401- 



—  198  — 

Rëtna  Mulya.  Brawijaya  wil  een  pusaka  kris  laten  maken.  Dipati  Supa  wordt 

van  Sëdayu  ontboden.  Hij  krijgt  die  opdracht,  maar  weet  niet  hoe  die  uit  te 

voeren,  daarom  sluit  hij  zich  op.  Nu  komt  zijn  zoon  Kyai  Sura  uit  Blambangan 

met  een  calon  duwung  te  Majapahit.  Hij  begeeft  zich  tot  Kyai  Jikja,  die  in  Supa's 
plaats  gekomen  was.  Hij  maakt  zich  bekend  en  zijn  broeder  ])  (404)  zendt  hem 

naar  Sëdayu.  Onderweg  maakt  hij  zonder  vuur,  tot  verwondering  van  zijn  be- 
diende, Salahita,  overal  krissen.  Een  zekere  Jebat,  de  zoon  van  Modin,  de 

schoonzoon  van  Supa,  informeert  naar  hem,  en  ontvangt  hem  evenzeer  goed,  en 

nu  hoorende  wat  Supa  werd  opgedragen,  maakt  Sura  in  de  smidse  van  zijn  vader  een 

mooie  kris,  waarvoor  hij  evenwel  geen  naam  weet  te  bedenken.  Deze  kris  vindt 

Supa.  Hij  is  verrukt,  en  brengt  Sura  straks  tot  Brawijaya,  die  deze  kris  Sengkëlal 

noemt  en  haar  bestemt  voor  hem,  die  muter  negari  jawi.  Sura  wordt  tot  Tu- 
mënggung  Sura  curiga  verheven;  ook  met  Jigja,  nu  Jigjasura,  geschiedt  dat,  doch 

zij  mogen  voor  niemand  dan  den  vorst  meer  werken.  Sunan  Bonang  gaat  nu 

Sayit,  een  zoon  van  Wilatikta,  bekeeren.  Dit  jonge  mensch  was  een  lichtmis. 

Te  Tambak  baya  houdt  hij  Sunan  Bonang  aan,  om  hem  te  berooven.  Door  allerlei 

wonderen  (405)  wordt  hij  bekeerd.  Sunan  Bonang  laat  hem  zijn  staf,  die  hij  achterlaat, 

in  het  bosch  bewaken.  Dit  doet  hij  zoo  getrouw,  dat  hij  geheel  overgroeid  raakt. 

Eerst  na  twaalf  jaar  zendt  Sunan  Bonang  Saloka,  Kartapati  en  Kartabangsa,  die  hem 

tot  leermeester  (prawita  =  purohita  =  guru)  hadden  gekozen,  om  hem  te  halen;  zij 
brengen  hem  weer  bij.  Sayit  begeeft  zich  daarop  naar  Mëkah,  maar  wordt  reeds  te 

Pulo  Pinang,  door  Seh  Sayit  Maolana  Mahribi,  weer  naar  Java  teruggezonden  om 

aan  den  bouw  der  moskee  mede  te  helpen,  waarbij  negen  wali's  moeten  zijn.  Bij 

Juwana  wil  't  schip  niet  verder.  Op  Sayit's  gebed  beweegt  het  zich  weder,  doch 
het  komt  te  Cerbon  terecht.  Hij  betaalt  de  vracht  met  getooverde  mlen,  en 

wandelt  over  't  water  naar  de  wal.  De  juragan  bekeert  zich  en  volgt  hem.  Sayit 
gaat  naar  Kali  Jaga,  en  vervolgens  naar  Kuningan,  waar  Maolana  Ibrahim  op  de 

gunung  Jati  als  kluizenaar  leeft.  Hij  wordt  diens  schoonzoon,  gaat  dan  naar  Cerbon 

en  heet  verder  Sunan  Kali  Jaga.  Brawijaya  heeft  bij  een  vrouw  uit  Bagëlen  nog 

Jaran  panolih  verwekt,  te  Sumëdang  geplaatst  ? ;  en  bij  een  dochter  van  den  vorst  van 

Pulo  Banjar  een  andere,  die  met  een  helm  geboren  werd  (deze  kon  slechts  verwijderd 

worden  door  een  wong  tapa)-  deze  knaap  krijgt  den  naam  Banjaran  sari;  en  eindelijk 
bij  een  vrouw  van  Sukadana  Carang  soka.  Daarop  wordt  hij  ziek  (406)  aan  de  raja- 

singa.  Het  geneesmiddel  daartegen  is  een  Wandan'sche  vrouw.  Een  bule  van  daar,  uit 
't  vroegere  gevolg  van  Darawati,  wordt  ontboden,  en  daaraan  aan  een  jnru  sabin 
ten  huwelijk  gegeven.  Zij  schenkt  het  leven  aan  Bondan  kajawan.  Deze  jonge 

man  gaat  naar  Majapahit,  pleegt  daar  majesteitsschenis  door  de  bende  Sëkar  daliina 

te  bespelen,  en  is  niet  te  overmeesteren.  Hij  blijkt,  dat  hij  de  zoon  is  van  Bra- 
wijaya. Deze  voorspelt  zijne  grootheid,  en  beveelt  hem  aan  Kyai  Tarub  te  geven 

om  hem  op  te  voeden,  hem  twee  pusaka  krissen  schenkende.  Hierop  volgt  de  be- 
1)    Zie  Zang  394. 
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schrijving  van  den  bouw  van  de  moskee  te  Dëmak,  waaraan  de  negen  waiïs  (Sunan 

Giri,    Suhan    Cërbon,    Sunan    Gësang,  Sunan  Mëjagung,  Seh  Lëmah  bang,  Sunan 

Undung,    Sunan   Bonang,  Sunan  Drajat,  en  Sunan  Kali  Jaga)  deelnemen.     (407). 

Onderwijl    sterft  Sunan  Ampel.     Hij  wordt  te  Ampel  begraven,  1328  (awak-kalih- 

guna-iku).     Kali   Jaga  raadt  het  af  tegen  Brawijaya  ge  weldadig  te  ageeren,    daar 
hij   zich  tegen  de  Mohammedanen  nooit  misdragen  had;  toch  besluit  men  tot  een 

opstand.     Sunan   Kudus  (Undung)  wordt  aan  't  hoofd  der   troepen  geplaatst.    De 
bouw  van  de  moskee  wordt  voortgezet.     Nog  restte  een  der  saka  guru  te  plaatsen, 

wat  Sunan  Kali  Jaga  doen  moest.     Hij  maakt  er  een  uit  spaanders,  de  saka  tal. 

De   kiblat   blijkt  niet  juist  te  zijn  (408).     Ki  Pëlembang  wordt  tot  Ki  Nagur  ge- 

zonden om  deze  lali  duk  te  laten  maken.     Hij  vindt  verschillende  personen,  waar- 

onder er  een  op  't  schuim  van  het  water  zit,  die  zeggen  diens  leerlingen  te  zijn  en 
hem  terecht  wyzen.     Zoo  vindt  hij  hem,  die  in  de  lucht  schijnt  te  kunnen  zitten, 

en    er    zich    op    verstaat    voortdurend    maar    door    te    eten    en   dan  ook  een  dik 

buikje    heeft.      Hij    maakt   het  touw  in  weinige  oogenblikken  gereed,  staakt  zijn 

eten  even,  en  verdwijnt  dan  met  zijn  leerlingen,  uit  gebrek  aan  zwaarte  met  hen  de 

lucht    in    vliegende.     Ki  Palembang  keert  van  Gëbang  met  't  touw,  dat  wonder- 
touw  blijkt  te  zijn,  daar  men  het  niet  op  kan  maken,  terug.     In  den  nacht  daar- 

op   plaatst  Sunan  Kali  Jaga,  de  kiblat  in  zijn  linker  en  de  kabah  in  zijn  rechter- 
hand nemende,  de  eerste  zooals  zij  staan  moet.     Hij  wordt  daarvoor  beloond  met 

het   baadje  van  Muhamad,  de  Antakusuma,  dat  uit  de  lucht  komt  vallen,  gewik- 

keld   in   een    schaapsvacht.     Dit   alles    geschiedde    in    1329    (umpak-bakal-ngapit- 

knri)   1).     Sunan  Undung,  die  was  tomen  helpen,  wordt  er  weer  op  uitgezonden. 
Hij    vraagt    en    krijgt  de  Antakusuma  om  die  in  den  strijd  mede  te  nemen.     De 

dipali   van    Dëmak    moet    moeite   doen  Lembu  Pëtëng  van  Madura,  Arya  Damar, 

Sumënëp  en  Madiyun,  Prabu  Katong  van  Pranaraga,  Banjar  en  Sukadana  over  te 

lialen   zich   te  bekeeren.     Iman  in  de  moskee  wordt  Sunan  Giri,  de  andere  acht, 

van  wie  Sunan  Undung  zijn  zoon,  Raden  Iman,  als  xvakil  aanstelt,  worden  er  këtib's; 
Raden  Iman  wordt  kabayan,  marbot,  modin,  belal.     De  adipali  van  Kalungkung,  op 

Bali,  en  Batara  Katong  van  Pranaraga  blijven  halstarrig  weigeren  Mohammedaan 

te   worden,    doch    behalve    dezen  en  Brawijaya  zelf  zijn  de  anderen  toegetreden. 

De  dipati  van  Bintara  heeft  bij  zijn  oudste  vrouw  (van  Giri)  Raden  Surya  (z.)  en 

Raden  Trënggana  (z.)  verwekt,  en  bij  een  vrouw  van  Randu  sanga  Kanduruwan  (z.), 
die   ouder   is  dan  Trënggana.     Surya  huwde  met  Rëtna  Lëmbah,  de  dochter  van 

Raden  Gugur  2).     Uit  de  dochter  van  den  dipati  van  Jipang,  een  derde  gemalin 

ran  den  Dipati  Bintara,  worden  Raden  Kikin  (z.)  en  Ratu  mas  Nawa  (d.)  geboren. 

Surya,    die   sabrang  wetan  kali  woont,  heeft  een  zoon,  Raden    Pafiji    Pandan,    die 

1)  Zooals  men  ziet  een   sëngltala  in  een  van  de  gewone  afwijkende  volgorde. 

2)  Zie  Zang  403. 
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door  Sunan  Bonang  aangenomen  wordt.    Trënggana  huwt  met  een  dochter  van  Arya 

Damar  van  Palembang,  Raden  Kikin's  schoonvader  is  Jaran  panolih  van  Sumënëp, 
en  Ratu  mas  Nawa  treedt  in  den  echt  met  Raden  Sampang,  den  zoon  van  Lëmbu 
pëtëng    van  Madura.     Nog  steeds  had  Bintara  het  seba  niet  gestaakt,     Tegen  de 

opstandelingen  is  de  dipati  Tërung  gezonden,  maar  deze  beweert  hen  niet  meester 

te  kunnen  worden.     Gajah  mada  wordt  op  inspectie  gezonden.  (409.)  Nu  worden 
de  opstandelingen  bij  Tuban  verslagen  en  verjaagd.     Ook  in  Cërbon  zal  men  een 

moskee    maken,   die  van  die  te  Dëmak  in  't  dak  verschillen  zal,  als  ware  zij  de 
vrouw  van  haren  man  daar.     De  Sunan's  stellen  wakil's  voor  den  bouw  daarvan  aan. 
(410.)  Sunan  Bonang  laat  de  paso  sembeliyan  maken  door  Sura,  die  toegetreden  is, 

en  Sunan  Giri  draagt  hem  op  een  pnsaka-krh  te  maken.     Sura  weigert  eerst  om 

zijn    aan    Brawijaya    gegeven    woord,    maar  doet   het  toch.     Hij  wordt  er  echter 

ziek  van,  en  sterft,  als  hij  aan  zijn  zoon  Suradi  heeft  opgedragen  de  kris  Parung 

ware  aan  Sunan  Giri  te  brengen,  die  de  kris  Sura  dadi  noemt.  Vele  ajar's  worden 
Mohammedaan.     Blacak  ngilo  komt  met  zijn  haan  bij  Sunan  Bonang;  als  het  dier 

den  kamp  verliest,  zal  ook  hij  zich  bekeeren.  Hij  verstopt  zich  daarop  nog  achter  een 

groote  hoop  steenen,  doch  Snnan  Bonang  weet  hem  toch  te  vinden.    De  bekeering 

volgt.    (411.)  Als  de  moskee  te  Cërbon  voorbereid  (limasan)  is,  gaan  de  wali's  er 
heen.     Het    wordt    er  een  met  negen  deuren  en  negen  pangimanaris,  en  zij  komt 

in    13.2    (mungal-mangil-muritb-bumya)    gereed.     Op    nieuw    trekt    men  dan  tegen 

Majapahit  te  velde,  doch  nu  gaat  van  de  Sunan's  slechts  Sunan  Undung  zelf,  daal- 
de   anderen    hunne    zonen    zenden,    nl.  Raden  Makripat  (v.    Giri),    Madi   pandan 

(v.  Bonang,  eig.  de  zoon  v.  Sabrang  wetan,  d.  i.  Surya,  dus  de  kleinzoon  v.  den 

dipati    van    Bintara),    Makdum    Sarap    (Drajat),    Japar  sidik   (Lëmah  bang),  Seh 

Maolana   Gatana    (Mejagung),  Sunan  Panggung  (Sunan  Ibrahim),  Abdullah  rakim 

(Sunan  Mahribi),  Sunan  Adiganda  (Kali  Jaga).     Brawijaya  zendt  Pancatanda  (van 

Tërung),    Dayaningrat    en    Gajah    mada.    (412.)  De  strijd  blijft  onbeslist.     Raden 

Këbo    kënanga,    de    zoon  van  Dayaningrat,  loopt,  uit  vrees  voor  zijn  leermeester, 

Seh    Lëmah    bang,    over,    doch    zijn    broeder    Këbo    kanigara    blijft  trouw.     Het 

sneuvelen    van    Dayaningrat  doet    de    wong    b-uda    (de    aanhangers    van    't    oude 
geloof)    vluchten.     Sunan    Kudus    wordt    door  Pancatanda  van  Tërung  verslagen. 

Met  den  avond  legert  men  zich  te  Wirasaba,  waar  de  patih  een  pasanggrahan  had 

laten  maken,  maar  wordt  achtervolgd  door  den  vijand.  Brawijaya  zendt  versterking 

onder  den  dipati  Kalungkung,  maar  de  reeds  bekeerde  zonen  van  den  vorst  trekken 

zich  naar  hunne  rijken  terug.     Ook  de  dipati  van  Bintara  is  om  hulp  naar  Dëmak 

gegaan.     Iman  wordt  in  zijns  vaders  plaats  legerhoofd,  en  Sunan  Giri  geeft  zijn  kris 

voor  Makripat,  deze  zal  wespen  voortbrengen,  die  den  vijand  zullen  verjagen,  en 

Sunan    Cërbon    geeft    een    badong,    die    men   op  het  slagveld  openen  moet  om  er 

regen,   wind,  en  de  muizen  (durbiksa)  uit  te  laten,  die  er  in  zitten.     Iman,  thans 

Sunan    Kudus,    (413)  vertrekt  met  1000  man;   aan  de  wong  buda  schijnen  het  er 

100000-en  toe.    De  muizen  eten  den  voorraad  op  en  vernielen  alle  harnachementen, 
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de  wespen  zijn  niet  te  keeren,  en  de  stormwinden  en  de  regenvlagen  verrichten 

nog  het  hunne.  Alles  dringt  tot  Majapahit  door,  maar  de  pondok  van  den  adipali  van 

Tërung  heeft  niets  te  verduren,  daar  deze  keramat  was,  omdat  hij  het  ware  geloot 

reeds  omhelsd  had.  Brawijaya  vlucht  met  zijn  kroost  (lees:  zijn  vrouwen?)  en 

zijn  patih  naar  Sëngguruh.  Sunan  Kudus  dringt  Majapahit  binnen.  De  dipatiyan 
Tërung  onderwerpt  zich.  De  kris  Sëngkëlat  brengt  Sunan  Kudus  zelf  naar  Dëmak. 

Madi  pandan  moet  zich  op  bevel  van  Sunan  Bonang  te  Tirang  ampel  vestigen. 

Pulo  Tirang  heet  dientengevolge,  sints  1398  (awak-terus-cahya-jati),  Pandan  nara  (of 

Pandan  arang).  (414.)  Brawijaya  trok  zich  in  1399  (miika-terus-lena-nata)  naar 

Sëngguruh  terug.  Adipati  Bintara  wordt  Panëmbahan  Jimbun.  Dipati  Tërung's 
dochter  huwt  met  Sunan  Kudus,  en  haar  vader  geeft  dezen  de  bende  Macan 

télimggul  jurit.  De  paseban  pajeksan  van  Majapahit  wordt  naar  Dëmak  overgebracht. 

Këbo  kenanga  volgt  zijn  vader  over  Pengging  op.  Des  panëmbahan' 's  zonen  wor- 
den pangeran,  Raden  Surya  wordt  Pangeran  SabraDg,  Kanduruwan  wordt  Pangeran 

Panggung  (te  Randu  sanga),  Raden  Trënggana  Pangeran  Trenggana,  en  dan  zijn 

er  nog  Pangeran  Saba  Kingkis  (lees  Saba  Kingkin)  en  Pangeran  Sampang,  zijn 

schoonzoons.  Lëmbu  petëng  l),  te  Tarub,  is  ontsticht  dat  ook  hij  geen  hoogen 

titel  kreeg.  Zelf  verschijnt  hij  niet  meer  op  audiëntie,  maar  zendt  zijn  zoon  Gë- 
tas  pëndawa.  De  nieuwe  panëmbahan  overlegt,  ook  met  zijn  palih  Wanawala,  hoe 

met  Brawijaya  te  doen.  Hij  beveelt  Lëmbu  petëng  en  Jaran  Panolih  naar  Sëng- 
guruh te  gaan  om  nog  eens  te  trachten  den  vorst  over  te  halen  zich  te  bekeeren ; 

de  eerste  is  niet  aanwezig.  Gëtas  pëndawa  wordt  lurah  lamtama.  Men  trekt  naar 

Sëngguruh.  Brawijaya  wordt  voor  de  laatste  maal  uitgenoodigd  Mohammedaan  te 

worden.  Hij  blijft  't  geloof  zijner  vaderen  trouw.  Als  Kalungkung  het  gevecht 
verliezen  zal,  zal  hij  naar  Bali  vluchten.  (415)  De  laatste  strijd  wordt  gestreden. 

Terwijl  deze  nog  niet  geëindigd  is,  gaat  Brawijaya  naar  Bali,  waarheen  Kalungkung 

en  Gajah  mada  hem  straks  volgen.  Sëngguruh  wordt  geheel  vernield,  maar  Bali  kan, 

erkent  de  Panëmbahan,  door  hem  niet  tot  den  islam  worden  gebracht.  Sëngguruh 

viel  in  1400  {sirna-ilang-kerlining-bumi)  ;  de  lezer,  —  zegt  de  schrijver,  —  houde 

het  verschil  tusschen  den  val  van  Majapahit  en  dien  van  dit  laatste  wel  in  't  oog  (ing- 
kang  amaca,  ing  serat  dipun-kalir„  bedahira  ing  negara  majalengka,  lawan  segnruh 

iki,  ayun  bedak-ena).  Als  de  Panëmbahan  weer  te  Dëmak  is  teruggekeerd,  wordt 
overal  de  Vrijdagsdienst  geregeld. 

Tot  zoover  de  Sërat  kanda  2). 
In  een  tabelvorm  gebracht  in  den  trant  van  hetgeen  uit  Raffles  overgenomen 

werd,  en  tevens  vermeldende  wie  de  patih's  waren,  leveren  deze  beide  teksten  al 
weder  iets  anders,  dan  men  daar  aantrof,  doch  daarin  verdiepe  men  zich  niet  verder. 

1)  Bondan    Kajawan    moet    hier    zijn    bedoeld,  vgl.  Zang  402,  waar  door  den  schrijver  is  vergeten  te 

vermelden,  dat  hij  dezen  naam  kreeg,  vergl.  slechts  Babad  tanah  Jawi,  ed.  Meinsma,  bl.  42. 

2)  Ook    elders    is    dit    geschrift,    althans    in    deze  redactie,  zakelijk,  zeer  belangrijk,  zoo  bijv.  ook  de 

gedeelten,  die  handelen  over  Pafiji,  Pajajaran,  en  Aji  Saka. 
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Babad  tanah  Jawi. 

Brawijaya,  patik  Wahan  (—  Wiro). 
Prabu  anom,  patik  Wahan  (diens  zoon  heet  hier  Udara). 
Adaningkung, 

Hayam  wuruk, 

Lëmbu  x\misani,  patik  Dëmung  wular. 

Raden  Alit,  patik  Gajah  mada. 

Serat  kanda. 

1221.    Brawijaya,  patik  Wirun. 

1229.    Bra  kuinara,  patik  Wahas  (zoon  van  Wirun),  dan  Ujung  sabata. 

1234.    Ardiwijaya,  patik  Jayasena  (de  zoon  van  Wahas,  de  dipati  v.  Këdiri), 
dan   Udara  (een  zoon  v.  Ardiwijaya). 

1250.    Adaningkung,    ook  Kala  Amisani,  patik  Udara,  dan  Logënder  (zoon 
van  Jayasena). 

1267.    Këncana  wungu,  patik  Logënder. 

1270.    Mërtawijaya    (Damar    walan,    gehuwd    met    Këncana  wungu),  patik 

Gajah  mada  (Layaug  Setra  kumitir,  de  zoon  van  Logënder). 

1301.    Angkawijaya,  patik  Gajah  mada. 
1398.    Majapahit  verlaten. 

1400.    Sënggumh  verwoest. 

Terwijl  boven  bij  Hoofdstuk  XII  en  op  bladz.  186  reeds  het  noodige  is  opge- 
merkt over  den  Damar  wulan  roman  in  verhouding  tot  de  Pararaton,  en  daarover 

dus  hier  verder  kan  worden  gezwegen,  dient  er  hier  de  aandacht  op  gevestigd 
te  worden, 

1°.  dat  algemeen  in  de  betrokken  literatuur  na  den  eersten  vorst  volgens 
de  overlevering  een  Bra  kumara  aan  het  bewind  komt,  die  af  en  toe  wel  eens  Prabu 

anom  wordt  genoemd.  Doch  al  kan  Prabu  anom  als  een  andere  uitdrukking  voor  Bra 

kumara  worden  beschouwd,  op  zich  zelf  is  het  een  onduidelijke  uitdrukking,  daar  er 

ook  onderkoning,  tweede  koning,  onder  verstaan  kan  worden,  en  zij  dus  aan  Bra  ku- 
mara geenszins  in  allen  deele  gelijkstaat.  Dit  Bra  kumara,  de  knaap,  het  jongetje,  dat 

Bra,  d.  i.  Cr!,  d.  i.  Zijne  Majesteit  was,  herinnert  te  sterk  aan  wat  wij  nu  van 

Jayanagara  weten,  dan  dat  men  niet  zou  kunnen  beslissen,  dat  èn  de  westelijke 

èn  de  oostelijke,  èn  de  Javaansche  èn  de  Balische  overlevering  ons  berichten,  dat 

er  na  den  eersten  Brawijaya  een  klein  kind  vorst  over  Majapahit  is  geweest. 

2°.  dat  de  vierde  vorst  van  Majapahit,  volgens  één  der  voorstellingen, 
Hayam  wuruk  zou  hebben  geheeten,  wat  volgens  de  Pararaton,  prabhu  istri  I 

medetellende,  werkelijk  het  geval  was,  doch  dan  heeft  men  daarbij  er  op  te  letten 
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dat  zijne  voorganger  den  naam  Adaningkung  zon  hebben  gedragen,  die  herinnert 

aan  een  anderen  naam  van  Hayam  wuruk,  nl.  Hyang  Wekasing  suka. 

3°.  dat  de  prabhu  islri  II,  tijdens  wier  regeering  ̂ de  parëgrég  plaats 
had,  d.  i.  de  prabhu  kënya  van  den  Damar  wulan  roman,  den  eersten  vorst  van 

Majapakit,  Raden  Wijaya,  Kërtarajasa,  werkelijk  bestond  in  den  zelfden  graad, 

als  daarvoor  door  de  Sërat  kanda  wordt  opgegeven,  aangezien  de  prabhu  islri  I 

een  zuster  was  van  Jayanëgara,  en  bij  de  telling  der  geslachten  deze  dus  kan 

worden  overgeslagen;  Raden  Wijaya,  de  prabhu  islri  I,  Hayam  wuruk,  Hyang 

wicesa,  de  prabhu  islri  II;  of  in  de  Sërat  kanda,  zonder  daarmede  de  genoemde 

personen  geheel  te  identitieeren :  Bra wijaya,  Brakumara,  Ardiwijaya,  Adaningkung, 

Këncana  wungu;  en  zonder  dat  daarbij  vergeten  wordt,  dat  hier  Adaningkung 

Hayam    wuruk's  zoon  zou  zijn  geworden,  waar  sub  2°  er  zijn  vader  uitgroeide. 
4°.  dat  er  een  Hyang  Wekasing  suka,  nl.  de  IIe  van  dien  naam,  te  Tajung 

(Tanjung)  werd  bijgezet;  doch  deze  was  wel  een  bra,  maar  besteeg  den  troon  niet. 

5°.  dat  ook  in  de  Pararaton  het  laatste  gedeelte  van  den  Majapahitschen 
tijd  een  raadsel  is,  evenals  in  de  Javaansche  traditie,  welke  den  laatsten  Bra  wijaya. 

Angkawijaya,    in  de  Sërat  kanda,  van  1301 — 1399  of  1400  laat  regeeren; 

6°.  dat,  en  men  zie  al  weder  de  Sërat  kanda,  de  laatste  vorst,  zijn  kraton 
verlaat,  en  dat  hij  dat  reeds  doet  vóór  1400,  terwijl  er  tevens  opgewezen  mag 
worden 

7°.  dat  ook  de  Sërat  kanda  den  duur  van  het  Majapahitsche  rijk  op  circa 
twee    eeuwen  stelt,  aangevende  dat  de  plaats  in  1221  gesticht  zou  zijn; 

8°.  dat  ook  hier  de  belangrijkste  veroveringen,  al  is  de  voorstelling  eenigs- 
zins  vreemd,  plaats  grijpen  onder  den  derden  regent,  evenals  zij  in  de  Pararaton 
tijdens  de  prabhu  islri  I  geschieden,  en  ten  laatste 

9°.     dat   men  in  beide  traditien  den  paiih  Gajah  mada  terugvindt. 
Met  dit  laatste  vooral  komt  men  op  een  zeer  zwak  punt,  daar  de  tijd 

waarin  hij  zou  geleefd  hebben,  in  de  eene  overlevering  een  geheel  andere  is  dan 

in  de  andere,  en  hij  in  beiden  geenszins  hetzelfde  verricht,  aangezien  in  de  eene 

traditie  anderen  reeds  lang  vóór  hij  ten  tooneele  treedt,  in  zijne  plaats  hebben 

gedaan  wat  volgens  de  andere  hij  tot  stand  zou  hebben  gebracht. 

Vooral  wanneer  men  de  lijsten  der  patih's  l),  volgens  de  beide  tradities, 
zie  hierboven  en  bij  Hoofdstuk  XIII,  met  elkander  vergelijkt,  blijkt  het  hoe  ver 
de  overleveringen  uit  elkander  loopen. 

Men  zoeke  of  trachtte  er  voorshands  niet  opzettelijk  naar  ze  met  elkander 
in  overeenstemming  te  brengen.  Vloeiden  de  bronnen  maar  rijkelijker,  zeker  zou 
er  meer  aan  het  licht  zijn    te  brengen. 

Nu  dat  niet  het  geval  is,  moet  men  zich  te  vreden  stellen  met  hetgeen 
er  reeds  gevonden  werd. 

1)     Over  Wahan  zie  men  wat  opgemerkt  werd  in  Not.  B.  G.  XXVI  (1888),  Bijlage  II,  bl.  XVII,  noot. 
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Ook  dit  zal  bij  een  verder  onderzoek,  een  langere  beschouwing  en  een 

scherper  toezien  zonder  twijfel  straks  nog  wél  meer  belangrijks  blijken  te  bevatten 
dan  nu  reeds  kon  worden  aangewezen;  niemand  kan  meer  dan  schrijver  dezes 
verlangen,  dat  er  eens  meer  licht  over  de  nog  zoo  talrijke  duistere  punten  zal 

gaan  schijnen. 



TABELLEN 

EN 

REGISTERS. 





Tot  verdere  toelichting  van  het  hier  uitgegeven  geschrift  volgen  hier:  een 

stamboom  van  de  vorsten  van  Majapahit  en  die  van  Tumapël,  welke  daaraan 

voorafgingen,  met  eenige  aanvullende  tabellen;  een  kort  overzicht  van  de  opvol- 

ging dier  vorsten;  een  chronologisch  overzicht  over  de  jaren  1144 — 1400  Qaka ; 

een  lijst  van  de  namen  der  vermelde  heiligdommen ;  en  drie  registers,  die  achter- 

eenvolgens bevatten  1°  de  plaatsnamen,  die  in  de  Pararaton  voorkomen,  2°  de 

daarin  voorkomende  persoonsnamen,  en  3°  de  eigennamen,  plaats-  en  persoonsna- 
men, die  in  de  aanteekeningen  worden  aangetroffen. 

Op  welke  wijze  de  stamboom  (Tabel  I)  werd  uitgezet,  is  boven  reeds  mede- 

gedeeld in  de  aanteekening  bij  Hoofdstuk  X.  Toch  lette  men  ook  op  die  bij  de  Hoofd- 
stukken XII,  XIII  en  XIV,  aangezien  daar  gewezen  werd  op  eene  mogelijke  an- 

dere opvatting  van  een  paar  plaatsen,  die  een  wijziging  van  enkele  onderdeden 

van  het  latere  gedeelte  van  den  geslachtsboom  noodzakelijk  zouden  kunnen  maken. 
De  aanvullende  tabellen  geven  eene  opsomming  van  de  personen,  wier 

namen  in  den  stamboom  dienden  voor  te  komen,  doeh  wier  afkomst  niet  bleek 

(Tabel  II) ;  van  de  latere  vorsten  van  Majapahit  (Tabel  III) ;  en  van  de  nog  verder 

genoemde  personen  van  vorstelijken  bloede  (Tabel  IV). 

Het  chronologisch  overzicht  geeft  niet  alleen  de  belangrijkste  feiten  van  de 

Pararaton,  naast  dezen  worden  er  ook  in  vermeld  alle  oudheden  van  Java  en 

Sumatra,  welke  bevonden  zijn  jaarcijfers  te  dragen,  die  in  dezelfde  periode  vallen. 

De  splitsing  in  de  registers  gemaakt  moet  ten  doel  hebben  de  overzichte- 

lijkheid te  bevorderen.  Daarom  werd  wat  in  den  tekst  van  de  Pararaton  voor- 
komt en  hetgeen  de  aanteekeningen  mochten  bevatten,  uiteengehouden,  en  ten 

opzichte  van  den  tekst  ook  nog  een  scheiding  gemaakt  tusschen  plaatsnamen  en 

en  eigennamen  van  personen.  Op  deze  wijze  zal  het  mogelijk  zijn,  gemakkelijk 

een  overzicht  te  verkrijgen  over  hetgeen  de  Pararaton  levert,  en  werd  het  tevens 

overbodig  telkens  te  vermelden  tot  welke  soort  van  namen  een  gegeven,  in  dat 

boek  voorkomende,  naam  behoort. 

De  verwijzingen  in  de  beide  eerste  registers  zijn  naar  de  bladzijden  en 

regels  van  den  Javaanschen  tekst.  Het  mocht  overbodig  worden  geacht  ook  naar 

de  bladzijden  der  vertaling  te  verwijzen,  aangezien  in  deze  door  middel  van  vette 

cijfers  tusschen  scherpe  haakjes  geregeld  het  begin  der  bladzijden  van  den  Ja- 

vaanschen tekst  is  aangegeven.  Zoo  noodig  zal  men  daardoor  ook  in  de  vertol- 
king de  bedoelde  plaats  gemakkelijk  terug  kunnen  vinden,  te  eer  omdat  in  de 

inhoudsopgave  aangewezen  is  op  welke  ̂ regels  de  in  de  vertaling  aangenomen 

hoofdstukken  beginnen  en  eindigen. 

Er   werd  de  voorkeur  aangegeven  deze  beide  registers,  die  uitsluitend  Ja- 
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vaansche  namen  bevatten,  te  schikken  volgens  het  Javaansche  alphabet,  en  tevens 

wevd  het  onnoodig  geacht  om  in  de  laatste  dezer  twee  lijsten  ook  onder  te  brengen 

de  voorkomende  dag-,  week-  en  maandnamen  (Budha  hirëng,  Wërhaspati,  Sa.  == 

Sanegcara;  Pa.  =  Pahing,  Pon;  Galungan  (inlandsch  nm/az-nieuwjaar) ;  Landëp, 
Warigadyan,  Kuningan,  Madasya,  Julung  pujut,  Pahang,  Prangbakat,  Watu  gunung ; 
Antawulan  =  Basantawulan  ?,  Karo,  Kawolu),  die  daar  ook  niet  op  hun  plaats 

zouden  zijn  geweest,  evenmin  als  de  beide  boektitels  Wukir  polaman  (de  door 

Jayakatong  in  zijn  gevangenschap  vervaardigde  kidung)  en  Parthayajna  (een 
kakawin). 

Omtrent    het 

klapper,    zooals    men 
ons  alphabet. 

derde   register  valt  niets  op  te  merken.     Het  is  een  gewone 

die   wel   meer  vindt,  gerangschikt  volgens  de  volgorde  van 







1        Tuiice/lll    iiin.  Hm; 

i  l.ii'.'.-l    mi    :    1.  ,  i,    I'.   || 

■■ 

3.     Anusapatl    1,1    i  ;  .. 

Pi      In  o    iii    bl    ■  ■  reg.  :'  . 

1170    LI.   '  i  m«    M        ■    1171    lil   16  reg,  18), 
i...  ,     te    k„l..l     l.l     li.   ..         I  ! 

I 
12    Raimeawiiui  (bl,  n,  reg.    16), 

=  IVLmrjiYArdiiana  flil.  18  reg   i 

ui'..  ..'!..   I   ap.  ■'. 
II  TL'  .1.1    i      ■       ■  1194    l.l.   i-  ,._    II 
'«Kr.    IC  .l..i.       ■      .■,      12), 

I 
14.    Kei-tnnngnra  [bl.  I-  reg,   14), 

=  l.ïwabud.llm  (bl     l-    .  [I 

pralihi,   1,1,1    /  u  ui  lp,  '. 
1 10*1    bl    I     ,.. .   i  ■       |  1197  (bl.  24  reg.  31), 

!'..i     i"  Tui!in|H!l=  runïo].ni.i]..iii  .1.1    25  reg     I 

10    QuBBfO  Kaucxipik  I . <l.  < hl.  |9reg 
Im.u  mei  i; ,,[.,,  v. ,, 

rooi  baai       ...r  l,l  _'i  reg.37, 

|  («iel  rmiwtó), 
begr.  Il'  (mei  nrnuld] 

17.    Barna  Dasa  I  (d.)(bl   i9«g  :.;T, 
limn  mol  Kaden  Wfjajrt  ,;.;,, 
voiir  bnnr  naam,  (ie  hl.  24  reg.  28, 

;   („VI  ,.,,„./.;,. 

begr.  ie  (iwl  vermeld). 

2'-  Hayam  Wuruk  ,m.  a;  r,v.  au, -BbaUra  prablio  =  Hiynianiigam, 
Wuec.irarw.tyang  Wokmung  inkn  I  (bl.  37  reg  19) protAu  ..,.,   flajapaiil, 

gebuwd  mei  Pnilukü  (,',.ri   (Sfi), '-'    '|-  ; -1:111  (bl.  30  reg.  24), 
begr.  Ie    I  rmneld). 

bij  l'adnka  5ori  ,■.'..,  (bl,  _■;.  mg.   i- 26    Hum   l,i-i  ■■  i    .1       .1.       :... .,,.     ,i,i     iji  ,,v    | 
barrl  mei  Hyifli   rrfei    i    U     bl   _■  21 

|   1823  (bl   B0  i.  .     .i. 
begr.lePnbi       i  ■■    .  |p  U-.  i.i.  30  reg  86 

bij  cene  hiriil.:iji    1,1    j;i  r,„.    bl 
I     wmu,iiiu(   ,|,|.   .'•>  peg.    in, 

gobnwd  mol  Mire  Uaenj  II  ,de  aihko' 

(OMtoHjk  rijki, I   1328  (bl.  91    reg.   13), 
begi    i.    L-nngi-Gorïcarinra  (bL  31  reg,   141, 

(55), 

I,  Haïti  l'n.i  m 

I  "'"/'  l   '•'■ 
begr,  ie  {niet  nmi  ld 

:!3.    Iln  i    Mn  .„*■,  l    ,i     (bl    30  reg,  m,.      ■ 
'"i"1  mol  n>   rip    il  :      lil. 80 rog  10). 

;   1838  (bl.    ii  rcf    31 

begt.  te    nel  i  rnurfd) 

I    Buni    i  ■-,  .-  Hl  ,,i.,  (bl.SOreg.  Ui, l,,l,,i  '»'■'  Bhre  I   [iel  lil  {b)[3S)?(h\  BOreg  l i    ■•    bl    31   rog   31), 

i--'   i"  [»ki    ■(./. 

T 
6ESLACHTSB00M  VAN  HET  VORSTENHUIS  VAN  MAJAPAHrr   p»    v«»  DE  DAARAAN  VOORAFGAANDE  VORSTEN  VAN  TDMAPÉL. VAN  HET  BEfl  i\o  i*  \\  iin:\  ACHTEIIEE.Vv 

Voor  A,  B,  C,  D  t 

"l,(;|;VS;       j    t    3_8, 

12.  14.  JAVA  KATOM..  15.  IS.  10.  21,  2S  EX  :»s. 

3  «wn  tabel  H,      toor  de  latere  vorsten
  tabel  m. 

2      Angrok  nf  Arok  =  Uajnsa  =  AiiiBrwnbliumi  =  Hbatara  llnrii, 
ii  bbal,  Brahiim  bij   Km   P.tidnk.  incarnatie  van   bhal    Wujn.it,  aangenomen  wwn 

gehuwd  mei  Ken  DEdfta  (hl.  12  reg.  3B)  en  Ken  Umang  (hl.  13  reg.  i 

1144  (tl.  14  rog.  34)— t  U69  (bl.   16  reg.  86), 

begr.  lo  Kageneognn  (bl.  16  reg.  U«). 

bij  Kon  Dêdès: 
M.viMs*  Woso  atülEmq  (bl, 

t  (mei  iwmeW), 

■  l  ■■   M). 

bij  Ken  pM(, 

PlnJi  SlPRtwo  (bl,  ig 

t    ■'  '"-'",■/,/,. 

begr.  te    ;  iwmjfjj 

f«g. 

bij  Ken  pedos: 
AosiiiuATA  (bl.  1.1  reg.  il). 

-;-  [niti  remieU), 

In-r.   Ie  (niei  «r   W). 

bij  Kou  Deden: 
Dkwi   Brjrau  (il.)  (bl.   13  re 

t  (nl«  irrmri./|, 

begr.  ii'  i'i"'  vermeld). 

hij  Keo  Umnng: 

PinJi  Tohjaya  (bl.  13  reg.  9), ralu    eon    rumapïl, 

1171  (hl.  Hl  reg  15)  —  f  1 172  (bl.  18  reg. 4), 

begr.  te  Kaluug  lumbnug  (1)1.  18  reg.  3). 

bij  Kon  Unuing: 
PaBji  Sudhatb  (hl.  13  rog.  I 

t   Inirl   irrmr/i/i, 

begr,  te  [wel  twme/d). 

bij  Ken   Unuing: 
10.  Twas  WteooLA  (bL  13  reg.  lui, j  (wiH  ■■   ld), 

begr.  Ie  (mei  rermeU). 

bij  Ker 

11     IIbwi  Sjuibi    id.i ;■  i niti  ,.iiii:7,i), 

begr.  te  (flül  irm 

13.    SIabisa  Campara  (bl,  16  reg.  18), 

—  Kutii  &Dgttbbn>0  =  Blmlfini  Knmiingba  (bl.  18  reg.  T .), 
■;■    '  irrmdd,  va  1184), 

begr.  te  Kumiosr  =  Wntli  kuflcir  (?)  (bl,  18  reg  12). 

16.    Raden  Wyaya  (bl.  is  reg,  15), 
=  Korlnnija^i  |l.|.   24   reg    38  . 

prabh  ii  i  .f  n  llnjapalii  i . golmwd  mol  Dam  IVt.k    I    nriinet);  Bbreng  KDlraripnn 

121C  (bl.  24  rog.    i-'-  i-  L217  (bl.  25  rog.  2), 
bogr.  U'  Autapuia  (bl.  25  reg,   ï), 

I   (Ifij  en   IlhreDg  Dab»  1  (i; 

bij   Dar»   l'e|nk.  hiiiihiiji   (lil    24  reg    35.J: 
18.    Kala  Qim-t  (bl.  24  reg    36), 

=  Jayanngiirn  (bl    L'.'i  rog.  :lp, prabhu  uin  Majapnhit, 
1217  (bl.  25  reg  3)- f  1860 (M.S7  reg,  10), 

begr.  Ie  Kaïiopongnn  =  ftnggnpnra  |  l.l.  27  reg.  1 1 1. 

bij  Bhreng  K.abnri|inn  1  iViV!-. 
19.   Bhreng  Kahuripan  II  (d.)  (bl.  T,  reg.  14), =  Prahbo  islri  I, 

prabhu  i-on  itajapaMl, 

bnwt  met  Raden  Cakradhara  i  A  i, 
1250  (bl.  27  reg.  18)-ï(r«i  ïSfffl)— +  1293?  (bl  2Ureg.3l). 

begr.  Ie  Paujfgih  =  Panlarajnmva  (hl.  29  reg.  32). 

bij  Bbrene.  Daha   1  11?)?: 20.  BntiKMi  Dun  11  (d.)  (bl.  J7  reg.  16), 

.(d.)  (bl,  27  reg 
I   Rodeo   l.nrang 

.   BiiBRsa  I'ajano  I  (J.)  (bl.  27  rog.  -Mi, bnwt  mei  Baden  Sumaua  (O), 

f  1311  (bl.  30  reg.  22), 

begr.  Ie  Èmbnl  =  Girimlrapura  (bl.  30  reg.  22). 

24.  Bhbeso  TVmapél  I.  sliolmori  (hl.  L'7  reg.  17), =  Kertawardbano  (bl.  'J7  reg.  17), 

f  1308  (bl.  30  reg.  Il, 

begr.  tcJapan  =  SanTajiiapnra(l)l    30rcg.  I), 

bnwt  mot  Raden  Kudamerta  (fl), 
;-    1293?  (bl    -,:1  reg.  31), 

begr.  te  Adilangn=ailril'nrw:.ivi,l e-:.:' d,l.  W  reg. 31 1, 

I 

25.  Padvu  Cobï  i-I.i  (ld.  2fl  reg.  18), 

hnwt  iiii-'t  ilav.li»  Wuruk  (21)  (bl.  29  reg.  18), t  1311  (bl,  30  reg.  22), 

begr.  te  i".'''  termefd). 

■18.  Hyang  wipB^a  « lil.    »<  „^-.  L.,()i =  racleii  Qagak(flli=aji  Wikmmn  (bl,  29  rog. 
prabhu  .'„„  Najapahil, 

gehuwd  mei    BbroUtfinl  ,do»oboi)no"(Sff)ei 

Wi'stplijk  rijk), 

1311  (bl.  30  reg.  20)  -  bbagnwnn  1322  (bl.  30  reg.  U)  -f  1351  (bl.  31  reg.  28), Poraraawicofapnro  (bl.  :il    reg.  26), 

ii  Dbro  Mataram  i  <  v.vj. 

begr.  te  Lalangn 

.  BruiESo  LmfiM  II  (d.)  „de  dikke"  (bl.  29  reg.  22). 
\„wsi  mcl  Wirabhnmi(*7)(bl.29rog  23), 
t  W23  (bl.  30  reg.  37), 
begr.  Ie  Inirl  isroicM). 

i}0.  itiin»-ü  Kaihjhipui  111  (d.)  (bl,  29  reg.  23), 

biuvl  met  Bbre  Pandan ulai  H  tO)\  bl.29  reg.  2ü |, t  1323  (bl.  30  reg.  37), 

begr.  Ie  (aie(  lermeld). 

31.   Kades  SoIoh  (hl.  29  reg.  24), 

=*himvong  Knripii,  —  Dalia,- 

|  (aiii  emneld), begf.  Ie  i"i.'i  Krmeid). 

Mnjapahit  (bl.29  reg.  24), 

'•■  Brom  JriTAHü*  11  (d.)(bl.30rcg.ii)1     ~ ln"   ^  BbreWaDgk6rlI(j;)(bl.30rcg  121 ■    '388  (bl.  31   reg.  21), 
"egr.  '«  "■'■■>    ld) 

bij    Bbre  LaiSm  I  _,iL.  wboone"  (25)  (bl.  29  reg.  21). 

i6    Hvaso  WiiiA.iN,,  büka    II  ,1,1    29  rog.   '-'i 
f  1321  (bl.  30  rag.  31), 

begr.  te  Tajnug=Pflramaaulüipuni  [bb  30  reg.  31). 

37.    Bnnc  TtmApRi.  Ilnmbl, 
-i  {ilerfl  j-m/'), 

begr   te  {niet  nrmetd). 
.  Dewi  Subita  id.i  (bl.  30 

=  Prabbo  islri  II  ibl.  30  r 

prabhu  .,.„  tlafapahit, 

huwt  na-i  Hyang  l'aramev»a 
f  I3.ril  (bl.  31  reg.  2M(, 

begr.   Ie  (mr/  irrmetd). 

II,  (7)?(bl.30reg.0), 

BmiR  TuïAPÉL  111  (/<)  |hl.  30  reg.  4), =  KPrtawijavn  (bl.  30  reg.  5), 

gohuwdmotDUTcl^BiiillI(3^?;BhroLaiaiiilV(«)?iOnIlhroDabalIl(«), 
ï   1349  (bl.    II   rej;.  24/, 

begr.   tl1   I."  kOri'|.  =  Aniiinitabb:!  (bl.  Hl   reg.  2"»). 

40.  Ruien  SmcttuT  {bl.  29  reg.  26), 

=  Bhre  Pan.Uii  Ullu   l  (bl.  -"-1  "S-  26)« 

gehuwd  uiut  Bbre  Kahuripan  UI  (.'"). 
■|-   1323  (bl.  31   rei.-.   Ü. 

begr.  te  Jiufgan  =  Wi-nupura  (bl.  :U   reg.   1). 
4L  Baan  Wêsokêr  II(bl.30teg.  IJ).    42.  Bh«e  1'hil-has  II  ,1,1. gehuwd  mei  Bhre  II lUhnu  lï{3> 

t  1351  (bl.  31  reg.  25), 

begr.  Ie  Snmêngka  (bl.  :tl   reg. 25) 

50.    Blim:  K  mui  .     ,,[      .,|,1    .;,>fu.j.    I7..5 -:   1373  .ld.  ;i2  reg.  5), 

begr.  te  Snmêngka  (bl  :il  reg. 25) 

30  reg.    13). 

^-ibawJ  met  Bbre  Thnjungpara  .  /  ()  oi 
t  1373  (hl.  ;u  reg    i,. 
)*gr.  ie  Sabyanlare  (bl.  32  reg,  4). 

bij  oen  rabi  kifalriya  i  bl    30  reg.   17), Uhre  Siviapura  (d.i  ibl.  30  reg,    18), 

f   \*"l    \;:,„rl,h, 
f*gr.  te  {niet  iwmoW), 

bij  eene  rabianom  (bl.  30  rog.' 13):  ' 

43.  Bitse  Jaoaiuoa  1  (d.)  (bl.  30  reg.  13),  tf    Buke  Ta.Bjusopdha  (d.)(bl.30reg.  14), 

t  Bbre  Paramco»vnraII(J?)(bI.30reg.  I  Luwt  mei  BhK'  Pngnhmi  IUVïl(bl  30rog.l4j, t  1378  (bl.  32  r 

begr.  te  (,,„■(  vtmeld). 

f  (nief  vermeld), 

r   begr.  te  (n;'el  n 

,  llmii:  pjjjura  II  (d.)  (hl    30  rog.  15).        48.  Bmn  Kéluo  ibl.  80  rog.  10), 

büwtDjetDbreI»BgnliooU(«)(bl.30reg.  16),        gobnwd  mot  Bbre  Keuibongjciiari/V  . 
t  1373  (bl.  32  reg.  Ö),  [bl.  30  reg    Ui), 
begr.  te  Sabyanlara  (bl.  32  rag.  U).  |   1369  |1>I    31  reg.  86), 

begr.  Ie  Apaapa  (bl.   31   reg    96). 

.5), 

47.  Biibe  Koihpan  IV  (hl    : 

=  Bjang  Pararuccnarn  u  =  HalnnpBDgkaja(bl.3 

gehuwd  uiel   Dewi  Suliila,  |iral
ibii  iBlri  II  i ■'■'■•>■>'' 

cu  bbre  Jagaraga  1  [43), 
-j-  1368  (bl.  31  reg.  35), 

begr    .Singbajava  (hl.  31   reg.   36), 

I.  Biihe  Luta  IV  ld  i  (hl   30  reg.  7i- 

hüffl  mol  Bbre  Tn   pel  Hl  '■      '     M 

■;  I   nwMJ, 

begr.  te  (mei  vermeld). 

40.  llitni:  D.1IU   UI    d.1  (bl.   SOreg   ï), 

30reg  7i.        bu«i  mei Bhtt Tnoiapt   a)[^)(bL30reg.8), 

f  1338  (bl.  31  reg  Sll 

begr.  te  (nwl  vtrmttd}. 

-  De  gegeven  jaaroüfers  zijn  in  ̂ kateLUng;  om  er  jaren  A.  D    7an  te  maken  vermeerdere  men  ze  met  78  (ten  rechte  78'/,).   



TABEL    I. 

Tunggul  amëtung, 

(akuwu  van  Tu inapêl), 

gehuwd  met  Keu  Dëdës  (bl.  9  reg.  27), 
f  vóór  1144, 

begr.  te  (niet  vermeld). 

11 

6ESLACHTSB00M  VAN  HET  VORSTENHUIS  VAN  MAJAPaj 

AAN  HET  BEWIND  KWAMEN  ACHTEBEEJIVOL '  ' 
VoorA,B,C,DeaE,!lem,n;*« 

1 

1 

3.     Anusapati  (bl.  13  reg.  2), 

=  Panji  Anëngah  (bl.  13  reg.  2), 
ra  In  van  Tu  mapei, 

1170  (bl.   15  reg.  28)  — f  1171  (bl.  16  reg.  13), 
begr.  te  Kidal  (bl.  16  reg.   14). 

I 
12.   Ranggawuni  (bl.  10  reg.  16), 

=  Wisnuwardhana  (bl.  18  reg.  6), 
tal >i  ran  Tumapel, 

1172  (bl.  18  reg.  5)  —  f1194  (bl.  18  reg.  11), 
begr.  te  Jajagu  (bl.  18  reg.  12). 

l'
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. 
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=  Qiwabuddha  (bl.  18  reg.  16), 
prabhu  van   Tumapel, 

1194  (bl.  18  reg.  15) -f  1197  (bl.  24  reg.  31), 

begr.    te  Tumapel  =  Purwapatapan  (bl.  25  reg.  4). 

16.  Bhreng  Kahtjripan  1  (d.)  (bl.  19  reg.  37), 
huwt  met  Raden  Wijaya  (1.5), 
voor  haar  naam,  zie  bl.  24  reg.  37 , 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

17.    Bhreng  Daha  I  (d.)  (bl.  19  reg.  37), 
huwt  met  Raden  Wijaya  (15) 

voor  haar  naam,  zie  bl.  24  reg.  28 

f  («iet  vermeld), begr.  te  (niet   vermeld). 

bij   Ken  Dëdës: 4.     Mahisa  Wong  atêlëng  (bl.  13  reg.  4), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  Ken  Dëdës : 

5.     Paöji  Saprang  (bl.  13  re„  k 

f  (niet  vermeld), begr.  te  (niet  vermeld). 

13.    Mahisa  Campaka  (bl.  16  reg.  18), 

=  Ratu  angabhaya  =  Bhatara  Narasingha  (bl.  18  reg.  7), 

f  (niet  vermeld,  na  11.94), 
begr.  te  Kumëpër  =  Wudi  kuncir  (?)  (bl.  18  reg  12). 

15.    Raden  Wijaya  (bl.  18  reg.  15), =  Kërtarajasa  (bl.  24  reg.  38), 

pra b  h u  v a  n   Maj a p a  li  i  I , 
gehuwd  met  Dara  Pëtak  (mal.  prinses);  Bhreng  Kahuripan  I  (16)  en  Bhreng  Daha  I  (17 
1216  (bl.  24  reg.  38) -f  1217  (bl.  25  reg.  2), 
begr.  te  Antapura  (bl.  25  reg.  2). 

bij  Dara  Pëtak,  binihaji  (bl.  24  reg.  35.): 
18.   Kala  Gëmét  (bl.  24  reg.  35), 

=  Jayanagara  (bl.  25  reg.  3), 

prabhu  van  Maj a  pa  hit, 
1217  (bl.  25  reg.  3)  —  f  1250  (bl.  27  reg.  10), 
begr.  te  Kapopongan  =  Qrnggapura  (bl.  27  reg,  11). 

bij  Paduka  Qori  (25)  (bl.  29  reg.  18): 

26.    Bhre  Lasëm  I  (d.)  „de  schoone"  (bl.  29  reg.  19), 
huwt  met  Hyang  wicesa  (28)  (bl.  29  reg.  21), 
f  1323  (bl.  30  reg.  36), 

21.   Hayam  Wuruk  (bl.  27  reg.  20), 
=  Bhatara  prabhu  =  Rajasanagara, 
=JaneQwara=Hyang  Wëkasiug  suka  I  (bl.  27  reg.  19) 
prabhu  van  Majapahil, 
gehuwd  met  Paduka  Qori  (25), 

?  (vóór  1279)—  f1311  (bl.  30  reg.  24), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  eene  binihaji  (bl.  29  reg.  18): 
27.    Wirabhümi  (bl.  29  reg.  19), 

gehuwd  met  bhre  Lasëm  II  „de  dikke"  (29) 
(oostelijk  rijk), 

22   (d.)  (bl.  27  reg.  23), huwt  met  Raden  Larang  (C), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

28.  Hyang  wicesa  (bl.  29  reg.  20), 
=  raden  Gagaksali=aji  Wikrama  (bl.  29  ree.   21) 



I  I 
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TABEL    I. 

II, 

T 

voor rfe latere  vorsten  tabel  I
II. 

2.     Angrok  of  Arok  =  Rajasa  =  Amürwabhümi  =  Bhatara  Guru, 

(zoon  van  bhat.  Brahma  bij  Ken  Ëndok,  incarnatie  van  bhat.  Wisnu,  aangenomen  zoon  van  bhat.  Guru), 
ra  tu  van  Tumapel, 

gehuwd  met  Ken  Dëdës  (bl.  12  reg.  35)  en  Ken  Umang  (bl.  13  reg.  8), 

1144  (bl.  14  reg.  34)—  f  1169  (bl.  15  reg.  25), 

begr.  te  Kagënëngan  (bl.  15  reg.  26). 

bij  Ken  Dëdës: 

Aömbhaya  (bl.  13  reg.  6), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  Ken  Dëdës: 
7.      Dewi  Rimbu  (d.)  (bl.  13  reg. 

f  (niet  vermeld), 

begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  Ken  Umang: 

7),  8.     Paüji  Tohjaya  (bl.  13  reg.  9), 
ratu    van    Tumapel, 

1171  (bl.  16  reg.  15)  —  f  1172  (bl.  18  reg.  4), 

begr.  te  Katang  lumbang  (bl.  18  reg.  3). 

bij  Ken  Umang : 
Paüji  Sudhatu  (bl.  13  reg.  9), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  Ken  Umang: 
10.  Twan  Wërgola  (bl.  13  reg.  10), 

t  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  Ken  Umang: 

11.    Dewi  Rambi   (d.)  (bl.  13  reg.  11), 

f  (niet  vermeld), begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  Bhreng  Kahuripan  I  (16)?: 

19.   Bhreng  Kahuripan  II  (d.)  (bl.  27  reg.  14), 
=  Prabhu  istri  I, 

prabhu  van  Maj apahit, 
huwt  met  Raden  Cakradhara  (A), 

1250  (bl.  27  reg.  18)—?  (na  1265)— f  1293?  (bl.  29  reg.  31), 
begr.  te  Panggih  =  Pantarapurwa  (bl.  29  reg.  32), 

23.  Bhreng  Pajang  I  (d.)  (bl.  27  reg.  24), 
huwt  met  Raden  Sumana  (D), 

f  1311  (bl.  30  reg.  22), 

begr.  te  Ëmbul  =  Girindrapura  (bl.  30  reg.  22). 

24.  Bhreng  Titmapël  I,  stiefzoon  (bl.  27  reg.  17), 
=  Kërtawardhana  (bl.  27  reg.  17), 

f  1308  (bl.  30  reg.  1), 

begr.  te  Japan  =  Sarwajnapura  (bl.  30  reg.  1). 

29.  Bhreng  Lasëm  II  (d.)  „de  dikke"  (bl.  29  reg.  22), 
huwt  met  Whabhumi  (27)  (bl.  29  reg.  23), 

30.  Bhreng  Kahuripan  III  (d.)  (bl.  29  reg.  23), 

huwt  met  Bhre  Pandan  salas  1(40)  (bl.  29  reg.  2(5), 

31.   Raden  SotoR  (bl.  29  reg.  24), 

=  hinweng  Koripan,  —  Daha,  —  Majapahit  (bl.  29  reg.  24), 

bij  Bhreng  Daha  I  (17)?: 
20.  Bhreng  Daha  II  (d.)  (bl.  27  reg.  15), 

huwt  met  Raden  Kudamërta  (B), 

f  1293?  (bl.  29  reg.  31), 

begr.  te  Adilangu=adri  Purwawi^esa?  (bl.  29  reg.  31). 

25.  Paduka  QoRi  (d.)  (bl.  29  reg.  18), 

huwt  met  Hayam  Wuruk  (21)  (bl.  29  reg.  18), 
f  1311  (bl.  30  reg.  22), 

begr.  te  (niet  vermeld). 



gehuwd  met  Paduka  Qori  (25), 

?  (vóór  1279)—  f1311  (bl.  30  reg.  24), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

bij  Paduka  Qori  (25)  (bl.  29  reg.  18): 

26.   Bhre  Lasëm  I  (d.)  „de  schoone"  (bl.  29  reg.  19), 
huwt  met  Hyang  wigesa  (28)  (bl.  29  reg.  21), 

f  1323  (bl.  30  reg.  36), 

begr.  tePabangan=Laksmipura(bl.  30  reg.  36.). 

bij  eene  binihaji  (bl.  29  reg.  18) : 

27.    Wirabhumi  (bl.  29  reg.  19), 

gehuwd  met  bhre  Lasëm  II  „de  dikke"  (29), 
(oostelijk  rijk), 

f  1328  (bl.  31.  reg.   13), 

begr.  te  Lung  =  Gorigapura  (bl.  31  reg.  14). 

28.  Hyang  wicesa  (bl.  29  reg.  20), 
=  radeu  Gragaksali=aji  Wikrama  (bl.  29  re£r  21), 

prahhu  van  M  ajapa  hi  I. , 

gehuwd  met    Bhre  Lasëm  I  „de  schoone"  (26)  en  Bhre  Mataram  I  (33), (westelijk  rijk), 

1311  (bl.  30  reg.  26)  —  bhagawan  1322  (bl.  30  reg.  34)  -  f  1351  (bl.  31  reg.  26), 
begr.  te  Lalangon  =  Paramawigesapura  (bl.  31  reg.  26). 

32.  UiffiEPAKËMBANGAN(bl.  30reg.  9),    33.    Duke  Mataram  I  (d.)  (hl.  30  reg.  10),       34.  Bhre  Lasèm  III  (d.)  (bl.  30  reg.  11),  35.  Bhre  Matahun  II  (d.)  (bl.  30  reg.  11), 
f  (ster/l  jong  ?),  huwt  met  Hyang  wigesa  (28)  (bl.  30  reg.  1 0),         huwt  met  Bhre  Tumapël  III  (b)  (39)?  (bl.  30  reg.  1 1 ),         huwt  niet  Bhre  Wëngkër  II  (41)  (bl.  30  reg.  12) 
begr.  te  (niet  vermeld).  f  1338  (bl.  31  reg.  21),  f  1355  (bl.  31  reg.  31),  f  1338  (bl.  31  reg.  21), 

begr.  te  (niet  vermeld).  begr.  te  (niet  vermeld).  begr.  te  (niet  vermeld). 

bij    Bhre  Lasëm  I   „de  schoone"  (26)  (bl.  29  reg.  21): 
36.  Hyang  Wëkasing  suka  II  (bl.  29  reg.  22),  37. 

f  1321  (bl.  30  reg.  31), 

begr.  te  Tajung  =  Paramasukapura  (bl.  30  reg.  31). 
Bhre  Tumapël  II  (a)  (bl.  30  reg.  3),       38. f  (ster II  jong?), 

begr.  te  (niet   vermeld). 

41.  Bhrr  Wëngkër  II  (bl.  30  reg.  12), 

gehuwd  met  Bhre  Matahun  II  (35), 

t  1351  (bl.  31  reg.  25), 

begr.  te  Sumëngka  (bl.  31  reg.  25) 

42.  Bhre  Paguhan  II  (bl.  30  reg.  13), 

gehuwd  met  Bhre  Tanjuugpura  (44)  en  bhre  Pajang  (45), 
f  1373  (bl.  32  reg.  4), 

begr.  te  Sabyantara  (bl.  32  reg.  4). 

bij  eene  rabianom  (bl.  30  reg.' 13): 

43.  Bhre  Jagaraga  I  (d.)  (bl.  30  reg.  13),  ^  Bhi huwt  met  Bhre  Paramegwara  II  (47)  (bl.  30  reg.  1! f  1373  (bl.  32  reg.  5), 

begr.   te  (niet  vermeld). 

u 

bes; 

bij  een  rabi  ksatriya  (bl.  30  reg.  17), 
50.  BhreKabalan  (d.y;(bl.  30reg.  17),  51.    Bhre  Singapüra  (d.)   (bl.  30  reg.  18), 

f  1373  (bl.  32  reg.  5),  f  (niet  vermeld), 

begr.  te  Sumëngka  (bl.  31  reg.  25).         begr.  te  (niet  vermeld). 

De  gegeven  jaarcijfers  zijn  in  9akatelling;  om  er  jaren  A.  I  vaa 



29.  Bhreng  Usbm  II  (d.)  „de  dikke"  (bl.  29  reg.  22), 
huwt  roet  Wirabhumi  (27)  (bl.  29  reg.  23), 

f  1323  (bl.  30  reg.  37), 

begr.  te  (niel  vermeld). 

30.  Bhreng  Kahuripan  III  (d.)  (bl.  29  reg.  23), 

buwt  met  Bbre  Pandan  salas  1(40)  (bl.  29  reg.  2ö), 
f  1323  (bl.  30  reg.  37), 

begr.  te  (niel  vermeld). 

38.  Dewi  Suhita  (d.)  (bl.  30  reg.  4), 

=  Prabhu  istri  II  (bl.  30  reg.  4), 
pra  b  li  il   ra  n   Mn  japa  II  i I , 

huwt  met  Hyang  ParameQwara  II  (47)7  (bl.  30  reg.  6), 
f  1351  (bl.  31  reg.  28), 

begr.  te  (niet  vermeld). 

39.  Bhre  Tumapël  III  (b)  (bl.  30  reg.  4), 

=  Kërtawijaya  (bl.  30  reg.  5), 

gehuwd  met  Blire  Lasëm  III  (.94)?;  Bbre  Lasëm  IV  (48)7;  en  Bhre  Daha  III  (49), 
t  1349  (bl.  31  reg.  24), 

begr.  te  Lo  kërëp  =  Amarasabba  (bl.  31  reg.  25). 

31.    Raden  SotoR  (bl.  29  reg.  24), 

=  hinweng  Koripan,  —  Daha,  —  Majapahit  (bl.  29  reg.  24), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niel  vermeld). 

40.  Raden  Sumirat  (bl.  29  reg.  25), 

=  Bhre  Pandan  salas  I  (bl.  29  reg.  26), 

gehuwd  met  Bhre  Kahuripan  III  (30), 
f  1323  (bl.  31  reg.  1), 

begr.  te  Jinggan  =  Wisnupura  (bl.  31  reg.  1). 

44.  Bhre  Taüjungpura  (d.)  (bl.  30  reg.  14),  45. 

buwt  met  Bhre  Paguhan  II  (42)  (bl.  30  reg.  14), 

f  (niel  vermeld), 

begr.  te  (niet  vermeld). 

Bhre  Pa.tang  II  (d.)  (bl.  30  reg.  15),         46. 
huwt  met  Bbre  Paguhau  II  (42)  (bl.  30  reg.  15), 
t  1373  (bl.  32  reg.  6), 

begr.  te  Sabyantara  (bl.  32  reg.  6). 

Bhre  Këling  (bl.  30  reg.  1G), 

gehuwd  met  Bhre  Këmbang  jënar  (E  , 
(bl.  30  reg.  16), 

t  1369  (bl.  31  reg.  36), 

begr.  te  Apaapa  (bl.  31  reg.  36). 

47.   Bhre  Koripan  IV  (bl.  30  reg.  5), 

=  Hyang  Paramecwara  II  =  Ratnapangkaja  (bl.  30  reg.  5) 

gehuwd  met  Dewi  Suhita,  prabhu  istri  II  (38)? en  bhre  Jagaraga  I  (43), 

t  1368  (bl.  31  reg.  35), 

begr.    Singbajaya  (bl.  31  reg.  36). 

48.  Bhre  Lasëm  IV  (d.)  (bl.  30  reg.  7),  49. 

huwt  met  Bbre  Tumapël  III  (b)  (39)1  (bl.  30  reg.  7), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

Bhre  Daha  III  (d.)  (bl.  30  reg.  8), 

huwt  met  Bhre  Tumapël  III  (b)  (39)  (bl.  30  reg. 
f  1338  (bl.  31  reg.  21), 

begr.  te  (niel  vermeld). 

Van  te  maken,  vermeerdere  men  ze  met  78  (ten  rechte  78  '/J. 





TABEL  11. 

nmm  in  den  geslachtsboom  yerïeld,  doch  fan  welken 

NIET  BLIJKT  WELKE  ÖÜNI  AFSTAMMING  IS. 

(Men  zie  bij  No.  19,  20,  22,  23  en  46.) 

%.,       Raden  Cakradhara  (bl.  27  reg.  14), 

gehuwd  met  Bhre  Kahuripan  II  (19), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld). 

B.        Raden  Kudamërta  (bl.  27  reg.  15), 

=  (Bhre)  Wengker  I  =  PrameQwara  I  (bl.  27  reg.  15), 
=  Bhre  Pamotan  I  =  Wijayarajasa  (bl.  27  reg.  15), 
gehuwd  met  Bhre  Daha  II  (20), 

f  1310  (bl.  30  reg.  19), 

begr.  te  Manar  =  Wisnubhawanapura  (bl.  30  reg    20). 

C        Raden  Larang  (bl.  27  reg.  23), 

=  Bhre  Matahun  I  (bl.  27  reg.  23), 

gehuwd  met  .  .  .  .  (d.)  (22),  zuster  van  Hayam  Wuruk, 

f  1311  (bl.  30  reg.  20), 

begr.  te  Tigawangi  =  Kusumapura  (bl.  30  reg.  21). 

D.  Raden  Sumana  (bl.  27  reg.  25), 

=  Bhre  Paguhan  I  (bl    27  reg.  25), 

gehuwd  met  Bhre  Pajang  I  (23), 

f  1311  (bl.  30  reg.  26), 

begr.  te  Lo  bëucal  =  Parwatigapura  (bl.  30  reg.  23), 

E.  Bhre  Këmbang  jënar  (bl.  30  reg.  16), 

huwt  met  Bhre  Këling  I  (46), 

f  (niet  vermeld), 
begr.  te  (niet  vermeld) 

VeA.  Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  U% 



TABEL  III. 

DE  LATERE  VORSTEN  VA»  MAJAPAHIT. 

Koningloosheid  gedurende  8  jaren,  1351 — 1359  (bl.  31  reg.  28  en  34). 

52.  Bhre  Daha  IV, 
=  Prabhu  istri  III, 

1359  (bl.  31  reg.  34)  — f  1369  (bl.  31  reg.  37), 
begr.  te  Singhajaya  (bl.  31  reg.  37). 

53.  Bhre  Tumapël  IV, 
=  Kërtawijaya  (?), 

1369  (bl.  32  reg.  1)  — f  1373  (bl.  32  reg.  9), 
begr.  te  Kërtawijayapura  (bl,  32  reg.  9). 

54.  Bhre  Pamotan  II, 
=  Bhre  Këling  II  =  Bhre  Kahuripan  V, 

=  Rajasawardhana  =  Sinagara  (bl.  32  reg.  11), 

1373  (bl.  32  reg.  11)  — f  1375  (bl.  32  reg.  12), 
begr.  te  Sepang  (bl.  32  reg.  12). 

Van  dezen  vorst  worden  vier  kinderen  vermeld  : 

55.  Bhre  Koripan    VI  (bl.  32  reg.  23), 

56.  Bhre  Mataram    II  (bl.  32  reg.  23), 

57.  Bhre  Pamotan   III  (bl.  32  reg.  23), 

58.  Bhre  Kërtabhümi    (bl.  32  reg.  24). 

Koningloosheid  gedurende  3  jaren,  1375 — 1378  (bl.  32  reg.  lé). 

59.  Bhre  Wëngkër  III, 
=  Hyang  Pimvawicesa  (bl.  32  reg.  15), 

1378  (bl.  32  reg.  16)  — f  1388  (bl.  32  reg.  19), 

60.  Bhre  Pandan  salas  III, 

1388  (bl.  32  reg.  21)  — verlaat  de  kraton  in  1390  (bl.  32  reg.  22). 



TABEL  IV. 

KOG  VERDER  GENOEMDE  PERSONEN  VAN  VORSTELIJKEN  BLOEDE. 

De  overige,  nog  verder  genoemde  personen,  van  welken  aangenomen  worden 

moet,  dat  ook  zij  van  vorstelijken  bloede  waren,  worden  zonder  eenige  nadere 

aanduiding  alleen  maar  hier  en  daar  vermeld.  Evenmin  als  de  familieverhouding 

der  vijf  (5)  laatste  vorsten  van  Majapahit  onderling  en  tot  de  leden  van  den 

voorafgaanden  geslachtsboom  te  bepalen  is,  is  dit  bij  hen  mogelijk.     Zij  zijn: 

61.  Bhre  Gundal  (bl.  27  reg.  2G), 

62.  Raden  Gajah,  Bhra  Narapati  (bl.  31  reg.  13  en  32), 

63.  Bhre  Pandan  salas  II  (bl.  31  reg.  31). 

64.  Raden  Jagulu  (bl.  31  reg.  31), 

65.  Bhra  Hyang  (bl.  32  reg.  5), 

66.  Bhre  Daha  V  (bl.  32  reg.  18),  en 

67.  Bhre  Jagaraga  II  (bl.  32  reg.  20). 



TABEL  V. 

KORT  OVERZICHT  VAN  DE  OPVOLGING  DER  VORSTEN  VAN  TOMAPËL  EN  MAJAPAH1T. 

Tumapël. 

Keu  Angrok,  als  ratu  Rajasa,  enz.,  1144 — 1169. 

Anusapati,  ratu,  1170 — 1171. 

Tohjaya,  ratu,  1171—1172. 
Ranggawuni,  als  ratu  Wisnuwardhaua,  1172 — 1191. 

Kërtanagara,  als  prabhu  Qiwabuddha,  1194 — 1197. 

Interregnum  (Jayakatong),  1197 — 1216. 

Majapahit. 

Raden  Wijaya,  als  prabhu  Kërtarajasa  (Jayawardhana)  1216 — 1217. 

Kala  Gëmët,  als  prabhu  Jayanagara,  1217 — 1250. 

Bhre    Kahuripan   II,  als  prabhu  istri  I  (Jayawisnuwardhani),  1250 —     ? 

Hayam  Wuruk,  als  prabhu  Rajasanagara,  enz.,      ?    — 1311. 

Hyang   Wigesa,  als  prabhu  Aji  Wikrama,  1311  — 1322. 

Dewi  Sukita,  prabhu  istri  II,  1322 — 1351. 

Interregnum   (koninglooslieid),  1351 — 1359. 

Bhre  Daka  IV,  prabhu  istri  III,  1359—1369. 

Bhre  Tumapël  IV,  als  prabhu  Kërtawijaya  (?),  1369 — 1373. 

Bhre  Pamotan  II,  als  prabhu  Rajasawardhana,  1373 — 1375. 

Interregnum  (koningloosheid),  1375 — 1378. 

Bhre  Wëngkër  III,  als  prabhu  Hyang  Purwawicjesa,  1378 — 1388. 

Bhre  Pandan  salas  III,  prabhu,  1388—1390  (?). 



TABEL  VI. 

CHRONOLOGISCH  OVERZICHT  OVER  DE  JAREN  1144 — 1400  fAKA  =  1222-1478  L  D. 

A.  D. 

f  Tunggul  amëtung  (1). 

1222  f  Dangdang  gëndis;  val  van  Daba,  Tumapël  (Singasari)  het  eerste 

rijk  op  Java;  Rajasa  (Ken  Angrok)  (2)  opperheerscher. 

1223  Watervat  met  jaartal  te  Sëpande,  in  Surabaya. 

1226     Steen  met  jaartal  te  Purwakërta,  in  Këdiri. 

1238  Steen  met  jaartal  te  Këdung  dawa,  in  Këdiri. 

1239  Ganeca-beeld  met  jaartal  te  Bara,  in  Këdiri  (hana  ghana  hana  humi). 
1247  f  Rajasa. 

1248  Anusapati  (3)  koning  (ra/w). 

1249  f  Anusapati;  Tohjaya  (8)  koning  (ralu). 

1250  f  Tohjaya;  Wisnuwardhana  (12)  koning  (ratu). 

1267  Jaartal  te  Jëdung,  in  Surabaya. 

1269     Beschreven  steen  te  Pëtung  amba,  in  Këdiri. 

1271  Canggu  lor  gesticht. 

1272  f  Wisnuwardhana;  Kërtanagara  (Qiwabuddha)  (4)  koning  (pra- 

bhu) ;  grafschrift  van  de  Mërapi,  op  Sumatra  (Mus.  Bat.  n°.  84). 
1273  ?  f  Mahisa  campaka  (13);  grafsteen  te  Tralaya,  in  Surabaya. 

1275  Pamalayu;  patumapël;  f  Kërtanagara;  Daha  weer  het  eerste  rijk 

op  Java. 
1276  Jayakatong    (van    Daha)   opperheerscher;  grafsteen  te  Tralaya, 

in  Surabaya. 

1278  Kërtanagara  bijgezet. 

1282  Jaartal  te  Tralaya,  in  Surabaya. 

1289  ?  Opschrift  op  den  Jaka  Dolok,  te  Surabaya. 

1290  Opschrift  te  Anjuk,  Madura  (yama-daca-paksa-wwang). 
1291  Kikvorsch  met  jaartal  te  Blitar,  in  Këdiri. 

1292  ?  Majapahit  gesticht    door  Raden  Wijaya  (15);  steen  met  jaartal 
te  Grambar,  in  Këdiri. 

1293  Chineesche  expeditie  op  Java;  val  van  Daha,  Majapahit  het  eerste 

rijk  op  Java;  terugkeer  van  de  Javaansche  troepen  uit  Malayu; 

f  Jayakatong. 

1294  Kërtarajasa  (Raden  Wijaya)  koning  (prabhu);  Jayanagara  (Kala 
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gëmët)  (18)  geboren ;  praqash  van  Kërtarajasa  voor  het  hoofd 
van  Kudadu. 

1217       1295     f    Kërtarajasa;  Jayanagara  koning  (prabhu);  opstand  van  Rangga 

lawe;    Wiraraja  (Banak  wide),  met  wien  Kërtarajasa  (Raden 

Wijaya)  de  afspraak  maakte  Java  te  deelen,  krijgt  Lamajanj 
en  de  Tigang  juru. 

Pasora. 

f  Sora;  ?  Nambi  verlaat  Majapahit,  gaat  naar  Wiraraja  (Lamajang) 
en  staat  op. 

Jaartal  aan  Candi  Sapoh,  in  Këdiri. 

f  Wiraraja. 

Steen  met  jaartal  te  Tëgal  sari,  in  Madiyun. 

Guntur  (bergstorting)  Palungge. 
?  Pajurudëmung. 

f  Juru  dëmung. 

Pagajahbiru;  beschreven  steen  te  Blitar,  in  Këdiri. 

Pamandana;  pawagal;  steen  met  jaartal  te  Blitar,  in  Këdiri. 

f  Nambi,  einde  van  den  opstand  van  Lamajang. 

Palasëm,  f  Sëmi. 

Pakuti;    f    Kuti;    f    Mahapati;   jaartal  te  Tralaya,  in  Surabaya 

rijstblok  uit  Surabaya;  raksasa's  te  Panataran,  in  Këdiri. 
Raksasa's  te  Panataran,  in  Këdiri. 
Zodiakbekers  van  Oost-Java. 

Koperen  platen  van  Sidatëka,  in  Surabaya. 

Jaartal  te  Jödung,  in  Surabaya;  zodiakbeker  van  Oost-Java. 
Pataöca;  f  Jayanagara;  BJire  Kahuripan  II  (prabhu  istri  I)  (19) 

koningin  (prabhu). 

Zodiakbekers  van  Oost-Java. 

Pasadeng;  zodiakbeker  van  Oost-Java. 

Pabanupindah;  hds.  van  de  Arjunawiwaha  (Mus.  Bat.  kropak  n°.  641). 
Grafsteen    op  den  Gunung  Pontang,  in  Bësuki;  zodiakbekers  van 

Oost-Java. 

Zodiakbeker  van  Oost-Java. 

Kris  van  den  Heer  Ch.  Knaud  (gipsafgietsel,  Mus.  Bat.  n°.  1606a). 

Opschrift   op    het  Maüjugi i-beeld,  dat  een  koningin  als  regeerend 

vermeldt;  ?  pragdsti  van  Jayawisnuwardhani  (prabhu  istri  I)?| 

(Mus.  Bat.,  n<>.  38). 
Gajah  mada  (palih)  amangkubhumi. 

Raksasa's  te  Panataran,  in  Këdiri;  beschreven  steen  te  Batu  bara- 

gung,  op  Sumatra  (dii'dre-rasa-bhuje'rüpc.) 

1220 1298 
1222 1300 

1223 1301 
1229 1307 

1231 1309 

1233 1311 

1234 1312 

1235 1313 
1236 1314 

1237 1315 

1238 1316 
1240 1318 
1241 1319 

1242 1320 

1243 1321 
1245 1323 

1248 1326 
1250 1328 

1252 1330 

1253 1331 
1256 1384 
1260 1338 

1261 1339 

1264 1342 
1265 1343 

1268 1346 
1269 1347 
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1271  1349     Jaartal  van  Candi  Kali  cilik,  in  Këdiri. 

1272  1350    Zodiakbeker  van  Oost-Java. 

—  —  Rajasanagara  (Hayam  wuruk)  (21)  koning  (prabhu). 
1274  1352  Zodiakbeker  van  Oost-Java. 

1275  1353  Badkuip  van  Nabo,  in  Këdiri. 

1276  1354  Jaartallen   te  Tralaya,  in  Surabaya. 

1277  1355  Badkuip  van  Nabo,  in  Këdiri. 

1278  1376  Beschreven  steen  te  Balong  niasin,  in  Surabaya;  beschreven  steen 

te  Pagar  ruyung,  op  Sumatra  (wasur-muni-bhujd-sthalam). 

1279  1357     Pasunda  bubat;  padompo;  Ci-wabeeld  van  Majakërta,  in  Surabaya. 
1282  1360     Beeld    uit    het    Surabayasche;    zuil   rnet  jaartal  van  Plumbangan, 

in  Këdiri ;  dubbelpaard  van  Bogëm,  in  Kediri. 

1283  1361     Lingga  van  Oost-Java  (Mus.  Bat.  n°.  352). 
1284  1362     Pacraddban  agung  (het  groote  doodenoffer). 
1286       1364    Watervat  te  Gërsik,  in  Surabaya. 

1290  1368     f  Gajah  mada. 

1291  1369     Kleine  tempel  te  Panataran,  in  Këdiri;  steen  met  jaartal  te  Panjër, 

in  Surabaya;  zodiakbeker  van  Oost-Java. 
1292  1380     Candi  Këdaton,  in  Bësuki. •     •  •  7 

1293  1371     Gajah  ënggon  palih;  f  Bhre  Kahuripan  II  {prabhu  istri  I);  f  Bh  re 

Daha    II    (20);    Candi  Pari,  in  Surabaya  (Mus.  Bat.  n<>.  49). 
1294  1372     Jaartal  te  Ngluyu,  in  Rëmbang;  voetstuk  te  Panglungan,  in  Surabaya. 

1295  1373     Pracaslï.  van  Rajasanagara  (Hayam  wuruk);  steen  te  Panataran,  is 
Këdiri. 

1296  1374     Watervat  te  Sëmangka,  in  Surabaya. 

1297  1375     Pendapa  te  Panataran,  in  Këdiri. 

1298  1376     Pagunung  aïiar;  steen  met  jaartal  te  Jëdung,  in  Surabaya. 
1299  1377     Verovering   van    Palembang,    volgens  Notes  enz.,  bl.  36  (162)  en 

69  (193);  voetstuk  van  Nabo,  in  Këdiri. 

1302       1380     Grafsteen  te  Tralaya,  in  Surabaya. 
1306  1384    Watervat  te  Blitar,  in  Këdiri. 

1307  1385    Pamadasya;  beschreven  steen  uit  het  Surabayasche  {sakahala  jang- 
gala  1307)  (Mus.  Bat.  n<>.  32). 

1308  1386     f  Bhre  Tumapël  I  (24);  beeld  te  Madiyun. 
1309  1387     Wisnu-beeld  in  Këdiri. 

1310  1388    f  Bhra  Pramecwara  I  Pamotan  (Bhre  Wëngkër  I,  de  gemaal  van Bhre  Daha  II)  (B). 

311       1389     f    Pajasanagara;    Hyang    wigesa  (23)  koning  {prabhu';  f  Bhre 
Rajang    (23);    f    Paduka    cori    (24);   f  Bhre  Matahun  I  (C); 
f  Bhre  Paguhan  I  (D). 
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1313  1391  Beeld  van  Ngluyu,  in  Rëmbang  (Mus.  Bat.  n°.  147). 
1316  1394  Pra^asti  uit  het  Surabayasche  (Kaw.  Oork.  IV). 
1317  1395  Pragasti  uit  liet  Surabayasche   (Kaw.  Oork.  IV);   paprangbakat. 
1318  1396  Pracasti  uit  het  Surabayasche   (Kaw.  Oork.  IV);  steen  met  jaartal 

te  Sëtana,  in  Madiyun. 

1319  1397     ?  Beschreven  steen  van  Karanglo,  in  Snrabaya  (leng-timggal-murlt{ï)~ 

ning-wwang) ;  een  steen  met  jaartal,  in  Këdiri. 
1320  1398     f  Gajah  ënggon;  Gajah  manguri  palih;  watervat  te  Kébon  dalem, 

in  Madiyun. 

1321  1399     f  Hyang  wëkasing  suka  II  (36). 

1322  1400     Hyang    wi§esa  trekt  zich  uit  de  regeering  terug;  Dewi  Suhita 

(prabhu   islri  II)  (38)  koningin  (prabhu). 

1323  1401     Begin  der  oneenigheden  tusschen  Hyang  wigesa  en  Bhre  Wirabhumi; 

f   Bhre  Lasëm  I  (26);  f  Bhre  Lasëm  II  (29);  f  Bhre  Kahu- 
ripan  III  (30);  f  Bhre  Pandan  salas  I  (46). 

1324  1402     Beschreven    steen  te  Wangkal,   in  Prabalingga  (sëpat-roro-hangan- 
tëlu-lunggaï). 

1 325  1403     Begin  van  den  grooten  krijg  tusschen  het  westelijke  en  het  ooste- 
lijke   rijk  (Majapahit  en  Balambangan,  d.  i.  tusschen  Hyang 

wi^esa    en    Bhre  Wirabhumi);  ?  beeld  te  Junjung,  in  Këdiri. 

1326  1404    Beeld  te  Ngampel,  in  Këdiri. 

1327  1405    Jaartal  aan  de  grot  te  Jajar,  in  Këdiri. 

1328  1406    |   Bhre  Wirabhumi,  die  door  Raden  Gajah  (Damar  wulan?)    ver- 
slagen wordt. 

1332       1410    f    Gajah    manguri;    Gajah    lëmbana   patih;   raksasa    van  Gambar 
wetan  in  Këdiri. 

Pajulungpujut. 

Beeld  te  Grogol,  in  Surabaya  (Mus.  Bat.  no.  310a). 

f  Gajah  lëmbana;  Tuhan  Kanaka  palih. 

?  Beschreven  steen  van  Selabraja,  in  Pasuruhan  (rasa-beddha- 
beddha  —  ). 

Badkamer   te  Panataran;  zodiakbeker  van  Oost-Java. 

f  Bhre  Daha  III  (49);  f  Bhre  Matahun  II  (35);  f  Bhre  Mataram 

I  (33);  palantaran  agung ;  beschreven  steen  van  Sukoh,  in 
Surakërta;  beeld  van  Utëran,  in  Madiyun;  beschreven  steen 

van   Bërbëk,  in  Këdiri  (Mus.  Bat.  no.  61). 
1340  1418     Grafsteen   te    Gërsik,    in    Surabaya;  id.  te  Tralaya,  in  Surabaya. 

1341  1419     Handschrift  van  de  Sang  hyang  hayu,  van  Ciburuy,  in  de  Preanger. 

1348  1426     Pahilan  agung  (groote  hongersnood). 

1349  1427     f  Bhre  Tumapël  (b)  III  (39). 

1333 1411 

1334 1412 

1335 1413 

1336 1414 

1337 1415 

1338 1416 
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1351  1429     f   Hyang  wicesa;  f  Bhre  Wëngkër  II  (41);  f  Dewi  suhita  (prabhu 
islri  II). 

1352  1430     Geen  koning. 

1353  1431     f  ïuhan  Kanaka;  voetstuk  te  Sela  mangleng,  in  Këdiri;  geen  koning. 
1354  1432     Geen  koning. 

1355  1433     f  Bhre    Lasëm    III    (34),  f  Bhre  Panda  u  salas  II  (62);  f  Raden 

Gajah ;  geen  koning. 

1356  1434     Geen  koning. 

1357  1435     Handschrift  van  de  Sang  hyang  hayu,  van  Cilëgon,  in  de  Preanger, 

(Mus.  Bat.  kropak  n°.  638);  geen  koning 
1358  1436     Jaartal  van    de    Candi    Bocok,    in  Pasuruhan  (Mus.  Bat.  n°.  47); 

geen  koning. 

1359  1437     Bhre  Daha  IV  {prabhu  islri  III)  (52)  koningin  (ra/w);  grafsteen 
te  Tralaya,  in  Surabaya. 

1360  1438     Beeld  uit  het  Surabayasche ;  steen  met  jaartal  van  Pëtung  amba, 

in    Pasuruhan;    beschreven    steen  te  Afijuk,  op  Madura;  be- 

schreven   steen    van  Tajuk,  in  Sarnarang  (Mus.  Bat.  n°.  71). 
1361  1439     Varken  en  beschreven  steen  te  Sukoh,  in  Surakërta. 

1362  1440     Steen    met   jaartal    te  Pëtung  amba,  in  Pasuruhan;  beeld  en  be- 
schreven steen  te  Sukoh,  in  Surakërta. 

1363  1441     Beschreven    steen    te    Tajuk,    in  Sarnarang;  steen  met  jaartal  en 

beschreven  steen  te  Sukoh,  in  Surakërta. 

1364  1442    ?  Beeld  te  Sukoh,  in  Surakërta. 

1365  1443     Beeld  te  Blitar,  in  Këdiri. 

1367  1445     Beschreven  phallus  van  Sukoh,  in  Surakërta  (Mus.  Bat  n°.  5). 
1368  1446     f   Bhra    Paramecwara    II    (47);    steen  met  jaartal  van  Suklit,  in 

Bësuki. 

1369  1447     f    Bhre    Këling    (46);  f  Bhre  Daha  IV  (prabhu  islri  III);  Bhre 

Tumapël  IV?   (Kërtawijaya  ?)  (53)  koning  (prabhu)-    beeld 
van  Oost- Java  (te  Leiden). 

1370  1448     Olifant  te  Cëta,  in  Surakërta;  grafsteen  te  Trawulan,  in  Surabaya, 

(Putri  Cémpa). 

1371  1449     Beschreven  steen  van  Adoman,  in  Sarnarang. 

1372  1450    Palindu  (aardbeving). 

1373  1451     f    Bhre   Paguhan  II  (42);  f  Bhra  Hyang  (?);  f  Bhre  Jagaraga  I 

(43);    f    Bhre    Kabalan  (50);  f  Bhre  Pajang  II  (45);  guntur 

(bergstorting)    pakuningan;    steen    met    jaartal  van  Patirana, 

in    Bësuki;    f  Bhre  Tumapël  IV;  Rajasawardhana  (Bhre 

Pamotan  II)  (54)  wordt  koning  (prabhu). 

1375       1453     f  Rajasawardhana ;  geen  koning. 
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Qaka.     A.  D. 

1376  1454     Steen  met  jaartal  te  Panataran,  in  Këdiri;  geen  koning. 

1377  1455     Steen  met  jaartal  van  Widara  pasar,  in  Bësuki ;    honten  stijl  van 

Majapahit  (?);  geen  koning. 

1378  1456    Hyang   purwawiQesa   (Bhre  Wëngkër  III)  (59)  wordt  koning 

(prabhu)',  beschreven  steen  van  Cëta,  in  Surakërta ;  losse  steen 
te  Jëdung,  in  Surabaya  (naga-maharci-huliku  F). 

Grafsteen  te  Tralaya,  in  Surabaya. 

Beschreven  steen  te  Sine,  in  Madiyun  (Mus.  Bat.  n°.  3). 
Beschreven  steen  te  Pënampihan,  in  Këdiri. 

Guntur  (bergstorting)  palandëp. 

f  Bhre  Daha  V  (65). 

f  Hyang  purwawigesa ;  f  Bhre  Jagaraga   II  (66);  Bhre  Pandan 
salas  III  (56)  koning  (prabhu). 

Grafsteen  te  Tralaya,  in  Surabaya. 
Bhre  Pandan  Salas  III  verlaat  de  kraton. 

Zuiltje  van  Madiyun  (Mus.  Bat.  no.  60). 

?  Zuiltje  te  Dupak,  Madiyun. 

Beschreven  steenen  te  Agël,  in  Bëouki. 

Grafsteen  te  Tralaya,  in  Surabaya. 

1400       1478     Dood  van  een  vorst  in  de  kraton  (?). 

1379 1457 

1381 1459 
1383 1461 

1384 1462 

1386 1464 
1388 1466 

1389 1467 
1390 1468 

1391 1469 

1392 1470 

1395 1473 

1397 1475 

1403       1481     Guntur  (bergstorting)  pawatugunung. 
1408       1486     Beschreven    steenen    van   Dtikukan  duku,    Jiyu,  en  Majajejer,    in 

Surabaya. 
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Adilangu,  als  dharma  Adripurwawigesa. 

Adripurwawicesa  =  Adilangu. 

Antapura,  dharma. 

Apaapa,  dharma. 

Badandër  (Jtabnyulan). 

Bajrajinapariinitapura  —  Sajabung. 

Bapa  (mandaleng  — )  =  Turyantapada. 

Bulalak  (mandaleng  — ). 

Cernggapura  =  Kapopongan. 
Cërnggarapura,  var.  van  Cernggapura. 

Cunyalaya  (dharma?). 

Ëmbul,  als  dharma  Girindrapura. 

Givindrapura  =.  Ëmbul. 

Giripantarapurwa  =  Panggih. 

Goricapura  =  Lung. 
Indrabbawana. 

Indrapura  (giri  — ),  d.i.  Girindrapura. 
Jajagu,  dharma. 

Japan,  als  dharma  Sarwajfiapura. 

Jinggan,  als  dharma  Wisnupura. 

Kabalon  (kabuyulan). 

K^gënëngan,  dharma. 
Kapopongan,  als  dharma  Cernggapura. 

Kapundungan  (mandaleng  — ). 
Katang  lumbang,  dharma. 

Kërtawijayapura,  dharma. 
Kidal  dharma. 

Kumëpër,  dharma. 

Kusumapura  =-  Tigawangi. 

Laksinipura  =  Pabangan. 

Lalangon,  als  dharma  Param awigesapura. 

Lëbak  (mandaleng  — ). 
Limbeban  (kabuyulan). 
Lobëncal,  als  dharma  Parwatigapura. 
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Lokërëp,  als  dharma  Amarasabha. 

Lukih  (mandaleng — ). 
Laag,  als  dharma  Gori^apura. 

Mafiar,  als  dharma  Wisnubhawanapura 

Nangka  (kabuyutan). 

Oran  (mandaleng  — ). 
Pabangan,  als  dharma  Laksmipura. 

Pandakan  (kabuyutan). 

Paoggih,  als  dharma  Giripantarapurwa. 

Pantarapurwa  (Giri — );  d.i    Giripantarapurwa. 
Paramasukapura  =  Tajung. 

Paramawi^esapura  =  Lalangon. 

Parwatigapura  =  Lobencal. 
Puri,  dharma  (?). 

Purwapatapan  =  Tumapël. 

Purwawigesa  (Adri — ),  d.i.  Adripurwawigesa. 
Rabut  Bukayabang. 
Rabut  Gorontol. 

Rabut  Gunung  Lëjar. 
Rabut  Jalu. 

Rabut  Katu. 

Rabut  Këdung  Panitikan. 

Sabyantara,  dharma. 

Sajabnng,  als  dharma  Bajrajinaparimitapura. 

Sarwajnapura  =  Japan. 

Sëpang,  dharma. 
Siddhabhawana. 

Singhajaya,  dharma. 

Sumëngka,  dharma. 

Tajung,  als  dharma  Paramasukapura. 

Tigawangi,  als  dharma  Kusumapura, 

Tugaran  (kabuyutan). 

Tumapël,  als  dharma  Purwapatapan. 

Turyantapada  (mandaleng  — ). 
Wisnubhawana. 

Wisnubhawanapura  =  Manar. 

Wisnupura  =  Jinggan. 

Wong  sampürna  (mandaleng  — ). 
Wudi  kuncir  (pamëlesatan). 
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Ano,  6,   7. 

Indrapura,  zie  Girindrapura. 

Indrabhawana^  30,  31. 

Antapura,    naam  van  een  heiligdom,  of 
een  deel  van  de  krolon,  25,  2. 

Iccasada,  32,  28  (in  den  kolophon). 

Haru,  28,  22. 

Oran  (mandaleng — ),  5,  26. 
Aksa,  19,  15,  lees  Raksa. 

Adri  purwawigesa,   naam  van  Adilangu 

als  heiligdom,  29,  31. 

Adilangu,  heet  als  heiligdom  Adri  (gu- 
nung)  Purwawigesa,  29,  30. 

Adiyuga,  naam  van  een  bosch,  5,  3. 

Apaapa,  31,  37. 

Ayuga,    naam  van  de  sawah  van  Gajah 

para,  2,  1. 

Amarasabha,  naam  van  Lokërëp  als  hei- 
ligdom, 31,  25. 

Ëmbul,  heet  als  heiligdom  Girindrapura 

of  Giri  Indrapura,  30,  22. 

Nusantara,     geen    plaatsnaam,    16,    23; 

28,  21. 

Nagamasa,  of  Ragamaea,  5,  26. 

Nangka,  18,  17. 

Campara,  verblijfplaats  van  Gajah  para, 

2,    19;  3,  11  (waar  het  fout   gebruikt 

schijnt  te  zijn). 

Canggu,   32,   4;  Canggu  lor,  18,   9;  so- 
haning  Canggu,  24,  26. 

Raksa,  tegenwoordig  Lëksa,  ontstaan  uit 

pinggir   raksa,    de    verdedigde    grens, 
19,   15. 

Rajasa    (wong  — ),    17,    17     en    volgg., 
misschien  geen  plaatsnaam. 

Ragamaea,  of  Nagamasa,  5,  26. 
Rabut  Katu,  5,  12. 

Rabut  Këdung  (var.  Gedung)  Panitikan, 

8,  e ;  misschien  te  lezen  Rabut  gunung 
Panitikan. 

Rabut  Jalu,  3,  15  en   17. 

Rabut  gunung  Lëjar  8,  7  en  volgg. 

Rabut  Gorontol,  5,  7    en  10. 

Rabut  Gëdung  Panitikan,  var.  van  Rabut 

Këdung  Panitikan. 
Rabut  Buhayabang,  26,  8. 

Kalmripan,  komt  in  de  Pararaton  alleen 
voor   in    de    titels  hhreng  Kahuripan, 

anjeneng    ring    Kahuripan,   palih  ring 
Kahuripan. 

Kantër,  var.  van  Gantër. 

Kocapet  (Banjar  — ),  zie  Banjar  Kocapet. 

Kërtawijayapura,   naam  van  een  heilig- 
dom, 32,  10. 

Kërtabhumi,  alleen  in  den  naam  (titel) 
hhre  Kërtabhumi. 

Koripan,  zie  Kahuripan. 
Karuman,   3,    13    en   volgg.;    10,  23,  26 

en  28;  11,  16  en  24. 
Katang  lumbang,  17,  38;  18,  3,  zie  ook 

Lumbang  katang. 

Kusumapura,    naam   van  Tigawangi  als 
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heiligdom,  30,  21. 

Kawi  (gunung — ),  1,  17;  7,  27;  8,  27; 
9,  23;  13,    i2. 

Kawidyadharen,  een  gedeelte  van  de 

kralon  ('?),  30,  36. 
Këling,  komt  alleen  voor  in  den  titel 

bhreng  Këling. 

Kapundungan,  3,  12  en  29;  5,  1  (var. 

Mundung);  5,  ie  en  volgg. 

Kapopongan,  heet  als  heiligdom  Qrngga- 
pura  of  Qruggapura,  27,  11. 

Kadiri,  synoniem  van  Daha,  13,  is. 
Kidal,  16,  16. 

Kumëpër,   18,  12. 

Këmbang  jënar,  komt  alleen  voor  in  den 

titel  bhreng  Këmbang  jënar. 

Kagèmëngan,  15,  26. 

Kabalan,  komt  alleen  voor  in  den  titel 

bhreng  Kabalan. 

Kabalon,  0,  27  en  volgg.,  7,   3  en  volgg. 

Daha  (nagareng  — )  5,  5 ;  8,  2  en  volgg. ; 
13,  15  en  volgg.;  14,  9  en  volgg;  18, 

28;  enz.,  zie  ook  Kadiri;  komt  ver- 
der voor  in  titels  als  bhreng  Daha, 

anjenèng   ring   Daha,  palih  ring  Daha. 
Trinipanti,  23,  36. 

Trik  (alasing  wonq  — ),  de  woeste  gron- 
den van  de  lieden  van  Trik,  naam 

van  de  plaats  waar  Majapahit  verrees, 

in  Qaka  1214,  22,  5  en  11;  23,  5. 

Tënvag  (alas — ),  6,  3. 

Turyantapada  ('t  tegenwoordige  Tu- 
ren?,   6,    27  en  32;  7,  3.,  7,  8,  9,  11; 

8,  2 ;  heet  ook  Mandaleng  bapa. 
Tërung,  22,  25. 

Tidung  galating,  var.  Tidung  kalati,  32,  2- 
Tatar,    d.   z.    de  Tataren  of  Chineezen, 

23,  19  en  volgg.,  24,  1  en  volgg. 

Taloka,    var.    Talokah,  8,  62  en  volgg., 

9,  8. 
Talokah,  zie  Taloka. 

Talaga  pagër,  20,  15  en  20. 

Tidung  kalati,  zie  Tidung-galating. 

Tajung,  heet  als  heiligdom  Paramasuka- 

pura,  30,  32. 
Tojongrang,  zie  Tobong  barang. 

Tanjung  pura,  28,  22;  voorts  in  den  titel 
bhrc  Tanjung  pura. 

Tumasik,  28,  23. 

Tumapël,  andere  naam  van  Singasari,  5, 

5;     9,    8  en  volgg.;  10,  2  en  volgg., 
11,  22  en  volgg.,  12,  9  en  volgg.;  13, 
26    en  volgg  ;    14    1; 

enz.; 

ook    in 

den    titel   bhreng   Tumapël;    heet    als 
heiligdom  Purwapatapan,  25,  4. 

Tugaran,  7,  30  en  volgg. 

Tigawangi,   heet  als  heiligdom  Kusuma- 

pura,  30,  21. 
Tëgal  ing  Sanja,  zie  Sanja. 

Tëgal  ing  Sukamanggala,  zie  Sukamang- 

gala. 

Tëgal  ing  Lalatëng,  zie  Lalatëng. 

Tuban,  18,  26;  25,  6  en  7. 

Tubong  barang,  var.  Tojongrang,  29,  4. 

Sinëlir  (wong  — ),  17,  19  en  volgg.,  mis- 
schien geen  plaatsnaam. 

Sunda,  28,  17,  29  en  volgg. 

Qunyalaya,   een  gedeelte  van  de  kraton 

(?),  30,  1. Seran,  28,  22. 

Sarwajnapura,  naam  van  Japan  als  hei- 
ligdom, 30,  2. 

Siring,  29,  5,  misschen  geen  plaatsnaam. 

Qrnggarapura,    var.    van  Qrnugapura. 

Qrnggapura,    var.    Qrnggarapura,    naam 
van  Kapopongan  als  heiligdom,  27,  11. 

Sakëmbangan,  var.  van  Pakëmbangan. 

Sukamanggala  (lêgal  ing  — )  5,  11. 
Siddhabhawana,  19,  ie. 

Qela  pënëk,  32,  28  (in  den  kolophon). 

Sëpang,  32,  12. 
Sadeng,  27,  28  en  volgg.;  28, 1  en  volgg. 
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Sajabung,   heet  als  heiligdom  Bajrajina- 
parimitapura,  27,  26. 

Saya,  29,  5,  misschien  geen  plaatsnaam. 

Sanja  (legal  ing — ),  4,  33. 
Sumëngka,  31,  25;  32,  6. 

Sagënggëng,  3,  30  en  volgg.;  5,  g. 

Sabyantara  (=  Bintara  ?),  32,  4  en  ?• 
Singhasari,    andere  naam  van  Tumapël, 

13,  28;  14,  6;  19,  16. 

Singhapura,    alleeü    in    den  titel  bhreng 

Singapura. 

Singhajaya,  31,  36  en  33. 

Sungënëb   ( =  Sumënëp),    18,  is;   21,  9 
en  11 ;  22,  1. 

Wirabhumi,     alleen    in    den    titel    bhre 
Wirabhuini. 

Wudi  kuncir,  18,  13. 

Wisnupura,    naam  van  Jinggan  als  hei- 
ligdom, 31,  ]. 

Wisnubhawana,  31,  35 ;  vermoedelijk  ge- 
lijk   Wisnubhawanapura. 

Wisnubhuwana,    1,    11    en  15,  de  hemel 

waarin  Wisnu  verblijf  houdt. 

Wisnubhawanapura,  naam  van  Manar  als 

heiligdom,  30,  20. 

Wayang,  5,  10. 

Wagal,  plaatsnaam?  in  Pawagal,  2G,   9. 

Wëngkër,    alleen    in    den    titel    bhreng 

Wëngkër,  anjèneng  ring  Wëngkër. 

Wong  sampürna  (mandaleng — ),  zie  Jun 
watu. 

Lantaran,  31,   22;  misschen  een  plaats- 
naam in  Pa  lantaran. 

Luki,  var.  Lukih,  6,  8. 

Lukih,  zie  Luki. 

Lokërëp,  heet  als  heiligdom  Amarasabha, 

31,  25. 

Laksmipura,    naam    van    Pabangan    als 

heiligdom,  30,  37. 

Lasëm,  26,  10 ;  voorts  in  den  titel  bhreng 
Lasëm. 

Lawor,  19,  15. 

Lawwang,  var.  van  Lawang. 

Lawang,     1,     6,    misschien    de    plaats» 
naam. 

LalatÖng  (têgal  mg— ),  2,  3   en   9. 
Lulumbang,    5,    14    en  volgg.,  6,  27  en 

volgg.,  11,  11  en  volgg. 
Lalaugon,    heet    als    heiligdom  Parama- 

wigesapura,  31,  26. 

Lëjar,  zie  Rabut  gunung  Lëjar. 
Lamajang  (lor,  kidul  lawan  tigang  juru), 

25,  i6  en  volgg.,  26,  9. 
Lëmbah,  25,  26. 

Limbehan,  8,  5  en  volgg. 

Lumbang   katang,    18,  3;   vermoedelijk 
hetzelfde  als  Katang  lumbang. 

Lobëncal,    heet    als   heiligdom  Panvati- 

gapura,  30,  23. 
Lëbak,  3,  6   en  9. 

Lung,    heet    als    heiligdom    Grorigapura, 
31,   14. 

Lungge,  plaatsnaam  ?  in  palungge,  25,  27. 
Pahang,  28,  22 

Pantarapurwa,  zie  Giripantarapurwa. 

Panitikan,    8,  9,  zie  Rabut  Këdung  Pa- 
nitikan. 

Panawijen,  9,  19  en  volgg.,  10,  i. 

Pandan  salas,  alleen  in  den  titel  bhreng 
Pandan  salas. 

Pandakan,    20,    31   en  volgg.;  21,    1  en volgg. 

Puri,  32,  5  en  19,  vermoedelijk  een  ge- 
deelte van  de  hralon. 

Parwatisapura,    var.  van  Parwatigapura. 
Parwatigapura,  var.  Parwatisapura,  naam 

van  Lobëncal,  als  heiligdom,  30,  24. 

Purwawicesa,  zie  Adripurwawicesa 

Purwapatapan,    naam    van  Tumapël  als 
heiligdom,  25,  4. 

Paramasukapura,    naam  van  Tajung  als 

heiligdom,  30,  32. 
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Paramawi<jesapura,   naam  van  Lalangon 
als  heiligdom,  31,  27. 

Pakëmbangan,  var.  Sakëmbangan,  alleen 

in  den  titel  bhreng  Pakëmbangan. 

Patangtangan  (alas  — ),  6,  6. 

Pustaka  (gunung  — ),  8,  4. 
Palembang,  28,  23. 

Pajang,  alleen  in  den  titel  bhreng  Pajang. 

Pamotan,  alleen  in  den  titel  Pramecwara 

ring  Pamotan,  en  bhreng  Pamotan. 

Pamalantënan,     misschien    geen    plaats- 
naam, maar  de  naam  van  een  gedeelte 

van  een  heiligdom,  5,  17. 

Pamëlëkahan,    28,    13;    misschien    geen 

plaatsnaam. 

Paguhan,  alleen  in  den  titel  bhreng  Pa- 

guhan. 
Pabajangan,  2,  24  en  29,  een  plaatsnaam  ? 

Pabangan,   heet  als   heiligdom  Laksmi- 

pura,  30,  36. 

Pangkur,  2,  1  en  volgg.;  3,  3;  8,  21. 

Pangulu  (wrang  — ),  misschien  geen  plaats- 
naam, 29,  4. 

Panggih,  heet  als  heiligdom  Giripantara- 
purwa   of  Giri  Pantarapurwa,  29,  32. 

Datar,  21,  4. 

Dompo,  28,  22;  29,  15. 
Jun    watu,  5,  13;  ook  mandaleng  wong 

sampürna,  5,  14. 

Jawa  (bhumi  — ,  nusa  — )  2,  6 ;  5,  9 ;  8, 17 
en    volgg.;    14,    33;    21,    35;    22,  23; 

23,  24;  25,  17. 
Japan,  heet  als  heiligdom  Sarwajnapura, 

30,  2. 

Jiput,  1,  3  en  4. 
Jajagu,  18,  12. 

Jambudwipa,  8,   26  en  32. 

Jagaraga,  alleen  in  den  titel  bhreng  Ja- 

garaga. 
Jinggan,  heet  als  heiligdom  Wisnupura, 

31,  1    en  32. 

Junggaluh,  24,  32. 

Mahibit,  18,  9  en  10. 

Mandana,  25,  30  en  volgg.;  26  10. 

Mandala,  zie  Oran,  Turyantapada,  Wong 

sampürna,     Lukih,    Lëbak,    Bulalak, 
Bapa. 

Mundung,  var.  van  Kapundungan,  5,  i. 

Matahun,    alleen    in     den    titel    bhreng 
Matahun. 

Mataram,  alleen  in  den  titel  bhreng  Ma- 
taram. 

Malayu,  18,  25;  24,  27  en  29. 
Madura,    18,    19  en   volgg.;  20,  25;  22, 

6  en  volgg.;  23,  6  en  volgg. 

Majapahit,    gewoonlijk    Majhapahit   ge- 
speld,   23,  9 ;  enz. ;  zie  nog  bij  Trik. 

Manar,  heet  als  heiligdom  Wisnubhawa- 
napura,  30,  20. 

Mëmëling,  19,  5. 

Manguntur,    naam   van  een  poort  in  de 
hraton  19,   20. 

Gantër,  var.  Kantër,  14,  is. 

Ganding,  26,  3. 
Gurun,  28,  21. 

Girindrapura,  misschien  =  giri  Indrapura, 
naam  van  Embul,  als  heiligdom,  30,  23. 

Gori^apura,  naam  van  Lung  als  heiligdom, 

31,  15. 

Giripantarapurwa,  misschien  =  giri  Pan- 
tarapurwa,   naam    van    Panggih    als 

heiligdom,  29,  33. 
Buntal,  19,  26. 
Batur,  6,  23. 

Bali,  28,  22. 

Bulalak,  1,  4  en  5. 

Bapa    {mandaleng — )    7,    12    en    volgg., 
andere  naam  van  Turyantapada. 

Badandër    ('t    tegenwoordige  Dandër?), 
26,  20  en  volgg. 

Bajrajinaparimitapura,   naam  van  Saja- 
bung  als  heiligdom,  27,  26. 
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Shayaugkara,  naam  van  een  poort  in  de 

hraton,  24,  23;  26    17,   19  en  33. 

Jafijar  Kocapet,  6,  27. 

Bubat,  26,  2;  28,  29;  29,  1  en  h. 

Bobqji,    naam  van  een  tuin,  1.0,  4. 
Batil,   15,  15  en  volgg. 

Verk  Bat.  Gen.,  .loei  XLïX. 15. 



REGISTEE 

DER  IN  DE  PARARATON  VOORKOMRNDE  ■  PERSOONSNAMEN. 
gerangschikt  volgens  het  Javaansche  alphabet. 

<*  >=a>^>C4,7»t=W  >- 

Anusapati,  zie  Nusapati. 

Endok  (Ken—),  moeder  van  Rajasa  (Keu 
Angrok),  wiens  vader  Bkatara  Brahma 

was,  de  vrouw  van  Gajah  para,  1,20 — 

2,20;  en  van  Lembong,  2,20 —  3,4. 

Anabrang,  zie  Këbo  — . 

Anëngah   (Sang  apanji  — ),  zie  Nusapati. 
Oran     amandaleng  — ),  5,  26. 

Arok,  =  Angfok,  zie  Rajasa. 

Ardhanarïcwarf,  10,  35,  naar  alle  waar- 

schijnlijkheid niet  als  eigennaam  be- 
doeld, zie  nog  Narïcwarï. 

Arya,  zie  Rahu,  Tilam,  Tadah,  Sëntong, 
Siddhi,  Wiraraja. 

Aragani  (Sang  apanji — ),  ook  Këbo  të- 
ngah,  palih  tijdens  Kërtanagara  (Ciwa- 
buddha),  18,  22 — 19,  19. 

Urang,  zie  Siring,  Saya,  Tobong  barang, 
Pëngulu. 

Ikalikalan  bang,  krijger  van  Majapahit 

tijdens  Jayanagara,  26,  1    en  7. 

Hasin  (Dewi — ),  echtgenote  (of  jóngere 
zuster)    van  Dangdang  gëndis,  13,  29. 

Usus  (Tuhan  — ),  Sundanees,  tijdens  Ra- 
jasanagara  (Hayam  wuruk),  29,  4 
en  8. 

Apaïïji,  ook  Panji,  zie  Anëngah,  Aragani, 

Kunal,  Kënengkung,  Kuneang,  Toh- 

jaya,  Saprang,  Sudhatu,  Patipati,  Ma- 

rajaya,  Mëlong,  Bawak. 
Aji,  zie  Ratnapangkaja,  Wikrama,  Jaya 

katong,  Mantrolot. 

Hij  o,  zie  Këbo  —  . 
Hayam  wuruk  (Qri — ),  zie  Rajasanagara. 
Hyang,  zie  Suksnia,  Gum. 

Hyang  (Bbra — ),  geheel  onzekere  per- 
soon, tijdens  Bhre  Tumapël  IV,  32,  5. 

Hyang  Wëkasing  sukha  I  ( Bhra  — ),  zie 
Rajasanagara. 

Hyang  Wëkasing  sukha  II  (Bhra—), 
zoon  van  Hyang  Wigesa  (Aji  Wikrama) 
en  Bhre  Lasëm  I,  29,  22,  f  1321,  30,  31. 

Hyang  Wicesa  (Bhra  — ),  ook  Raden 
Gagak  sali,  en  Aji  Wikrama.  zoon  van 

Bhre  Pajaug  I,  29,  20,  en  schoonzoon 
van  Rajasanagara  (Hayam  wuruk),  ge- 

huwd met  diens  dochter  Bhre  Lasëm 

I,  de  schoone,  29,  21,  en  met  Bhre 
Mataram  I,  30,  10;  vader  van  Hyang 

Wëkasing  sukha  II,  29,  22,  Bhre  Tuma- 

pël II  («),  Dewi  Suhita  (de  prabhu  is  tri 

II)  en  Bhre  Tumapël  III  (b)  (Kërtawi- 

jaya),  30,  3;  prabhu  van  Majapahit,  Caka 
1311  —  1322,  30,  26  —  30,  34;  wordt 
bhagawan,  30,  34 ;  neemt  de  regeering 

later  blijkbaar  weer  op,  31,3 — 31, 

15;  f  1351,  31,  26. 

Hyang  Purwawicesa  (Bhra  — ),  ook  Bhre 
Wëngkër  III,  prabhu  van  Majapahit, 

Caka  1378  —  1388,  32,  15  — 32,  20. 

Hyang  Paramecwara  II  (Bhra — ),  zie 
Ratnapangkaja. 
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Unia,  variant  van  Umang. 

Amandala,  zie  Oran,  Kapundungan,  Tu- 

ryantapada,  Lukih,  Lëbak,  en  Bulalak. 

Amürwabbümi     (Bhatara    sang- — ),     zie 
Rajasa. 

Amisani  (Dewi  — ),  echtgenote  (of  jongere 
zuster)  van  Dangdang  gëndis,  14,  29. 

Ampal,  zie  Lëmbu — . 

Amaïicanagara,   26,  25  =  Amangkubumi, 

bedoeld    is    Arya    Tadab,    zie    onder 
Tadah. 

Umang  (Ken  — ),  var.  Uma,  gehuwd  met 

Ken  Angrok  (Rajasa),  13,  s;  moeder 

van    Pafiji    Tohjaya,    Paüji   Sudhatu, 

Twan    Wergola   en  Dewi  Rambi,  13, 

9  en  volgg. 

Amangkubhumi  (patik  —),  zie  Arya  Ta- 
dab en  Gajah  mada. 

Agnibhaya,  zoon  van  Ken  Angrok  (Ra- 

jasa)  en  Ken  Dedës,  13,  6. 

Angrok  (Ken — ),  zio  Rajasa, 

Ingët,  zie  Gagak  — . 

Ënggon,  zie  Gajah  — . 

Angabhaya  (ralu — ),  zie  Narasingha,  18, 
7;  en  Narapati,  31,  13. 

Nini,  zie  Panitikan. 

Naiicwarï,  10,  u;  naar  alle  waarschijn- 
lijkheid niet  als  eigennaam  bedoeld, 

zie  nog  Ardhanarïcwarï. 

Narasingha  (Bhatara- — ),  ook  Mahisa 

Campaka,  zoon  van  Mahisa  Wong  atë- 
léng,  16,  is;  vader  van  Raden  Wijaya 

(Kërta rajasa)  18,  15;  ralu  angabhaya, 
18,  7. 

Narapati  (Bhra — ),  ook  Raden  Gajah, 
ralu  angabhaya,  31,  12;  verslaat  Bhre 

Wirabhumi,  31,  13;  in  1355  gedood, 

omdat  hij  Bhre  Wirabhumi  had  gedood, 

31,  32. 

Nusapati  of  Anusapati,  ook  Panji  Anë- 
ugah,    zoon  van  Tunggul  amëtëng  en 

Ken  Dëdës,  13,  2;  15,  1;  vader  van 
Wisnuwardhaua  (Rangga  wuni),  16,  ie; 

ralu  van  Tumapël,  (jakall 70 — 1171, 

15,  27—I6,  14;  f  1171,  16,  14. 
Nambi,  zoon  van  Wiraraja,  19,  n  ;  20, 

29;  22,  28  en  39;  23,  35;  patih  tij- 
dens Jayanagara,  25,  is;  gaat  naar 

Wiraraja  in  Lamajaog,  25,  23;  staat 
op,  25,  25  en  29  en  volgg. 

Naugka  (buyuling  — ),  vermoedelijk  Wi- 
raraja, zie  daar. 

Cahot,  zie  Rangga  — . 
Cucupuranti,  dochter  van  Bango  sampa- 

ran  en  Tirthaja,  3,  26;  huwt  met 

Wangbang  Sadang,  14,  5. 

Cakradara  (Raden  — ■),  gemaal  van  Bhre 

Kahuripan  II,  vader  van  Kertawar- 
dhana,  27,  14  en  16. 

Campaka,  zie  Mahisa  — . 
Ra  (verkorting  van  sira),  aangetroffen 

voor  Këmbar,  Kuti,  Tanca,  Tosan, 

Sëmi,  Windan,  Warak,  Wedëng,  Lin- 
tang,  Pangca,  Jalu,  Jangkung,  Yuyu, 

Made,  Galatik,  Banak,  Tati. 

Rabu  (Arya  — ■),  tijdens  Bhre  Kahuripan 
II  (prabliu  islri  I),  28,  19. 

Randi,  zie  Mahisa — . 
Raden,  zie:  Cakradara,  Kudamërta,  Tetep, 

Sotor,  «Sumana,  Sumirat,  Wijaya,  La- 

rang,  Jagulu,  Gajah. 
Ratu,  zie  Angabhaya,  Sunda,  Maharaja, 

Rajasa,  Nusapati,  Tohjaya,  Wisnu- 
wardbana,    Bhre  Daha  IV,  Mantrolot. 

Ratnapangkaja  (Aji  — ),  ook  Bhre  Ka- 
huripan IV,  Bhra  Hyang  Paramecwara 

II,    zoon    van    Bhre   Pandan  Salas  I, 

30,  6 ;  huwt  met  een  prabhu  islri  (óf 
Dewi  Suhita,  of  Bhre  Daha  IV),  30, 

6;  met  Bhre  Jagaraga  I,  30,  34;  f  1368, 

31,  35. 

Rajasa  (Cri  — ),  Ken  Arok  of  Ken  Ang- 
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rok,  zoon  van  Ken  Ëndok  en  Bhatara 

Brahma  1,  17  volgg.;  aangenomen  zoon 
van  Bhatara  Guru,  8;  20 ;  incarnatie  van 

Bhatara    Wisnu    8,    30;  ook  geheeten 

Bhatara  Guru,  8,  23:  14,  13;  en  Sang 

Ainürwabhftmi  13,  29  en  volgg.;  wordt 

als    kind  aangenomen  door  Lembong, 

2,  27,  door  Bango  samparan  en  Gënuk 

buntu,  3,  1 9,  en  27 ;  door  den  amanda- 

leng  Kapundungau,  5,  28;  door  Mpu  Pa- 
lot,  7, 11;  door  Lohgawe,  8,  24  en  volgg.; 
doodt  Tunggul  amëtung,  12,  21 ;  huwt 

met  Ken  Dëdës,  12,  32  en  volgg.;  en 

met  Ken  Umang  (of  Uma)  13,  s;  vader 

van    Mahisa  Wong  atëlëng,  Panji  Sa- 

prang,  Agnibhaya,  Dewi  Rimbu,  Panji 
Tohjaya/Panji  Sudhatu,  Twan  Wërgola 

en    Dewi    Rambi;  rata  van  Tumapël, 

Caka   1144—1169,  13,    12 — 15,    26; 
f  1169,  15,  26. 

Rajasa  (wong—),  17,  39  en  volgg.  (mis- 
schien een  partijnaam  tijdens  Tohjaya). 

Rajasanagara  (Qri  — j,  ook  Bhatara  pra- 
bhu. Cri  Hayam  wuruk,  Raden  Tetep, 

dalang  Tritaraju,  Pagër  antimun,  Ga- 
gak   katawang,  Mpu  Janec^vara,  Bhra 

(sang)  Hyang  Wëkasing  sukha  1,  27, 

19  en  volgg. ;    zoon    van   Bhre  Kahu- 
ripan  II,  27,  19;  vader  van  Bhre  Lasëm 
T    en   Bhre   Wirabhumi  29,  \s  en  19 ; 

prabhu    van    Majapahit,  Caka    ?     — 
1311,  28,  29  —  30,  25;  f  1311,30,25. 

Rajasawardhana,  ook  Bhre  Pamotan  II, 

Bhre  Kling  II  en  Bhre  Kahuripan  V, 

voorts  nog  Sang  Sinagara,  vader  van 

Bhre    Kahuripan    VI,   Bhre  Mataram 

II,   Bhre    Pamotan  III,  en  Bhre  Kër- 
tabhumi,    32,    23    en    24;  prabhu  van 

Majapahit.  Qaka  1373—1375,  32, 11— 
32,  13. 

Rambi  (Dewi  — ),  dochter  van  Ken  Ang- 

rok  (Rajasa)  en  Ken  Umang,  13,  11. 

Rimbu  (Dewi  — ),  dochter  van  Ken  Angrok 
(Rajasa)  en  Ken  Dëdës,  13,  7. 

Raganatha    (Mpu  — ),  patih  tijdens  Kër- 
tanagara  (Ciwabuddha),  18,  20.  wordt 

adhyaUsa    te   Tumapël,  18.  23;   19.  1. 

Rubuh,  zie  Mahisa — . 
Rangga  cahot,  Sundanees,  tijdens  Rajasa- 

nagara (Hayam  wuruk)  19,  4. 

Rangga  kaweni,  Sundanees,  tijdens  Ra" 
jasanagara    (Hajaui  wuruk),  29,  5. 

Rangga  wuni,  zie  Wisnuwardhana. 

Rangga  lawe,  tijdens  Kërtanagara  (Ciwa- 
buddha), volgt  Raden  Wijaya  (Kërta- 

rajasa),   19,   io  en  30;  20,  29;  21,  17 

en   20 :    22,   28,  32  en  39 ;  23,  5  en  37 : 

24,  25 ;    staat    onder   Jayanagara    op, 

omdat  hij  geen  patih  wordt,  en  trekt 
zich  naar  Tuban  terug,  25,  5  en  volgg. 

Kij  zie  Dërpana,  Tëguh,  Wirot,  Lembong. 

Kahuripan  I  (Bhre  — ),  dochter  van  Kër- 

tanagara, gehuwd  met  Kërtarajasa  (Ra- 

den   Wijayai,    moeder  van  Bhre  Ka- 

huripan II  ('?),  19,  37  en  volgg.:  24,  37. 

Kahuripan    II    (Bhre  — ),    dochter    van 
Kërtarajasa    (Raden  Wijaya),  gehuwd 

met    Raden    Cakradhara,  moeder  van 

Rajasanagara     (Hayam     wuruk),    een 

ougenoemde     dochter,     Bhre    Pajang 

1    en    Bhre    Tumapël    1,  prabhu    van 

Majapahit,  Caka  1250—    ?     ,  27,  u— 

28,  28;  prabhu  istri  I,  f  1293  (?),  29,  32. 

Kahuripan    III    (Bhre  — ),    dochter   van 

Bhre  Pajang  I,  29,  23;  gehuwd  met  Bhre 
Pandan  salas  I,  29,  26:  f  1323,  30,  37. 

Kahuripan  IV  (Bhre—),  zie  Ratnapang- 

kaja. 
Kahuripan  V  iBhre— ,  anjeneng  ing  — ), 

zie  Rajasawardhana. 

Kahuripan    VI    (Bhre  —  ),    spruit    van 
Rajasawardhana,  32,  23. 
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Ken,  zie  Ëndok,  Umang,  Angrok,  Dedës. 

Kanaka  (Tuhan  — ),  patik  van  Majapahit, 

Qaka  1335—1352,  31,  20;  31,  30. 

Kunal  (PaBji  — ),  zoon  van  Bango  sam- 
paran  en  Tirthaja,  3,  25. 

Kënengkung  (Panji  — ),  zoon  van  Bango 
samparan  en  Tirthaja,  3,  26. 

Keri(ra — )  (?),  26,  13  (in  den  variant), 
in  plaats  van  Kuti. 

Kërtanagara  (Qri — ),  zie  Qiwabudha. 

Kertarajasa  (Qri  — ),  ook  Raden  Wijaya, 
zoon  van  Mahisa  Campaka  (Bhatara 

Narasingha)'18, 15;  zijn  lotgevallen  vóór 
bij  koning  wordt,  19,  9  —  24,  33;  ge- 

huwd met  de  dochters  van  Kërtanagara 

( Ciwabuddha),  Bhre  Kahuripan  I  en 

Bhre  Daha  I,  en  met  Dara  pëtak,  24, 

28  en  36;  vader  van  Kala  gëmët  (Ja- 
yanagara),  24,  28,  Bhre  Kahuripan  II 

(Jayawisnuwardhani,  prabhu  islriT)  en 

Bhre  Daha  II,  27,  13  en  volgg.  vergl. 

met  27,  1:  stichter  en  prabhu  van 

Majapahit,  Qaka  1216  — 1217,  24, 34— 
25,  2;  f  1217  (zoo  te  lezen  in  plaats 

van  1257),  25,  2. 

Kertawardhana,  ook  Bhre  Tumapël  I, 

zoon  van  Cakradhara,  27,  17,  vader 

van  Raden  Sotor,  29,  24,  f  1308,  30, 1. 

Kërtawijaya  I,  ook  Bhre  Tumapël  III 

(6),  zoon  van  Bhra  Hyang  wigesa  (Aji 

Wikrama),  30,  4,  5  en  8,  misschien  7 

en  n,  verder  31,  6,  8,  10  en  24;  huwt 

met  Bhre  Lasëm  III,  30, 7'?;  met  Bhre 
Lasëm  IV,  30,  11?;  en  Bhre  Daha  III, 

30,  8 :  vader  van  Bhre  Wengkër  1 T, 

Bhre  Paguhan  II,  Bhre  Jagaraga  I, 

Bhre  Taïijung  pura,  Bhre  Pajang  II, 

en  Bhre  Keling  I,  30,  12,  13,14  en  15; 
f  1349  (?),  31,  24;  uit  den  naam 

Kërtawijayapura,  bl.  32,  10,  is  mis- 

schien af  te  leiden,  dat  de  Bhre  Tu- 

mapël IV,  die  Qaka  1369—1373 
prabhu  van  Majapahit  was,  32,  1  — 
32,  10,  den  naam  Kërtawijaya  droeg; 
alsdan  zou  deze  Bhre  Tumapël  IV, 

dezelfde  kunnen  zijn  als  Bhre  Tuma- 

pël III  (b),  en  deze  dus  niet  gestorven 
zijn  in  Qaka  1349,  31,  24,  voor  welke 

plaats  dan  zijne  broeder  Bhre  Tumapël 

II  (a)  in  aanmerking  zou  komen,  wat 
wederom  onzeker  zou  maken  wie  be- 

doeld is  31,  e,  8  en  10. 

Kërtawijaya  II,  naam  van  Bhre  Tumapël 

IV,  afgeleid  uit  Kërtawijayapura,  32, 10. 

Kërtabhumi  (Bhre  — )  zoon  van  Rajasa- 
wardhana,  32,  24. 

Koripan,  zie  Kahuripan. 

Kamman  (malandanging  — ),  3,  u  en  volgg. 
Kuda,  zie  ook  Jaran. 

Kudaniërta  (Raden  — ),  zie  Wijayarajasa. 

Kita,  var.  van  Tita. 

Katawang,  zie  Gagak  — . 
Katong,   zie  Jaya  katong. 

KaAveni,  zie  Rangga — . 
Kala   gëmët,  zie  Jayanagara. 

Këliiig  I  (Bhre  — ),  zoon  van  Bhre  Tu- 
mapël III  (6)  (Kërtawijaya),  30,  16, 

huwt  met  Bhre  Këmbang  jënar,  30, 16. 

f  1369,  31,  36. 

Këling  II  (Bhre--,  anj meng  ing  — ),  zie 

Rajasawardhana, 

Kapundungan  (amandaleng  — ),  pleegva- 
der van  Ken  Angrok  (Rajasa),  5,  21 volgg. 

Kapuk,  zie  Banak  — . 

Kuping,  zie  Macan — . 
Kunca,  var.  van  Kuficang. 

Kuncang  (Panji — ),  zoon  van  Bango 
samparan  en  Tirthaja,  3,  25. 

Këmbar  (ra  — ),  opstandeling,  28  2,  4,  6, 

9, 10,  11 ;  ambekel  ing  mantri  araraman, 

28,  17;  28,  24;  28,  28. 
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Kënibang  jënar  (Bbre  — ),  huwt  met 
Bhre  Këling  I,  30,  ie. 

Këbo,  zie  ook  Mahisa. 

Këbo  anabrang,  tijdens  Jayanagara,  25,  22. 

Këbo  hij  o,  gunsteling  van  Tunggul  amë- 
tung,  12,  10  en  volgg. ;  vader  van 
Mahisa  randi,  12,  30. 

Këbo  tëngah,  zie  Aragani  (Panji  — ). 
Këbo  rnundarang,  patih  van  Daha,  onder 

Jayakatong,  19,  17  25,  19,  26  en  27; 

22,  9,    31    en  39;  23,  33  en  volgg. 

Kabalan  (Bhre  — ),  dochter  van  Bbre 
Wëngkër  II,  30,  17,  f  1373,   32,  5. 

Kabalon  (buyuting  — ),  bezitter  van  de 
dharmakancanasiddhi,  6,  29. 

Kuti  (ra  — ),  opstandeling  tijdens  Jaya- 
nagara, 26,  12  en  volgg. 

Daha  (ralu  ing  — ),  zie  Dangdang  gëndis, 
Jaya  katong. 

Daha  I  (Bhre  — ),  dochter  van  Kërtana- 
gara,  gehuwd  met  Kërtarajasa  (Raden 
Wijaya),   19,  37;  24,  36. 

Daha  II  (Bhre  — ),  dochter  van  Kërta- 
rajasa (Raden  Wijaya),  27,  15  vergl. 

met  27,  i ;  gehuwd  met  Raden  Ku- 

damërta  (Wijayarajasa)  27,  15;  moe- 
der van  Paduka  Cori  (?);  f  1293  (?), 

29,  si. 

Daha  III  (Bbre — );  dochter  van  Bhre 
Pandan  salas  I  (Raden  Sumirat),  30,  8; 
huwt  met  Bhre  Tumapël  III  (b),  30,  8, 
f  1338,  31,  31. 

Daha  IV  (Bhre  — ),  gehuwd  (?)  met 
Bhre  Koripan  IV  (Hyang  Paramecwara 

II,  Ratnapangkaja),  prabhu  van  Maja- 

pahit,  Qaka  1359—1369,  31,  29—31, 
38;  f   1369,  31,  37. 

Daha  V  (Bhre  — ),  onzekere  persoon 
tijdens  Hyang  Purvvawicesa,  32,  is. 

Daha  (Bhre  — ),  29,  19,  onzeker  wie  be- 
doeld is.  • 

Daha  (Bhre — ),  31,  10,  onzeker  wie  be- 
doeld is. 

Dërpana  (Ki  ■ — ),  volgeling  van  Nambi, 
als  deze  opstaat,  25,  34;  26,  4. 

Dara    pëtak,  prinses  uit  Malayu,  gema- 
lin   van  Kërtarajasa  (Raden  Wijaya), 

24,  28;   moeder  van  Jayanagara  (Ka- 
la  gëmet),  24,  35. 

Dara  jingga,  prinses  uit  Malayu,  24,  29, 

huwt  met  een  dewa,  of  met  °dewa,  moe- 
der van  Aji  Mantrolot,  24,  19;  tijdens 

Kërtarajasa   (Raden  Wijaya). 

Dewi,  zie  Hasin,  Amisani,  Rambi,  Su- 
hita,  Paja. 

Dëmang,  zie  Bucang. 

Dangdi,  tijdens  Kërtanagara  (Qiwabud- 
dha),  volgt  Raden  Wijaya  (Kërtarajasa) 
19,   11  en  13;  22,  28. 

Tuhan,  zie  Usus,  Kanaka,  Tita,  Sohan, 

Sabaja,  Wuruju,  Wërgola,  Janaka, Gëmpong. 

Tohjaya  (Panji  — ),  zoon  van  Rajasa  (Ken 
Angrok)  en  Ken  Umang,  13,  9;  doodt 

Nusapati,  15,  ̂8 — 16,  14;  rata  van 

Tumapël,  Oaka  1171—1172,  16,  15— 
18,  4;  f  1172,  18,  4. 

Tritaraju    (dalang  — ),  zie  Rajasanagara. 
Tirthaja,  2e  vrouw  van  Bango  samparan, 

moeder  van  Panji  Bawuk,  Panji  Kun- 
cang,  Panji  Kunal,  Panji  Kënengkung, 

en  Cucupuranti,  3,  2t. 

ïerewes,  zie  Jabung  — . 
Turyantapada  (mandaleng  — ),  zie  Mpu 

Palot. 

Tita  (Tuhan  — ),  zoon  van  Tuhan  Sa- 
haja,  vriend  van  Ken  Angrok  (Rajasa), 

3,  30  en  volgg. 

Tatar   (ratu  — ),  23,  1. 

Tetep  (Raden  — ),  zie  Rajasanagara. 

Tëtëg  (patih  — ),  krijger  van  Majapahit, 
onder  Rajasanagara,  29,  11. 
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Tosan  (ra — ),  volger  van  Ranggalawe, 
als  deze  opstaat,  25,  9. 

Tuwan,  zie    Tulian. 

Tilam  (Arya — ),  patik  van  Daha,  tij- 
dens Jayanagara  ,26,  34. 

Tipar,    tumënggung   tijdens  Jayanëgara, 

25,  19. 

Tapawangkeng'  (Mpu — ),  sang  abaturing 
Bulalak,  1,  5,  1,   10,  13  en  15. 

fadali  (Arya — ),  patik  (amangkubhumi 
of  amaiicanagara)  van  Majapahit,  van 

Qaka  1241  —    ?     (vóór  of  in  1268), 
26,  25  en  volgg.;  27,  27;  28,  27. 

Iqjongrang,  var.  van  Tobong  barang. 

ranca  I,    opstandeling    tijdens    Jayana- 
gara,  26,  13. 

ranca    II,    steekt  Jayanagara  overhoop 

27,  4  en  volgg. 

raüjungpura  (Bbre  — ),  dochter  van  Bhre 
Tumapël  III  (b)  (Kërtawijaya),  30, 14, 
huwt  met  Bhre  Paguban  II,  30,  15. 

rumapël  (sang  akuwu  ring  — ),  zie  Tung- 
gul  amëtung. 

rumapël  I  (Bhre  — ),  zie  Kërtawardhana. 

rumapël  II  (a)  (Bhre  — ),  zoon  van  Bhra 
Hyang  wicesa  (Aji  Wikrama),  30,  3 ; 
sterft  vermoedelijk  jong,  daar  bij  een 

broeder  van  denzelfden  naam  (titel) 

heeft,  van  hem  hier  met  de  letter  b  on- 
derscheiden, óf  overlijdt  in  Qaka  1349, 

31,  24,  zie  onder  Kërtawijaya  I;  mis- 
schien is  hij  ook  de  gemaal  van  Bhre 

Lasëm  III  en  Bhre  Lasëm  IV,  30,  7 
en  11. 

rumapël  III  (b)  (Bhre  — ),  zie  Kërta- 
wijaya I. 

rumapël  IV  (Bhre  — ),  misschien  ook 
Kërtawijaya  (II)  geheeten,  prabhu  van 

Majapahit,  Qaka  1369—1373,  32, 1— 
32,  10;  zie  nog  onder  Kërtawijaya  I. 

rumapël    V    (Bhre  --,  anjënëng  ing—), 

zie  Bhre  Pandan  salas  III. 

Tëguh  (ki — ),  volgeling  van  Nambi,  als 
deze  opstaat,  25,  35;  26,  5. 

Tugaran  (buyul  ing  — ),  7,  30,  tegen  wil  en 
dank    schoonvader   van    Ken  Angrok 

(Rajasa),  7,  33. 

Tobongbarang  (urang  salüng),  var.  Tojong- 
rang,  Sundanees  of  Sundaneezen,  tij- 

dens Rajasanagara  (Hayam  wurnk), 
29,  4. 

Tëngab,  zie  Këbo  — . 
Tunggul  amëtung,  sang  akuwu  ring  Tu- 

mapël, 5,  6:  huwt  met  Ken  Dëdës,  9, 

22  en  volgg.;  vader  van  Anusapati, 

13,  2;  15,  1 ;  door  Ken  Angrok  (Ra- 

jasa) gedood,  12,  21. 

Sohan  (Tuhan  — )  I,  Sundanees,  tijdens 
Rajasanagara,  (Hayam  wuruk),  29,  3. 

Sohan  (Tuhan  — )  II,  Sundanees,  tijdens 
Rajasanagara    (Hayam  wuruk),  29,  4. 

Suhita  (dewi),  var.  Sutita,  prabhu  istri 

II,  dochter  van  Hyang  wigesa  f  Aji 

Wikrama),  gehuwd  (?)  met  Ratna- 
pangkaja  (Bhre  Koripan  IV,  Bhra 
Hyang  Paramecwara),  30,  6;  prabhu 

van  Majapahit,  Qaka  1322—1351,  30, 
35 — 31,   28,  f   1351.   31,   28- 

Sahaja  (Tuhan  — ),  buyut  ing  Sagëng- 
gëng,  vader  van  Tuhan  Tita,  3,  30 
en  32. 

Sinëlir  (ivong — )  17.  19  en  volgg.,  mis- 
schien een  partijnaam  tijdens  Tohjaya. 

Sunda  (ralu  — ),  zie  Maharaja. 

Sunda  (putri  ing  — ),  28,  29  en  volgg., 
tijdens  Rajasanagara  (Hayam  wuruk). 

Sinagara,  zie  Rajasawardhana. 

Sënteng,  var.  van  Sëntong. 

Sëntong  (Arya  — ),  var.  Sënteng,  krijger 
van  Majapahit,  tijdens  Rajasanagara 

(Hayam  wuruk),  29,  10. 

Qri:  Hayam  wuruk,  Rajasa,  Rajasanagara? 

-***-   
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Kërtanëgara,  Kertarajasa,  Marmadewa, 
Wijayarajasa. 

Sora,  tijdens  Kërtanagara  (Qiwabuddha), 
volgt  Raden  Wijaya  (Kertarajasa)  19, 

11;  19,  30  en  volgg.;  de  hoofdpersoon 
onder  zijne  getrouwen,  bl.  19  en  volgg.; 
dêmung  tijdens  Jayanagara,  25,  19; 
zijn  dood,  25.  22. 

Qori  (Paduka  — ),  dochter  van  Bhra 
Praniegwara  I  ̂ Wijayarajasa)  en  Bhre 
Daha  II,  gemalin  van  Rajasanagara, 
moeder  van  Bhre  Lasëm  I,  (de  schoone), 

29,  is;  f  1311,  30,  22. 

Siring  (urang  — ),  Sundauees  of  Sundanee- 
zen,  tijdens  Rajasanagara  (Hayam  wu- 

ruk),  29,  5. 

Suksma  (Hyang  - -),  1,  4. 
Sakëmbangan,  var.  van  Pakëmbangan 

(Bhre  — ). 
Sada,  variant   van  Sadang. 

Siddhi  (Arya — ),  volger  van  Rangga 
lawe,  als  deze  opstaat,  25,  9. 

Sudhatn  (Panji  — ),  zoon  van  Ken 
Angrok  (Rajasa)  en  Ken  Umang,  13,  9. 

Satrajali,  Sundanees,  tijdens  Rajasana- 
gara (Hayam  wuruk),  29,  5. 

Sutita,  var.  van  Suhita. 

Sotom,  var.  van  Sotor. 

Oiwabuddha  (Bhatara — ),  ook  Kërtana- 

gara, zoon  van  Wisnuwardhana  (Rang- 
ga  wuni),  18,  u;  en  vader  van  Bhre 

Kahuripan  I  en  Bhre  Daha  I,prabhu 

van  Tumapël,  Qaka  1194—1197,  18. 

13 — 19,  20;  bijgezet,  25.  4. 

Sali,  zie  Gagak— . 
Saprang  (Sang  apanji  — ),  zoon  van  Ken 

Angrok  (Rajasa)  en  Ken  Dëdës,  13,  5. 

Sadang  ( Wangbang  — ),  var.  Sada,  zoon 
van  Danghyang  Lohgawe,  14,  4,  huwt 
met  Cucupuranti,  14,  5. 

Saya   (urang  — ),    Sundanees   of  Sunda- 

nezen,    tijdens    Rajasanagara,    Hayam 
wuruk),  29,  5. 

Sëmi  I  (ra  — ),  opstandeling  tijdens  Ja- 
yanagara, 26,  10. 

Sëmi    II    (ra  — ),    opstandeling    tijdens 
Jayanagara,  26,  13. 

Sumana    (Raden  — ),   zie  Bhre  Paguhan 
I,  27,  25. 

Samara,  volgeling  van  Nambi,  als  deze 

opstaat,  25,  34;  26,  4. 

Sumirat    (Raden—),    zie    Bhre  Pandan 
salas  I. 

Samparan,  zie  Bango — . 

Sagënggëng    (buyut    ing—),    zie   Tuhan Sahaja. 

Sagënggëng  (bhujangganing  — ),  zie  Jang- 

gan. 

Sotor  (Raden  — ),  var.  Sotom,  zoon  van 

Bhre  Tumapël  T  (Kërtawardhana)  hi- 

11  a  ring  Koripan,  hinweng  Daha,  hino- 

ring  Majapahit;  29,  24,  vader  van 
Raden  Sumirat  (Bhre  Pandan  salas  I), 

29,  35. 

Singapura,  (Bhre—),  dochter  van  Bhre 

Paguhan  II,  30,  18;  huwt  met  Bhre 
Pandan   salas  II,  30,  18. 

Waha,  zie  Jaran  — . 
Wuni,  zie  Rangga  — . 

Windan  (ra — ),  volger  van  Nambi,  als 
deze  opstaat,  25,  35;  26,  5. 

Wiraraja  (Arya—),  buyut  ing  Nangka, 
ook  Banak  wide,  18,  17,  tijdgenoot 

van  Kërtanagara  (Qiwabuddha),  wordt 

adhipati  van  Sungëneb  (Sumënëp),  18, 

17:  vader  van  Nambi,  19,  11;  speelt 

een  dubbelzinnige  rol  tegenover  Kër- 

tanagara, 18,  30  volgg.;  ontvangt  Ra- 
den Wijaya  (Kërtanagara)  en  geeft 

hem  goeden  raad,  21,  12  en  volgg.; 

deze  spreekt  met  hem  af  later  Java 
met   hem  te  zullen  deelen,  21,  35;  is 
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óigentlijk  de  man  in  het  complot  tegen 

Jaya  katong  gesmeed,  22,  2  en  volgg., 
id.  tegen  de  Chineesche  expeditie,  23, 

18;  verhuist  naar  Majapahit,  23,  28; 

krijgt  Lamajang  lor  kidul  en  de  tigang 

juru,  25, 15;  zijn  dood  in  Qaka  1229  (?), 

22,  27. 

Warak  (ra  — ),  tijdens  Bhre  Kahuripan 
II  (prabhu  istri  I),  28,  28. 

Wirot  (Ki  — ),  tijdens  Kërtanagara  (Qi- 

wabuddha),  volgt  Raden  Wijaya  (Kër- 
tarajasa),  19,  12;  volgt  Nambi,  als  deze 

opstaat  tijdens  Jayanagara,  25,  35; 

26,  4. 

Wuruju  (Tuhan  — ),  dewaputra,  tijdens 
Bhre  Kahuripan  TI  (prabhu  istri  I), 

28,  13. 

Wërgola  (Tuhan  — ),  zoon  van  Ken 
Angrok  (Rajasa)  en  Ken  Umang,  13,  10. 

Wirabhumi  (Bhre  — ),  zoon  van  Rajasa- 

nagara  (Hayam  wuruk),  als  kind  aan- 
genomen door  een  Bhre  Daha,  huwt 

met  Bhre  Lasëm  II,  de  dikke,  29,  19 

en  23 ;  vader  van  Bhre  Pakëmbangan, 
Bhre  Mataram  I,  Bhre  Lasëm  IV,  en 

Bhre  Matahun,  II,  30,  9,  10  en  11; 

vorst  over  het  oostelijke  rijk  (Balam- 
bangan?),  zijn  strijd  met  Bhra  Hyang 

Wicesa,  31,  3  en  volgg.;  f  1328,  gedood 

door  Narapati  (Raden  Gajah),  31,  13. 

Wikrama  (Aji  — ),  zie  Hyang  Wicesa. 

Wëkasing  sukha  I  (Bhra  Hyang  — ),  zie 
Rajasanagara. 

Wëkasing  sukha  II  (Bhra  Hyang  — ), 
zie  Hyang  Wëkasing  Sukha  II. 

Wëdëng  (ra  — ),  opstandeling  tijdens  Ja- 
yanagara, 26,  13. 

Wisnu  (Bhatara — ),  heeft  zich  in  Ken 
Angrok  (Rajasa)  geincarneerd,  8,  30 

volgg.;  dit  ook  af  te  leiden  uit,  1,  1  en  17. 

Wisnuwardhana,     ook     Rangga     wuni, 

V«!u  Bat.  Gen.,  deel  XLIX. 

zoon  van  Anusapati,  en  vader  van 

Kërtanagara  (Qiwabuddha),  18,  14;  ratu 

van  Tumapël,  Qaka  1172—1194,  18, 
5  en  volgg. ;  f  1194,  18,  11. 

Wicesa,  zie  Hyang  Wicesa. 

Walungan,  zie  Mahisa — . 
Wide  (Banak — ),  zie  Wiraraja. 
Wadeng,  var.  van  Wëdëng. 

Wijaya  (Raden  — ),  zie  Kërtarajasa. 

Wijayarajasa  (Cr! — ),  ook  Raden  Ku- 
damërta,  Bhre  Wëngkër  I,  Bhre  Pra- 
migwara  I,  Bhre  Pamotan  I,  gemaal 

van  Bhre  Daha  II,  vader  van  Paduka 

cori,    27,  14,  15,  ie;    f  1310,    30,  19. 

Wagal,  een  persoonsnaam  (?),  af  te  leiden 

uit  pawagal,  tijdens  Jayanagara,  26, 10. 

Wong  atëlëng,  zie  Mahisa  — . 
Wëngkër  I  (Bhre  — ,  anjériéng  ing  — ), 

zie  Wijayarajasa. 

Wëngkër  II  (Bhre  —  ,  anjeneng  ring  — ), 

zoon  van  Bhre  Tumapël  III  (b)  (Kër- 

tawijaya),  30,  12;  gehuwd  met  Bhre 
Matahun  II,  30,  12;  vader  van  Bhre 
Kabalan,  30,  17;  f  1351,  31,  25. 

Wëngkër  III  (Bhre — ),  zie  Hyang  Pur- 
wawicesa. 

Wangbang,  zie  Sadang. 

Lohgawe  (dang  hyang  —  ),  var.  Logawe, 
brahmaan  uit  Jambudwipa,  Wisnuiet, 
de  eerste  brahmaan  beoosten  den 

Kawi,  pleegvader  van  Ken  Angrok 

(Rajasa),  8,  24  volgg.;  vermoedelijk 

zijne  purohita,  als  hij  koning  is  ge- 
worden, 12,  si;  vader  van  Wangbang 

Sadang  (var.  Sada),  14,  4. 

Lintang  (ra — ),  volger  van  Rangga  lawe, 
als  deze  opstaat,  25,  9. 

Larang  (Raden  — ),  zie  Bhre  Matahun  I, 
27  23. 

Larang  agung,  Sundanees,  tijdens  Rajasa- 
nagara Hayam  wuruk),  29,  2. 16«, 



—  234  — 

Luki  (mandaleng  — ),  var.  Lukih,  fautor 
van  Ken  Angrok  (Rajasa),  6,  8  volgg. 

Lukih,  zie  Luki. 

Lasëm  I  (Bhre  — ),  de  schoone,  dochter 
van  Rajasanagara  (Hayam  wuruk)  en 
Paduka  Cori,  gemalin  van  Bbra  Hyang 

Wicesa  (Aji  Wïkrama),  moeder  van 
Bbra  Hyang  Wëkasing  sukha  II,  29, 18 

en  21 ;  f  1323,  30,  36. 

Lasëm  II  (Bhre  — ),  de  dikke,  dochter 
van  Bhre  Pajang  I,  gehuwd  met  Bhre 

Wirabhumi,  29,  22;  f  1323,  30,  37. 

Lasëm  III  (Bhre  — ),  dochter  van  Bhre 
Pandan  salas  I,  30,  7;  gehuwd  met 

Bhre  Tumapël  III  (6)  (Kërtawijaya) 

of  met  Bhre  Tumapël  II(a);  30,  7; 

f  1355,  31,  31. 

Lasëm  IV  (Bhre  — ),  dochter  van  Bhre 
Wirabhumi,  30.  11;  gehuwd  met  Bhre 

Tumapël  III  (b)  (Kërtawijaya)  of  met 
Bhre  Tumapël  II  (a). 

Lawe,  zie  Rangga — . 
Lulumbang  (apande  wèsi  ring  — ),  zie  Mpu 

Gandring. 

Lëjong,  zie  Jaran  — . 
Lëmbu  ampal,  tijdgenoot  van  Tohjaya, 

16,  28  en  volgg. 

Lëmbu  pëtëng,  krijger  van  Majapahit, 

tijdens  Jayanagara,  26,  1  en  7;  tij- 
dens Bhre  Kahuripan  II  (prabhu  istri 

I),  28,  19;  (tumenggung),  28,  26;  wel- 
licht dezelfde  als  Pëtëng,  zie  daar. 

Limbeban  (buyut  ing  — ),  fautor  van  Ken 
Angrok  (Rajasa),  8,  5. 

Lëmbana,  zie  Gajah  — . 

Lembong  (Ki  — ),  man  van  Ken  Ëndok, 

en  pleegvader  van  Ken  Angrok  (Ra- 

jasa), 2,  23  —  3,  10. 
Logawe,  var.  van  Lohgawe. 

Lëbak  (mandaleng  — ),  3,  5  en  9. 

Lingganing  pati  {sang  — ),  tijdens  Wi§mi- 

wardhana    tenondergebracbt,  18,  10. 
Pu,  zie  Mpu. 

Pinatih  (Ken—),  een  titel,  geen  eigen- 

naam, de  vrouw  van  Wiraraja  (Banak 

Wide),  den  adhipati  van  Sungënëb, 
21,  20  en  volgg. 

Panitikan  (mm  ring  —),  helpt  Ken  Ang- 

rok (Rajasa),  8,  9  en  volgg.;  Paniti- 
kan heet  voluit  Rabut  Këdung  Pani- 

tikan. 

Pandan  Salas  I,  ook  Raden  Sumirat, 

zoon  van  Raden  Sotor,  29,  25;  huwt 

met  Bhre  Kahuripan  III,  29, 26,  en  Bhre 

Singapura,  30,  is ;  vader  van  Aji  Rat- 

napangkaja  (Bhre  Koripan  IV,  Bbra 

Hyang  Parauiecwara  II),  Bhre  Lasëm 
III,  en  Bhre  Daha  III,  30,  5,  7  en  8 ; 

f  1323,  31,  1. 
Pandan  salas  II,  onzekere  persoon,  tijdens 

Bhre  Daha  IV  {prabhu  istri  III),  f  1355, 

31,  31. 

Pandan  salas  III,  ook  Bhre  Tumapël  V, 

prabhu  van  Majapahit,  Qaka  1388  — 
1390  of  1400,  32,  21  — 32,  25. 

Pandakan  [buyut  ing  — ),  zie  Macan  ku- 

ping. Panji,  zie  Apanji. 

Para,  zie  Gajah  — . 

Pranaraja,  de  eerste  der  mantri's  onder 
Tohjaya,  16,  20  en  volgg. 

Parakrama  (mantri  — ),  of  dit  een  eigen- 
naam is,  is  onzeker,  25,  33,  tijdens 

Jayanagara. 

Purwa  (Mpu  — ),  bhujangga  boddhastd- 
paka  te  Panawijen,  mahayanist,  9, 
19;  vader  van  Ken  Dëdës,  9,  22. 

Purwawigesa,    zie    Hyang  Purwawicesa. 

Praniigwara,  zie  Paramegwara  I. 

Paramecwara  I  (Bbra  — ),  gewoonlijk 

Pramigwara  of  Pramecwara  geschre- 
ven, 27,  16;  28,  34;  29,  8  (waar  zoo 
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te   lezen  is),  29,  s  en  30,  19,  Prame- 

cwareng  Wëngkër,  28,  34,  zie  Wijaya- 
rajasa. 

Paramecwara    II    (Bhra    Hyang—),  zie 
Ratnapangkaja. 

Prabhu,   zie  Ciwabuddha  (Kërtanagara), 

Kërtarajasa,  Jayanagara,  Bhre  Kahu- 
ripan    II    (istri  prabhu),  Rajasanagara 
(Hayam  wuruk,  bhatdra  prabhu),  Hyang 
Wicesa,  Dewi  Sukita,  Bhre  Data  IV, 

Bhre    Tumapël    IV,   Rajasawardkana, 

Hyang  Purwawigesa,  Pandan  Salas  III, 
en  ratu. 

Prabhu   (istri—),  zie  Prabhu  istri. 

Prabhu  (Bhre  — ),  28, 29,=Bhatara  prabhu. 

Prabhu    (Bhatara  — ),  =  Hayam  wuruk 

(Rajasanagara),    zie  bij  Rajasanagara. 

Prabhu  istri  I  (Bhra — ),  zie  Kahuripan 

II  (Bhre—). 

Prabhu    istii    II    (Bhra — ),    zie  Suhita- 

(Dewi  — ). 
Prabhu    istri    III    (Bhra  — ),    zie    Daha 

IV  (Bhre—). 

Prabhu    Maharaja  (van  Sunda\,  zie  Ma- 
haraja. 

Pakembangan    (Bhre  — ),    var.    Sakëm- 
bangan,    zoon    van    Bhre  Wirabhumi, 

30,  9. 

Paduka  Qori,  zie  Oori. 

Pudot,    officier   van  Daha,  tijdens  Jaya 

katong,  19,  17. 

Patih,zie  Aragani,  Amancanagara,  Amang- 
kubhumi,  Nambi,  Raganatha,  Kanaka, 

Tëtëg,  Tilam,  Tadah,  Pranaraja,  Marga 

lëwih,  Madu,  Gowi,  Gajah  ënggon, 

Gajah  lëmbana,  Gajah  mada. 

Patipati  (Païïji  — ),    tijdgenoot  van  Toh- 
jaya,  17,  2  en  volgg. 

Pëtëng,    tijdens    Kërtanagara  (Ciwabud- 

dha),  volgt  Raden    Wijaya    (Kërtara- 
jasa), 19,  12. 

Pëtëng,   zie  Lëmbu  — . 

Palot     (Mpu — ),   amandaleng  Turyanta- 

pada,    6,    27  —  8,    4;    pleegvader  van 
Ken    Angrok    (Rajasa),    7,  n,  op  die 

wijze    bapa,    tengevolge  waarvan   zijn 
verblijfplaats     den    naam    Mandaleng 

bapa    krijgt,  en  hij  weer  amandaleng 
bapa   heet,  7,  12;  13,  34. 

Pëdang,    tijdens  Kërtanagara  (Ciwabud- 
dha),    volgt  Raden    Wijaya  (Kërtara- 

jasa),   19,  10   en  si ;  22,  28. 

Paja    (Dewi  — ),   echtgenote  (of*  jongere 
zuster)  van   Dangdang  gëndis,  14,  29 

Pajang  I    (Bhre—),    dochter   van  Bhre 
Kahuripan  II  (prabhu  istri  I),  27,  24 ; 
huwt    met    Bhre    Paguhan  I,   27,  25; 
moeder  van  Bhra  Hyang  Wicesa,  Bhre 
Lasëm    II,    Bhre    Kahuripan   III,  29, 

20;  f  1311,  30,  22. 

Pajang  II  (Bhre—),    dochter  van  Bhre 
Tumapël  III  (b)  (Kërtawij  rya),  30, 1 5; 
huwt    met   Bhre  Paguhan  II,  30,  15; 

f  1373,  32,  e. 

Pamotan  I    (Bhre  — ),  zie  Wijayarajasa. 
Pamotan    II    (Bhre  — ),    zie   Rajasawar- 

dhana. 

Pamotan    III  (Bhre — ),  spruit  van  Ra- 
jasawardhana,  32,  23. 

Paguhan  I  (Bhre  — ),  ook  Raden  Sumana, 
gemaal    van    Bhre    Pajang    I,  27,  25, 
neef   van  Bhre  Kahuripan  II,  27,  25, 

f  1311,  30,  22. 

Paguhan    II    (Bhre  — ),    zoon  van  Bhre 
Tumapël  III  (b)  (Kertawijaya),  30,  13; 

huwt    met    Bhre    Tanjungpura    (zijne 

halve  zuster),  30, 15,  en  Bhre  Pajang  II 

(almede    zijne    halve    zuster),  30,  15; 
vader    van    Bhre    Singapura,    30,  17; 

32,  2;  f  1373,  32,  4. 

Pagon,  zie  Gajah  — . 
Pagër  antimun,  zie  Rajasanagara, 
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Pangca    (ra  — ),  var.  Pangcu,  opstande- 
ling tijdens  Jayanagara,  26,  13. 

Pangcu,  var.  van  Pangga. 

Pangulu   {wang  — ),   Sundanees  of  Sun- 
daneezen,    tijdens    Rajasanagara  (Ha- 
yam  wuruk). 

Panglét,  een  der  beste  krijgers  van  Daha 
onder  Jaya  katong,  22,  30  en  39;  23, 
33  en  34. 

Dandang,  zie  Dangdang. 

Dëdës  (Ken  — ),  dochter  van  Mpu  Pürwa, 
9,  22;  in  het  bezit  van  de  karma 

amamadangi  (dus  =  de  vuuruitstralen- 

de  prinses  van  West-Java),  9,  34  en 
volgg.;  gehuwd  met  Tunggul  amëtung, 
den  akuwu  van  Tumapël,  9,  27 ;  moeder 

van  Anusapati,  13,  1 ;  gehuwd  met  Ken 

Angrok  (Rajasa),  12,  32  en  volgg.; 
moeder  van  Mahisa  Wong  atëlëng, 

Panji  Saprang,  Agnibhaya  en  Dewi 
Rimbu,  13,  4  en  volgg. 

Dang  hyang,  zie  Lohgawe. 

Dangdang  gëndis,  ratu  van  Daha,  tijdens 

Ken  Angrok  (Rajasa),  13, 15  — 14,32; 
vrouwen  (of  jongere  zusters)  van  hem 
waren  Dewi  Amisani,  Dewi  Hasin  en 

Dewi  Paja,  14,  29. 

Jënar,  tijdens  Bhre  Kahuripan  II  (prabhu 
islri  l),  28,  is. 

Janaka  (Tuhan  — ),  zie  Mantrolot. 

Janecwara    (Mpu  — ),   zie  Rajasanagara. 
Jaran,  zie  ook  Kuda. 

Jaran  waha,  volger  van  Rangga  lawe, 
als  deze  opstaat,  25,  8. 

Jaran  lëjong,  opstandeling  tijdens  Jaya- 
nagara, 25,  33. 

Jaran  bhaya  (ra  — ),  krijger  van  Maja- 

pahit  tijdens  Bhre  Kahuripan  II  (pra- 
bhu islri  \)  en  Rajasanagara  (Hayam 

wuruk),  28,  is;  29,  n. 

Jaran  bangkal  (paman  — ),  var.  Bangkala, 

volgeling  van  Nambi,  als  deze  opstaat, 
=  Tëguh  (?),  25,  35. 

Juru  dëmung,  vermoedelijk  geen  eigen 

naam,  maar  een  titel  van  een  persoon, 

tijdens  Jayanagara,  25,  32. 

Jalu  (ra — ),  tijdens  Bhre  Kahuripan  II 
(prabhu  istri  l),  28,  18- 

Jiput  (rangdya  ring  —),  1,  3. 

Jayanagara  (Bhatara  — ),  ook  Kala  gëmët, 
zoon  van  Kërtarajasa  (Raden  Wijaya) 

en  Dara  Pëtak,  prabhu  van  Majapahit, 

Qaka  1217  —  1250,  25,  2  —  27,  17; 
f  1250,  27,  n. 

Jaya  katong  (Aji — ),  vorst  van  Daha, 
tijdens  Kërtanagara  (Qiwabuddha),  18, 

28  en  volgg.,  verovert  Tumapël  en 
wordt  daardoor  opperheer  over  Java, 

Qaka  1197  —  1216,  19,  20—24,  33; 

vervaardiger  van  de  kidung  Wukir 

polaman  24,  33;  sterft  in  gevangen- 
schap te  Junggaluh,  24,  34. 

Jagaraga  I  (Bhre  — ),  dochter  van  Bhre 
Tumapël  III  (b)  (Kërtawijaya),  30, 13; 

gehuwd  met  Aji  Ratnapangkaja  (Bhra 

Hyang  Paramecwara  II),  30,  14;  f  1373, 
32,  5. 

Jagaraga  II  (Bhre —),  onzekere  persoon, 

tijdens    Hyang    Purwawicesa,    32,  20. 

Jagatsaya,  Sundanees,  tijdens  Rajasa- 
nagara (Hayam  wuruk),  29,  5. 

Jagulu  (Raden  — ),  onzekere  persoon  tij- 
dens Bhre  Daha  IV  (prabhu  istri  III), 

31,  81. 

Jabung  terewes,  krijger  van  Majapahit 

tijdens  Jayanagara,  21,  1;  26,  6. 

Jangkung  (ra  — ),  volger  van  Nambi,  als 
deze  opstaat,  25,  35 ;  26.  5. 

Janggan,  ook  Janggan  ing  Sagënggëng, 

vermoedelijk  ontstaan  uit  bhujangga- 

ning  Sagënggëng,  leermeester  van  Ken 
Angrok    (Rajasa),  3,  34  en  volgg. 
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Yuyu  (ra  — j,  opstandeling  tijdens  Jaya- 
nagara,  26,  ia. 

Yang,  zie  Hyang. 

Maharaja  (ratu — j,   koning  van  Sunda, 
tijdens  Rajasanagara   (Hayam  wuruk), 

28,  3i;  29,  7. 
Mahisa,  zie  ook  Këbo. 

Mahisa  campaka,  zie  Narasingha. 
Mahisa  randi,  zoon  van  Këbo  hijo,  12,30 

en  31 ;  14,  2. 
Mahisa  rubuh,  een  der  besje  strijders  van 

Daha  onder  Jaya  katong,  22,  30;  23, 

1,  33,  en  35. 

Mahisa    walungan,   jongere  broeder  van 

Dangdang  gëndis,  14,  20. 
Mahisa    wong    atëlëng,    zoon    van    Ken 

Angrok  (Rajasa)  en  Ken  Dëdës,  13,  4; 

vader   van    Mahisa    campaka    (Nara- 
singha), 16,  18. 

Mahisa  bungalan,  tijdgenoot  van  Wisnu- 
wardhana,  18,  11. 

Mahapati,  patik  amanglmbhumi  van  Ma- 
japahit,  tijdens  Jayanagara,  tot  1241 

Caka,  25,  11  —  26,  15. 
Menak,   vermoedelijk    de  Sundaneesche 

adelstitel,  29,  1  en  volgg. 

Mundarang,  zie  Këbo  — . 

Mantrolot  (Aji  — ),  ratu  ing  Malayu,  ook 
Tuhan  Janaka  en  Cri  Marmadewa,  24, 

30;  zoon  van  Dara  Jingga,  een  prinses 

uit  Malayu,  24,  29 ;  tijdens  Kërtarajasa 

(Raden  Wijaya). 
Mandala,  zie  Amandala. 

Macan  kuping,  buyut  ing  Pandakan,  ver- 
leent Raden  Wijaya  (Kërtarajasa)  hulp, 

als  hij  vlucht,  20,  32  en  volgg. 
Mara  =  Samara. 

Marajaya  (Panji  — ),  volger  van  Rangga 
lawe,  als  deze  opstaat,  25,  8. 

Marmadewa  (Cri  — ),  zie  Mantrolot. 

Marga  lëwih  (palih  —~),  krijger  van  Maja- 

pahit,    tijdens    RajasaDagara  (Hayam 

wuruk),  29,  11. 

Mada,  zie  Gajah  — . 
Made  (ra — ),  volger  van  Nambi,  als 

deze  opstaat,  26,  4. 

Matahun  I  (Bhre  — ),  ook  Raden  Larang, 
gemaal  van  een  dochter  van  Bhre 

Kahuripan  II  (p7'abhu  istri  I),  27,  24; 
f  1331,  30,  21. 

Matahun  II  (Bhre  — ),  dochter  van  Bhre 
Wirabhumi,  30,  11;  huwt  met  Bhre 

Wëngkër  II,    30,  12;  f  1338,  31,  21. 

Mataram  I  (Bhre — ),  dochter  van  Bhre 
Wirabhumi,  30,  10 ;  gehuwd  met  Bhra 

Hyang  Wi<jesa,  30,  10;  f1338,  31,  21. 

Mataram  II  (Bhre  — ),  spruit  van  Rajasa 
wardhana  32,  23. 

Malandang,  zie  Kamman. 

Malayu  {ratu  ing  — ),  zie  Mantrolot. 

Mëlong  (Panji  — ),  Sundanees,  tijdens 
Rajasanagara    (Hayam  wuruk),  29,  3. 

Mpu,  zie  Tapawangkëng,  Pürwa,  Palot, 

Janegwara,  Gandring. 

Madu  {palih  — ),  door  Rajasanagara  (Ha- 
yam wuruk)  naar  Sunda  gezonden, 

28,  30. 

Minge,  zie  Gagak  — . 

Manguri,  zie  Gajah  — . 
Gënuk  buntu,  vrouw  van  Bango  sampa- 

ran,  pleegmoeder  van  Ken  Angrok 

(Rajasa),  3,  24  en  27. 

Gandring  (Mpu  — ),  wapensmid  te  Lu- 
lumbang,  11,  12  en  volgg.,  13,  34; 

tijdgenoot  van  Ken  Angrok  (Rajasa) 

en  door  deze  gedood;  zijn  krissen  al- 
gemeen bekend,  en  die  welke  hij  voor 

Ken  Angrok  (Rajasa)  maakt,  speelt 
in    de    Pararaton   een  gewichtige  rol. 

Gëndis,  zie  Dangdang  — . 

Gundal  (Bhra  — ),  onzekere  persoon,  tij- 
dens Bhre  Kahuripan  II  (prabhu  istri 
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I),   27,    26. 

Gum  (Hyang  — ),  noemt  Ken  Angrok 
(Rajasa)  zijn  zoon,  8,  20;  13, 17  en  25. 

Guru  (Bhatara — ),  zie  Rajasa. 
Gowi  (patik — ),  krijger  van  Majapahit, 

tijdens  Rajasanagara  (Hayam  wuruk), 
29,  11. 

Gëlëmpo,  var.  van  Gëmpong. 

Galatik  (ra  — ),  volger  van  Rangga  lawe 
als  deze  opstaat,  25,  9  en  14. 

Gajah,  in  plaats  van  Gajah  pagon  (?), 
19,  31. 

Gajah  (Raden — ),  zie  Narapati. 

Gajah  ënggon,  palih  van  Majapahit,  Caka 
1293—1320,  29,  29;  30,  27. 

Gajah  lëmbaDa,  patik  van  Majapahit, 
Caka   1332—1335,  31,  17  en  19. 

Gajah  para,  man  van  Ken  Ëndok,  de 
moeder  van  Ken  Angrok  (Rajasa),  1, 
19  —  2,  20. 

Gajah  pagon,  tijdens  Kërtanagara  (Ci- 

wabuddha),  volgt  Raden  Wijaya  (Kër- 

tarajasa),  19,  11;  20,  16  en  volgg. 

Gajah  mada,  ambekel  ing  wong  Bhayang- 
kara,  26,  is;  palih  ring  Kahuripan, 

26,  2*,  palih  ring  Daha,  26,  35;  doodt 

Taüca,  als  deze  Jayanagara  heeft  ge- 
dood, 27,  9;  verder  27,  31,  33  en 

36;  28,  12:  angabehi,  28,  17;  amang- 
kubhumi,  28,  20,  34  en  36;  29,  13  en 

ie;  f  1290,  29,  28. 
Gajah  manguri,  patik  van  Majapahit, 

Qaka   1320—1332,  30,  30;  31,  ie. 
Gajah  biru,  tijdens  Jayanagara,  25,  30, 

waar  gesproken  wordt  van  een  pagajah 
biru. 

Gëmpong  (Tuhan  — ),  var.  Gëlëmpo,  Sun- 
danees,  tijdens  Rajasanagaia  (Hayam 

wuruk),  29,  s- 

Gagak  ingët,  fautor  van  Ken  Angrok 

(Rajasa),  5,  15. 

Gagak  katawang,  zie  Rajasanagara. 

Gagak  sali,  zie  Hyang  Wicesa. 

Gagak  minge  (ra  — ),  krijger  van  Maja- 
pahit, tijdens  Bhre  Kahuripan  II  (pra- 

bhu  islri  I),  28,  18. 

Gubar  balëman,  manlri  van  Daha,  tijdens 

Dangdang  gëndis,  14,  20  en  21. 

Bucang  (Dëmang  — ),  krijger  van  Maja- 
pahit, tijdens  Bhre  Kaburipan  II  (pra- 

bku  istri  I),  28,  18. 

Bhra  (oud-Jav.  bhra,  als  titel  eene 

vertaling  van  crï),  voor  persoonsna- 

men, Bhre  en  Bhreng  voor  plaats- 
namen, zoo  althans  zou  het  behooren, 

zie  Hyang  Wëkasing  sukha,  Hyang 

Wicesa,  Kahuripan,  Daha,  Wirabhumi, 

Lasëm,  Pandan  salas,  Prame^wara, 

Prabhu,  Pajang,  Paguhan,  Matahun, 
Gundal,  enz. 

Bhre,  zie  Bhra. 

Brahma  (Bhatara  — ),  verwekt  Ken  Ang- 
rok (Rajasa)  bij  Ken  Éndok,  1,  7 en  11. 

Bhreng,  zie  Bhra. 

Bawuk  (Panji  — ),  zoon  van  Bango  sam- 
paran  en  Tirthaja,  3,  25. 

Bowong,  officier  van  Daha,  tijdens  Jaya 
katong,  19,  17. 

Bulalak  (abatur  ing  — ,  of  amandaleng  — ), 
zie  Tapawangkëng. 

Bapa  (amandaleng  — ),  zie  Mpu  Palot. 

Badandër  (buyut  ing  — ),  tijdens  Jayana- 

gara, 26,  23  en  32. 
Baja,  var.  van  Banak,  zie  aldaar. 

Bhaya,  een  halana  tijdens  Kërtanagara 
(Ciwabuddha),  18,  24. 

Bhaya,  zie  Jaran  — . 
Buyut,  zie  Nangka,  Kabalon,  Tugaran, 

Limbehan,  Pandakan,  Badandër. 

Bhayangkara  (wong  — ),  de  wacht  in  de 
poort   in   de    kralon,    die   dien  naam 

I 
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draagt,  26,  19  en  volgg. 

Bafiak  (ra — ),  opstandeling  tijden  Jaya 
nagara,  26,  13. 

Baïïak,  var.  Baja,  onzekere  persoon  tij- 
dens Bhre  Kahuripan  II  (prabhu  istri 

I),   28,   25. 
Bafiak  wide,  zie  Wiraraja. 

Bhatara,  zie  Amürwabhümi,  Narasingha, 

Ciwabuddha,  Wisnu,  Prabhu,  Jayana- 
gara,  Guru,  Brahma. 

Bhatarestri,  zie  Dewi  Suhita. 

Bangkal,  zie  Jaran  — . 

Bangkala,  var.  van  Bangkal. 

Bango  samparan,  pleegvader  van  Ken 
Angrok,  (Rajasa),  3,  13,  u,  17,  18, 
20,  21,  22  en  23;  de  man  van  Genuk 
buntu  en  Tirthaja,  twee  zusters,  3,  24 ; 
de  vader  van  Panji  Bawuk,  Pafiji 

Kuncang,  Païiji  Kunal,  Panji  Keneng- 
kung  en  Cucupuranti,  3,  25  en  26; 
verder  10,  24  en  volgg;  13,  33. 

Bungalan,  zie  Mahisa — . 

Tati  (ra — ),  volger  van  Rangga  lawe, 
als  deze  opstaat,  25,  9. 
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Bali  Anoni,  Raden--.   190. 
Balilung,  189. 

Banak  kap  uk,  84. 
Banak  wide,  68,  92,  93,  117. 

Banda,  175. 

Bandan.  128,  187,  189. 
Bandar.  92,   173, 

Bandung,  191. 

Bangah,  Arya  — 
Bangawan,  84. 

Bangka,  128. 
Bangkalan.  189,  191,  192. 

Banjar,  56.  187,  189.  192,  194.  J 98,  199. 

Banjarmasiu,  56,   128,   187. 
Bantën,  54,  55,  112,  113,  114,  116,  195. 

Bautong,  Kyai  — ,  194,  195. 
Baïiumas,  188,   192. 

Banuwa  lama,   127. 

Baüuwaugi,  189. 

Banwa,  Clusti — •,  173. 
Bara.  Kuta—.    124. 
Baron  Sakender,  54. 

Bataug,  79,  82,  84. 
Batara  Katong,   193. 
l>atara  Nata,  197. 

Batayiaasch  Greuootschap,  Inl..  59. 

183. 

92,  183,  188,  189. 

Verh.  Bat.  Gea..  deel  XLIX. 

1G. 



—  242 

Batawi,  55,  116. 

Batu  baragung,  123. 

Bawa,  96. 

Bawiyan,  187,  189. 
Beal,  67,  132. 

Belitung,   86,  128. 

Béng,  104. 
Bsnkoelen,  126. 

Bërëbës,  55,  188,  zie  ook  Brëbës. 

Bëraw,  128. 
Bësuki,  124,  154. 

Bhadrapada,  78,  80. 

Bbatüra  prabbu,  137,   143. 

Bbujangga,  58. 

Bijasura,  Tun — ,  160,  161. 
Bima,  128. 

Bintan,  56,  126,  328,  130. 

Bintara,    170,  184,  185,  197,  199,  200, 
201. 

Blacak  ngilo,  200. 

Blater,  124. 

Blitar,  57. 

Bloemen  Waanders,  van  —  ,  Inl. 
Boddbacarita,   139. 

Boddbastbapaka,  58. 

Bonaog  197. 

Bonang,  Baden — ,   196. 
Bonang,  Sunan  — ,  185,  198,  199,  200, 

201. 

Bondan  kajawan,  184,  185,  198,  201. 

Bongkit,  Bogindo  —  ,   140. 
Borneo,  126,  128,  157,  175. 
Braddell,  126. 
Brahim  asmara,  184. 

Brabma,  Bbatara  — ,  53,  57. 
Brakumara,   zie  Kumara  en  Brokumara. 
Bramartani,  177. 

Brantas,   104. 

Brawijaya,  92,  183,  184,  185,  188,  189, 

190,    191,    193,  194,    195,  196,  197, 
198,    199,   200,  201,   202,  203. 

Brëbës,   55,  188,  zie  ook  Bèrëbës. 
Brokumara,  174. 

Brons  Middel,  162. 

Browijaya,  168,  174,   175. 
Bubat,  136,  168. 

Buddha,  121. 
Buddbisten,  58,  78,  81. 

Bugis,  56,  187,  189. 
Bulang,  128. 
Bu-la-po-bu,  140. 

Buleleng,  173. 

Bumi  gëhi,  114. 

Bungsu,  Raden  — ,  56. 
Bungur,  137. 

Bunguran,  128. 

Buntaran,  Baden — ,  186,  102. 

Buntar   watangan,  Raden  — ,  186,  192. 
Buntil,  173. 

Burereh,  Raden  — ,  1 84. 
Burni,  175. 

Butak,  gunung  — ,  77. 
Bijbelgenootscbap;    Ned. — ,  168,  176. 

Cakradbara,  Raden — ,  118,  124,  143. 

Cakranrgara,  Pangeran  — ,  178. 

Campaga,  97. 
Candakirana,  181. 

Candradewi,  160. 

Candrakirana,  160,  161. 

Candrakirana,  boektitel,  181. 

Qaneccara,  78,  80. 

Canggu,  64,  87,  90,  91,  170, 
Canggu  lor,  90. 

Cangkir,  87,  90. 
Cantakaparwa,  181. 

Caracap,  188. 

Carang  soka,  198. 

Cayapurusa,  Inl. 
Ceram,  125. 

Cërbon,  54,  55,  56,  184,  185,  194,  195, 

198,  200. 

Cërbon,  Sunan  —  ,  199,  200. 
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Ch'ang-k'o-ching,  140. 
Changku,  87,  90. 

Chêng-Ho,  154. 

Ch'engtsu,  154. 
China,  68,   76,  140,  158,  195, 
Chineesclie  berichten,  66, 67, 85  en  volgg., 

99,  100,  132,  139  en  volgg.,  154,  157, 

158,  159. 
Chineezen,  1 10. 

Cina,  173,  184. 
Citrawati,  188. 

Citrawulan,  190,  197. 

CJwa,  Inl. 

CJwa,  Bhra  — ,  168. 
Qiwabuddha,  Inl.,  60,  66,  67,  84. 

Qiwabuddhalaya,  67,  78,  81, 

Qiwaiten,  58,  78,  81. 

Ciyung  wanara,  188. 
Cocak  ij  o,  191. 

Cocak  pëtak,  191. 

Cohen   Stuart,   Inl.   54,  77,  91,  94,  96, 

98,   100,  102,  105,  123,  176. 

Compagnie,  54. 
Cora  manis,  124. 

Crawfurd,  66,  77,  175. 

Cri,  Dewi  — ,  56. 
Dacasyacarita,  138. 

Dadapan,  pulo  —  ,  116. 
Daendels,  178. 

Daha,  Inl.,  57,  58,  66,  68,  76,  80,  84,  88, 

89,  90,  101,  121,  122,  160,  161, 183. 

Daha,  Bhre  — ,  149,  153,  156,  166. 

Daha  I,  Bhre  —  ,  106, 118,  149,  163, 164. 

Daha  II,  Bhre  —  ,  118,  122,    144,  149, 
150,  156,  163,  164. 

Daha  III,  Bhre  —  ,  145,  146,  147,  149, 
156,  157,  163,  164,  166,  170. 

Daha  IV,  Bhre  —  ,  148,  163,  164,  165, 
166,  167. 

Daha,  Putreng  — ,  153,  154. 
Dak§otama,  96. 

Daksottamabahubajrapratipaksaksaya, 

96,  98. 
Damar,  195. 

Damar,   Arya— ,   184,    185,    196,  199, 
200. 

Damar  wulan,  155,  166,  175,  186,  187, 

190,  191,  192,  193,  195,  202. 

Damar  wulan  lakon,  156,  166. 

Damar  wulan  roman,  54,  155,  156,  179, 

186,  191,  192,  202,  203. 

Dangdang  gëndis,  Inl.,  168. 

Dangdang  wecana,  187,  189,  190. 

Dangdang  wiring,  188,  189. 

Dangdi,  84. 

Danuwinata,  156. 

Dara,  103,  127. 

Dara  jingga,  103,  104. 

Dara  nayana,  104. 

Dara  panu,  104. 

Dara   pëtak,    103,    106,  110,  112,  122, 
133. 

Darawati,  194,  195,  197,  198. 

Darparagi,  113. 

Dasyaraja,  131. 
Datar,  84. 

Dayaningrat,   197,  200. 

Dayun,  129. 
Dedali  pëtak,  196. 

Dëdali  putih,  187,  193,  194,  197. 

Dëdës,  Ken—,  Inl.,  54,  56,  63. 

Deli,  126. 

Dëmak,  170,  174,  186, 197,  199, 200,  201, 

Dëmak,  Pangeran  — ,  114. 

Dëmak,  Sultan  — ,  114. 

Dëmung  wular,  183,  202. 

Dërajat,  Raden  —  ,  196. 
Dërmayu,  188. 

Devic,  102. 

Dewaraja,  Arya — ,  121,  122 
Dewi  Kusuma,  159. 

Dharmodaya  Mahacambhu,  96. 
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Dilah,  184,  195. 

Dipa negara,  55,  178. 
Di  ram  au  ggala ,  115. 

Dompo,  124,  125,  126,  141. 

Drajat,  200. 

Drajat,  Siman  —  ,  199. 
Dnkuhan  dukn,  Inl. 

Dulaurier,  125,  127,   128,  130,  132. 

Eek,  van  —  ,  9<  >. 
Ëduk,  190. 

Egginglangh,  82. 
Ende,  175. 

Èndok,  Ken  — ,  57. 
Engelmann,  168. 

Engelseh-Indië,  58. 
Erlangga,   105. 

Franken,    114. 

Friederich,   Inl.,  77,  85,  123. 

Fries,  von--  ,  86,  87. 
Gagak.  56. 

Gagëlang,  101. 

Gajah,  Raden—,  148,  155,  156,  163, 
166,  167,  174. 

Gajah  ënggon,   168. 
Gajah  lëmbana,  168. 

Gajah  mada,  56,  117,  121,  122,  124. 

125,  128,  136,  141,  142,  158,  159, 

160,  162,  167.  168,  169,  175,  183, 

184,  185,  186,  192,  193,  195,  197, 

200,  201,    202,    203. 

Gajah  inauguri,  168. 

Gajah  pagon,  84. 

Gaja  muda,    168. 
Galuh,  92,  188. 

Galuh,  Raden — ,  159,  160. 

Gandring,    Mpu — ,  54,  57.  155,  193. 
Gantër,  57. 

Garage,  196,  zie  ook  Grage. 

Garësik,  184,  185,  190,  zie  ook  Gërsik. 

Gatana,  Maolana  — ,  200. 

Gatul,  Dëmang  — ,  191. 

Gayu,  132. 
Gehang,  199. 

Gëde,  gunung  -- ,  54. 
Gelang,  90. 

Gëlanggëlang,  78,  79,  82,  86,  90. 

Gëmërëneing,  Putiï — ,  128. 
Genëngan,  57. 
Gericke,  176. 

Gërsik,    90,  195,  196,  zie  ook  Garësik. 

Gësang,   Siman— ,  196,  199. 
Getas  pendawa,  201. 
Ginanlaka,   78,  81,  85. 

Giri,  185,  186,  196. 

Giri,  Siman--,  185,  197,  199,  200. 

Goa,  175. 
Goram,  125. 

Gordvn,  175. 

Gorong,  125. 

Gösan,  196. 

Grage,   195,  zie  ook  Garage. 
Groeneveldt.    66,    85,    86.    87,    88,  89. 

90,    94,    96,    98,    99,  100,  101,  123, 

139,  141,  154,  157. 
Gudana,  193. 

Gugur,  Raden  —  ,  197,  199. 
Gundal,  Bbre  — ,  144. 

Guntur,  Raden  — ,  197. 
Guntur  gëni.  190. 

Guru,  Bhatara  — ,  53,  66. 
Gurun,  124,  125,  126. 

Hageman,  56,  175,  176,  183. 
Haniru,  79,  82,  84. 

Hari,  96. 
Haru,  124,  125,  126. 

Haryang,  78,  80. 

Hasan,  Hang  — ,   161. 
Hayain  wurnk,  120,  121,  123,  137,  138, 

139,    141,    143,    144,  145,  149,  150. 

153,    157,    158,    168,  174,  202,  203. 

Hia-wang,  158. 

Hikayat    raja    Banjar   dan     Kotaringin, 
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55,  127. 

Hikayat  rajaraja  Pasay,  127,  129,  132. 
Hïnayana,  58. 
Hinduisme,  58. 

Hiningkuan,  87. 

Hnf,  27. 

Hoeveil,  van,  67, 

Hollander,  de,  131,  156. 

Hollanders,  54,  112,  179. 

Holle,  137,  181,  197. 

Hujung  tanah,  128,  129. 
Hnmboldt,  von,  67. 

Husen,  Hang—  ,  161. 

Hyang,  Blira— 148,  170,  172. 
Hyang  Paraniecwara,  118. 

Hyang  Paramecwara  TT,  145,  146,  147, 
153. 

Hyang  Punvawicesa,  170,  171. 

Hyang  Wekasing  suka  I,  137,  138,  139, 
143,  144,  174.  203. 

Hyang    Wekasing    suka    II,    145,  146, 

147,  150,  203. 

Hyang  Wicesa,  145,  146,150,152,153, 

154,  156,  157,  163,  164,  170,  174. 
Ibu  Bathutha,  128 

Ibrahim,  184. 

Ibrahim,  Sayit — ,  196. 

Ibrahim,  Sunan — ,  198,  200;Maolana — , 
198. 

Iccasada,  178. 

Igwara,  78,  81. 

Ike  Mese,  86,  87,  88. 

Iman,  Raden—,  199,  200. 
Indragiri,  160,  161,  175. 

Indrajaya,  114 

Inggris,  186,  187,  195. 

Ino,  53. 

Inscripties,  Inl.,  78,  94,  103,  111,  121, 
137. 

lperen,  van  — ,  157. 
Ipoh,  121. 

Iskak,  Raden  —  ,  196;  Sayit—,  196. 

Ismangun,  Raden  mas  — ,  156. 
Jacquet,  67. 

Jagaraga  1,  Bhre  — ,  147,  148,  167. 

Jago,  64. 

Jagulu,  Raden  — ,   148. 

Jagur,  190. 

Jajagu,  64. 
Jakang  tulung,  191. 
Jakarta,  195. 

Jakëtra,  54,  55,  116,  126. 

Jakëtra,  Pangeran—  ,  116. 
Jali,  193. 
Jambi,  56,  128,  129,  141,  160 
Jambudwipa,  58. 

Janaka,  Tuhan — ,  184. 

Janggan,  58. 
Jangkung  pacar,  185. 

Japan,  192. 

Japara,  Pangeran  —  ,  113,  114. 
Japar  sidik,  200. 

Jaran,  zie  ook  Kuda. 
Jaran  panolih,  198,  200,  201. 

Jaran  sari  Jaran  purnama,  127. 

Jasun  wungkal,  78,  82,  84. 

Jati,  gunung — ,  198. 
Java,  53,  58,  67,  76  85,  86,87,88,89, 

91,  93,  94,  101,  102,  103,  110,  112, 

117,  122,  124,  126,  130,  139,  140, 

141,  142,  157,  158,  159,  173,  175, 

183,  194,  195,  196,  198. 

Jawa,  55,  56,  139. 

Jayabaya,  55,  174. 
Jaya   katong,    Inl.,    57,  66,  67,  68,  76. 

82,  84,  85,  86,  89,  90,  93,  103,  104, 

Jaya  katyëng,    78,    79,  80,  82,  83,  86. 
Jaya  lawung,  192. 

Jaya  lëngkara,  102. 

Jaya  léngkara  pakèm,  102. 

Jaya  lëngkara  Panji,  102. 

Jaya  lëngkara  wulang,  102. 
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Jayanagara,  110,  111,  116,  117,  118, 122, 

123,  137,  143,  150, 167,  168,  202,  203. 

Jayanagara  (Bantën),  115. 

Jayanagari  (Bantën),  113. 

Jayaningrat,  160. 

Jayapurusa,  Inl. 
Jayasena,  189,  190,  202. 

Jayasubrata,  156. 

Jayasudarga,   198. 

Jayawardhana,  zie  Kërtarajasa. 

Jayawi§nuwardhani,  121,  122,  123, 124, 

136,  143. 

Jayeng  tilam,  115. 
Jëbat,  198. 

Jëbat,  Hang  — ,  161. 
Jëbat  betri,  184. 

Jegja,  19  3,  zie  nog  Jigja  en  Jikja. 
Jëmaja,  128,  162. 
Jenal  kabir,  195. 

Jëpara,  195. 

Jigja,  198,  zie  Jegja  en  Jikja. 

Jigjasura,  198. 

Jiyu,  Inl. 
Jikja,  198,  zie  Jegja  en  Jigja. 

Jimbun,  Panëmbahan  — ,  201 ;  Senapati 
— ,  186. 

Jinalaya,  123. 

Jingga,   Menak  — ,  155,  187,  188,  191, 
192,  193. 

Jipang,  199. 
Jiwana,  121,  122. 

Jokor,  56. 

Jonge,  de  —  ,  82,  114. 
Jonker,  91,  169. 

Juldah,  184. 

Jung  galuh,  Inl.,  104. 

Juru,  Raden  — ,  190,  197. 
Jura  martani,  177. 

Juwana,  122,  198. 

Kabalan,  Bhre  — ,  147, 148, 166, 167  170. 
Kabërëbësan,  55. 

Kadiri,  57,  58,  59,  76. 

Kahuripan,   121,  122,  136. 

Kahuripan  I,  Blire  — ,  106,  118. 
Kahuripan   II,  Bhre—,  118,  120,  122, 

133,  134,  143,  144,  150. 

Kahuripan  III,  Bhre  —  ,  145,  146. 

Kahuripan   IV,  Bhre  —  ,    145,146.   147, 
165. 

Kagënëngan,  57. 
Kala  amisani,  202. 

Kala  gëmët,  110,  111. 
Kala  misani,  190,  191. 
Kala  munëng,  185. 

Kalang,  67,  86,  87,  88,  89,  90,  115. 
Kalantaka,  114. 

Kali  cilik,  57. 

Kali  gunting,  92. 

Kali  jaga,  198. 

Kali  jaga,  Sunan  — ,  185,  198,  199,  200. 
Kalinia,  Inl. 
Kali  mas,  86. 

Kaliwwan,  Inl. 

Kalot,  190. 

Kalungkung,  199,  200,  201. 

Kalungkung,  Baden  — ,  197. 

Kamboja,  140,  187,  190,  192,  194. 

Kanaka,  Tuhan  — ,  166,  167,  168,169. 
Kanda,  zie  Sërat  kanda. 
Kanduruwan,  199,  201. 
Kantër,  57. 

Kaon,  163. 

Kapa,  193. 
Kapalembangan,  116. 

Kapulungan,  76,  82,  84. 
Karimon,  86. 

Karimon  Java,  86. 
Karimata,  128. 

Karo,  Inl.  173. 
Kartabangsa,  198. 

Kartapati,  191. 

Kasa,  193. 
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Kasturi,  Hang — ,  161. 

Kasunyatan,  Pangeran — ,  113. 
Katanakala,  67,  86,  87,  90. 

Katang,  Haji  -  ,  67  86,  877  88,  90. 
Katong,  193,  194,  195,  197,  199. 

Katong,  Raden  — ,   197. 

Katumënggungan,  Patib  — ,  129. 

Kau-Hsing,  68,  86,  87,  88. 
Këbo,  zie  ook  Maesa,  Mahesa  en  Mahisa. 

Këbo  campaka,  53 

Këbo  hijo,  55. 

Këbo  kanigara,  200. 

Këbo  kënanga,  200,  201. 

Këbo  tëngah,  84,   167. 

Këdaton,  Candi  — ,  124. 

Këdawung,  Kuta — ,  124, 
Këdiri,  189,  202. 

Kedu,  195. 

Këdung  plut,  79,  83,  84. 

Këlëng,  193. 

Këlëp,  189. 

Këling  I,  Bhre—,  147,  148,  167. 

Këling,  Raden  — ,  161. 
Këmangi,  189. 

Këmbang  gri,  79,  83,  84. 

Këmbang  jënar,  Bhre  —  ,  147,  148. 
Këmbang  lampir,  185. 
Këmbar,  148. 

Kënang,  189. 

Këncana  sari,  189,  190. 

Këncana  wungu,  155,  175,  187.  190, 

191,  193,  202,  203. 

Këndali,  193. 

Këntot  dalit,  114. 

Kern,  67,  77,  82, 103, 123, 137, 138, 181. 

Kërtanagara,  57,  60,  64,  66,  67,  68, 

69,  78,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  87, 

90,    99,  118,  122,  123,  132,  167. 

Kërtanagara,  78,  81,  85. 

Kërtapati,   Raden  Panji  Ino  — ■,  53,  59. 
Kërtarajasa,    57,    106,    110,    111,    117, 

118,  122,  132,  133,    134,    143,    145, 

150,  163,  164,  167,  203. 
Kërtarajasa    Jayawardbana,   78,  80,  81, 

93,  105,  121,  122. 
Kërtawardhana,  118,  121,  144. 

Kertawijaya,  170,  174. 

Kërtawijayapura,  170. 
Këtek  abang,  192. 

Keyzer,  176. 
Kidal,  60. 

Kidang  wulan,  192. 

Kidul,  Ratu  bagus  —  ,   115. 
Kikin,  Raden  —  ,  199,  200. 
Kirana  langu,  160. 

Kilen,  Pangeran — ,  116. 
Klaproth,  66. 
Klëme,   78,  80,  81,  83,  84. 

Klerck,  de    -  ,  67,  128. 
Klinkert,  125,  185. 

Koca,  181. 

Koen,  116. 
Kolan,  86. 

Kombang,  92. 

Koncar,  Menak  — .  155,  191,  192,  195. 

Koripan,   101. 
Kotaringin,  55. 

Kotbuta,  188,  191.  192. 

Krajingan,  Kuta  —  .  124. 
Krawang,  126. 

Krtanagara,  zie  Këttanagara. 

Krtarajasa,  zie  Kërtarajasa. 

Kublai  Khan,  67,  85,  86,  87. 

Kuda,  zie  ookJaran. 

Kudadu,  78,  79,  80,  81,  83,  84,  93,  111. 

Kudamërta,  118,  122,  143. 

Kuda  rangeyan,  187,  192. 

Kuda  rarangin,    187. 

Kuda  tilarsa,  187,  192. 

Kudus,  185,  195,  196. 

Kudus,  Sunan  — ,  199,  200,  201. 
Ku-kang,  142. 
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Kulawan,   79,  83,  84. 

Kulon,  Pangeran — ,  115,  116. 
Kulus,  104. 

Kuinara,    Bra— ,  189,  202,  203,  en  zie 
Brokumara. 

Kumara,  Raden — ,    188. 
Kumpëni,  55. 
Kuningan,  198. 

Kusen,  Kaden — ,  196. 

Kusuma,  Dewi — ,  159. 
Kusumayuddharipu,  78,  81. 
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Susuruh,  Jaka  — ,  Raden  — ,  92,  93, 175, 
188. 

Sutasoma,  139. 

Tadah,  Aiya  — ,  132,  167,  168. 
Taha,  88,  90. 

Tahah,  154. 

Tajuk,  195,  196. 

Tajung,  203. 

Talaga  pagër,  84. 
Taloremi,  195. 

Tambak  baya,  198. 

Tanduran,  Raden  —  ,  174,  175. 
Tanjung,  203. 

Taüjung,  Era  — ,  175. 
Tanjung  balang,  130. 

Tanjung  bëmban,  126. 

Tanjung  pura,  124,  125,  126,  129, 130, 

160,  161. 

Tanjung  pura,  Bhre  — ,  147,  148. 
Tan-ma-sa-na-ho,  141,  142. 
Tanoran  gagang,  55. 

Tantular,  Mpu  — ,  138,  139. 
Tarnate,  187,  189. 

Tarub,  185,  201. 

Tarub,  Kyai  —  ,  198. 
Tatar,  91. 

Tayu,  195. 

Tëgal,  191. 

Teja,  Arya  — ,  184,  192,  195. 
Tëmasik,  130. 

Tënggër,   190. 

Ternate,  175. 

Tërung,  184,  196,  197,  200,  201. 

Tetila,  78,  80. 

Thahir,  129. 

Tidung  galating,  169. 

Tidung  kalati,  169. 

Tigang  juru,  117. 
Tilottama,  130. 

Timbalan,  128. 

Timor,  175. 

Tingkir,  Jaka  —  ,  178. 

Tirang,  pulo  —  ,  201. 
Tirang  ampel,  201. 
Tiris,  193. 

Tita,  Tuhan  — ,  58. 
Tiyoman,  128. 

Tobjaya,  60,  63,  64,  85,  167. 
Trawulan,  197,  zie  ook  Citrawulan. 

Trënggana,  Pangeran  — ,  201. 

Trënggana,  Raden—,  199,  200,  201. 
Tribhuwana,  130,  131,  160. 

Tromp,  127. 

Trung,  79,  83,  84. 
Ts'e-ts'un,  90. 

Tuban,  86,  88,  90,  126,  185,  187,  188, 

189,  190,  191, 192,  193, 195, 196,  200. 

Tugu,  188. 
Tulang  bawang,   114. 

Tulus,  104. 
Tumapan,  87,  89,  90,  154,  157. 

Tumapël,    Inl.,    57,  58,  66,  67,  68,  69, 

76,    78,  79,  82,  84,  87,  89,  90,  133, 

153,  154. 

Tumapël  I,  Bhre—,  144,  145,  146. 

Tumapël  II,  Bhre  —  ,  145,  146,  173. 
Tumapël  III,    Bhre—,    145,    146,  147, 

153,  156,  164,  170. 

Tumapël  IV,  Bhre—,  169,  170. 
Tumasik,  124,  125,  126,  129. 

Tumpang,  64. 

Tunggul  amëtung,  Inl.,  60. 

Tungkal,  160. 

Tupingtsuh,  86. 
Turen,  57. 

Turyantapada,  57. 

Tuuk,    van  der—,    Inl.,    60,    77,  128, 
130,  132,  160. 

Tuwah,  Hang  —  ,  126,  161. 

Tuwah,  Hang  —  roman,  162. 
Udaningkung,  175. 

Udara,  183, 186, 190,  192, 193, 197, 202. 
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Ujung  sabata,  183,  189,  202. 
Umanis,  78,  80. 

Undakan,  Raden  — ,  196. 
Undung,  196. 

Undung,  Raden  — ,  195. 

Undung,  Sunan— ,  199,  200. 
Urang  ayu,  114. 

Usen,  Raden  — ,  184. 
Valentijn,  125. 

Verbeek,  57,  59,  60,  64,.  68,  104,   123, 
124. 

Verijssel,  178. 

Veth,  67,  115,  127,  128. 

Vreede,  Inl.,  156,  177. 

Wadyaji,  113. 
Waban,  183,  202,  203. 

Wabas,  188,  189,  202. 

Wabita,  155 

Waita,  191,  192. 
Walanda,  55. 

Walckenaer,  67. 

Waleri,  189. 

Walere,  191. 

Wali,  Seb  —  ,  184. 

Wali  lanang,  Seb  —  ,  185. 

Wall,  von  de  — ,  56. 

Wanagiri,  Nyai  gëde — ,  115. 
Wanawala,  201. 

Wandan,  184,  186,  187,  195,  198. 

Wangsadipa,  114. 
Wan  Sri  Bini,  130. 

Warigadyan,  Inl.,  173. 

Warigagung,  173. 

Watangan,  Raden — ,  186,  192. 

Weegsscbaal,  de — ,  121. 
Wëkasing  sukba,  137. 
Welanda,  55. 

Wëlandi,  55. 

Wëngkër,  118. 

Wëngkër  I,  Bbre  — ,  143. 

Wëngkër  II,  Bbre  — ,  147, 148, 166, 170. 

Werajya,    78,  80. 

Wijadiraja,  160. 

Wij  aman  ggala,  113,  116. 

Wijaya,  Bra — ,  175,  en  zie  Brawijayaen 
Browijaya. 

Wijaya,  Raden—,  Inl.,  53,  60,  68,  76,  84, 
85,  90,   91,   93,  105,  110,  112,  117, 

122,  133,  145,  146,  150,  167,  174,  203. 

Wijayakrama,  Panji — ,   117. 
Wijayamottama,   117. 

Wijayarajasa,  118,  121,  122,  143. 
Wikrama,  Aji  —  ,  150. 
Wikramawira,  131. 

Wikusuma,  159. 

Wilatikta,  198. 

Wilatikta,    Tumënggung  — ,    184,    185, 

195,  196. 

Wilung,  Menak  —  ,  189. 
Wilwatikta,  139. 

Winter,  156,  177. 

Wirabhumi,   Bbre—,  145,  146,  147,  149, 

150, 152,  153,  155,  163, 164,  166,  174, 
Wiraja,  zie  Wiraraja. 

Wiraraja,  68,  78,  81,  84,  93,  110,111, 

117,  167. 
Wirasaba,  200. 

Wiro,  92,  93,  183,  202. 
Wirot,  84,  93. 

Wisnu,  Bbatara  — ,  53. 
Wisnuwardhana,    60,    64,    66,   90,  121, 

122,  156. 
Wisti,  96. 

Wiyat,  121. 
Wong  atëlëng,  53. 

Wraspati,  Inl. 
Wukir  polaman,  Inl.,  104 
Wuli,  142. 

Wu  Pin,  159. 

Wuru  agraja,   Rakryan  — ,   79,  83,  85. 

Wuruju,  Tuban— ,  148. 
Yama,  78,  80. 
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Yang  Wi-si-sa,  157. 
Yasadipura,  173,  178. 

Yawa,  78,  80,  84,  121,  138,  139. 

Yogya,  178. 

Yogyakarta,  93. 

YUan,  67,  88,  140. 

Yudanëgara,  115,  116. 
Yusup,  179. 

Yusup,  Maolana  — ,  113. 
Zabej,  102. 

Veriu  Bat,  Gea.,  deel  X.LIX. 

il. 
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WOORDENSCHAT. 





Tot  kenschetsing  van  de  taal  van  een  geschrift  staan  twee  wegen  open, 

men  kan  er  eene  verhandeling  over  schrijven,  en  men  kan  er  eene  voorstelling  van 

geven  in  den  vorm  van  een  woordenboek. 

Aan  de  laatste  wijze  van  doen  werd  hier  de  voorkeur  geschonken,  omdat 

men  daarmede  den  weetgierige  de  gelegenheid  opent  zelf  alles  te  controleeren  en 

een  gepast  overzicht  te  krijgen  van  wat  er  wèl  en  wat  er  niet  voorkomt,  beter 

nog  dan  door  een  verhandeling,  waarin  allicht  het  ]een  of  ander  onbesproken 

blijft.  Ook  was  in  dit  geval  de  lexicographische  voorstelling  daarom  aanbeve- 
lenswaardig, omdat  zij  ook  later  beter  in  staat  zal  stellen  het  Javaansch  van  de 

Pararaton,  waarvan  de  tijd  van  vervaardiging  niet  geheel  onzeker  is,  te  vergelijken 

met  dat  van  ouderen  tijd  en  de  latere  phasen.  Hoewel  niet  zeer  omvangrijk,  le- 
vert de  Pararaton  toch  het  gros  van  de  meest  frequente  woorden,  terwijl  de  hier 

en  daar  vrij  levendige  stijl  ook  het  aantal  woordvormen  niet  onbeduidend  deed 

zijn.  Volledig  opgegeven  wat  men  er  in  aantreft,  zal  een  geordende  woordenlijst 

de  legger  kunnen  worden  voor  verdere  onderzoekingen,  en  wat  juist  veeltijds  ont- 
breekt, waar  men  zich  tot  mededeelingen  bepaalt,  de  directe  gelegenheid  tot  het 

controleeren  van  de  waarde  van  het  gegevene  tegenover  het  geheel,  dat  mist  men 

bij  de  behandelingswijze  die  hier  gevolgd  werd,  zeker  niet. 

De  volgorde  bij  de  rangschikking  in  acht  genomen  is  die  van  het  Javaansche 

hanacarakan,  met  de  gewone  veronachtzaming  der  klinkers,  welke  eerst  in  tweeder 

instantie  daarbij  in  hunne  waarde  gelden. 

Wat  de  spelling  betreft,  —  en  dit  geldt  ook  voor  den  tekst  boven,  —  dient 
er  op  gewezen  te  worden,  dat  de  h  ook  aan  het  begin  van  een  lettergreep  naar 

alle  waarschijnlijkheid  stom  is,  doch  bij  het  transcribeeren  behouden  werd  eensdeels 

waar  men  haar  werkelijk  voorkomen  in  het  oud-Javaansch  kan  staven,  en  ander- 
deels daar  waar  er  geen  samenloopen  of  samentrekking  heeft  plaats  gehad,  en 

men  dus  met  hiaten  te  doen  heeft. 

Daar  boven  de  tekst  in  zijn  geheel  van  woord  tot  woord  vertaald  werd, 

werd  het  overbodig  geacht,  hier  de  vertaling  der  enkele  woorden  nog  eens  te 

herhalen.  Betreft  het  gewone,  alledaagsche  woorden,  als  anak,  harep,  enz.  bijv. 

dan  kan  zij  wel  veilig  altijd  achterwege  blijven;  waar  de  vertaling  nioeielijkheden 

levert  of  onzeker  is,  daar  geven  de  niet  ontbrekende  verwijzingen  dadelijk  den 
weg  aan  om  elders,  in  de  vertaling,  te  vinden  wat  men  zal  willen  zoeken. 





i,  1,  13;  7,  e;  24,  32;  18,  33;  zie  irika. 

e,  I,  5,  31 ;  13,  ie;  16,  21. 

e,  II,  (-e),  zie  ya. 

he,  12,  13;  14,  12. 

ah,  11,  31 ;   15,  24. 

eh,  2,  13;  8,  32;  9,  12. 

ahingan,  10.  21;  11,  5  hingan. 

hana,  1,  2,  is;  2,  9,  23;  3,  ie,  22,  24; 

4,  4,  7,  26;' 5,  1,  9,  11,  31,  33;  6,  ], 
4,  8,  21,  27;  7,  4,  10,  13,  18;  8,  20, 

27,  30,  33;  9,  19,  22,  26;  10,  8,  10, 

14,    31,    32;    11,    il ;    12,   10,    16,    30,35; 

13,   7;    14,  2,    3,   24;    15,  i;    16,  15; 

17,    26;     18,    8,    ie,    19,   28;     20,    24; 

21,    30;    23,   6,    18,   22,    23,    24,    38;  24, 

8;    25,  12;  26,  12,    18,   20,   22;    27.  2, 

16;  29,  15,   21,   34;  32,  14. 

hanaba,  7,  26. 

haneng,  3,  27 ;  22,  1 ;  26,  20,   30. 

hananing,  4,  8 ;  8,  10;  12,  33;  23,  2;  26, 17. 

sahaneng,   7,  20;  13,  15. 

kapihanan  (?)  5,  12. 

comp.,  norana. 

ano,  5,  2. 
ina. 

rama-rena,  3,  8. 

hino,  29,  24,   25. 

hinweng,  29,  25. 

uni,  I,  29,  6. 

unining,  18,  33;   22,  17. 

muni,  8,  14. 

uni,  II. 

ring  uni,  16,  7. 

anak,  3,  27 ;  5,  33 ;  9,  7,    14. 

anake,  14,  2,    3. 

anaking,  13,  84. 

anakira,  1,  3;  2,  30;  3,  25,  29;  5,  29;  6, 

1;  7,  32;  9,  ie,   28;  12,  30;  13,  ï;  14, 

ï,  3,  4;  15,  12,  29;  19,  n;  27,  33. 
anakmami,  3,  16;  9,  35. 

anakingsun,  2,  31 ;    9,  31,    33 ;  23,  38. 
anakputune,  12,  8. 

anakputunira,  12,  5. 

anakanak,  5,  1 ;  9,  20. 

ranakira,  7,  5;  9,  5;  11,  3;  27,    35. 
sanak,  12,  10. 

sanakira,  16,  12. 

sanakingsun,  15,  5. 

asanak,  27,  1. 

apasanakan,  3,  20. 

kaponakan,  16,  16. 

kaponakaningong,  16,  22. 

enak,  11,  20;  17,  6;  22,  25. 

apakenak,  19,  7. 

enakan,  17,  14. 

ëndi,  10,  28;  11,  28. 
ndi,  8,  is. 

punëndi,  7,  2;  9,  11;  10,  23. 

undur. 

mundur,    19,  28,    33;   20,  13,  11. 

andika,    14,  5;    16,  24;    19,  6;    22,   19, 

21;  23,  4. 
andikanira,  14,  9;  16,  29;  17,  2;  20, 

17,    35;    21,  33;   22,  20,   36. 
sahandika,  17,  29. 

angandika,  13, 15,23;  14,"n;  20,  7;  21, 17. 
undakan,  zie  undakan. 

andël. 

angandëli,  15,  8. 
ingandël,  22,  5. 

kandël,  17,  14;  18,  18. 

pikandël,  16,  2. 

kapihandël,  7,  17. 
undang. 
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angundang,  16,  28 ;  27,  si. 
inundang,  15,  15. 

ingundang,  17,  31;  13,  32. 
anti. 

apanganti,  11,  2&. 
apangantenan,  1,  is. 

hënti,  3,  11;  22,  27. 
inte. 

inginte,  6,  15. 
antara. 

tanpantara,  8,  15,  ie. 

comp.:  nusantara. 
antariksa,  28,  h. 

antuk,  5,  24;  28,  19. 
antuke,  2,  28. 

antukiüg,  22,  11. 

antukipun,  15,  13,   16 ;  16,  4,  e;  23, 7. 

antukira,  2,  32;  12,  2,  22,  28. 
antukaning,  24,  10. 

tanpantuk,  6,  4;  19,  24. 

pakantukipun,  22,  11. 
mantuk,    3.    19,  22,    23;  2,  26;  4,  28; 

6,    30;    7,  3,  e,  7;  12,  9;  15,  h;  17, 

34;    21,  5,  16,  32;  22,  12,  23;  26,  31; 

27,  30. 
sira-antuka,  20,  12. 

antaka. 

antakanira,  16,  12. 
ëntas. 

mëntas,  8,  28;  21,  9. 

antyanta,  3,  31;  4,  5;  vgl.  atyanta. 

hinwa,  zie  hino. 
unduh. 

tmduhën,  4,  8. 

angunduha,  4,  e 
tmduk. 

ingundukundukan,  6,  12. 

undakan,   14,  26;  28,  5;  vgl.  undakan. 
andul. 

angandulandul,  28,  s. 
ëndut,  19,  28. 

andëg. 

mandëg,  19,  5. 

angandëg,  20,  16. undang. 

angundangeng,  28,  30. undung. 

undungundung,  6,  11. 

anugraha. 
kanugrahan,  25,  17. 

inëb. 

inginëban,  24,  23. 
hënëng. 

mënëng,  10,  ie;  12,  35;  15,  11;  16,  27; 

25,  26;  28,  12. 
mënënga,  26,  27. 

iccha,  21,  21. 

ucap,  25,  12. 

angucap,  2,  20,  5,  31 ;  12,  4,  6, 13, 33, 35; 

19,  23;  23,  is,  37;  24,  e;  25,  34;  26, 

27;  28,  9. 
ucapën,  13,  33;  15,  6;  28,  28. 
ucapakëna,  21,  38. 

pangucap,  2,  14. 

pangucaping,  12,  25. 

pangucapira,  6,  14. 
er,  24,  19. 
her. 

anger,  3,  3.  , 

angher,  3,  12,  32;  5,  is,  16;  6,  5;  18, 

19;  23,  15. 
angera,  22,  4. 

anghera,  22,  4;  23,  13. 

pangeran,  19,  32 ;  20,  is,  30;  22,  2;  23, 

19,  25;  26,  29. 
pangeranmu,  28,  10. 
apangerana,  26,  28. 

ari,  13,  6. 
arine,  13,  10. 

arinira,  3,  25;  13,  5,  6,  9;  14,  19,  21; 

27,  3,  23. 

ira  (-ira),  zie  sira. 



—  265  — 

arah. 

apangarah,  28,  36;  31,  5,  9. 

aran,   1,   19;  2,  1,  24;  3,  13,  16,  26,  30; 

5,   e,    15;  6,  33;  7,  4,  6,  8,  31,  34;  9, 

4,  5,  io,  22;  10, 24;  11, 12,  is;  12, 10, 30; 

13,   4,   5,   6,   7,   8,  '9,    10;    14,    1,4,    5,20; 
16,    16;    18,  10,  14,  15,  17,  24,  19,  n ; 

20,  32;  22,  30;  24,  28,  29;  26,  12522e 

ook  ngaran. 

arane,  2,  5;  10,  15,  35;  15,  8. 

araning,  6,  7;  10,  20,  34;  13,  28;  15,  8. 

aranira,  13,  11. 

araningong^  8,  34. 

ingaran,  7,  12;  19,  1;  23,  y. 
ingaranan,  13,  2. 

aron,  15,  3;  17,  1. 
arik. 

saarik-purih,  14,  1. 

arëke,  zie  rëke. 

irika  en  iriki,  zie  ika. 

arddha,  32,  31. 

ardhanariQwari,  10,  35. 
arit. 

paDgaritaritan,  21,  2. 

arsa,  22,  20,  33,  36 ;  vgl.  arya. 

harëp,    2,    12;  3,  33;  11,  9;  13,  26;  14, 

8;    17,  3,  4;    25,  6;  26,  2,  16;  27,  3; 

28,  37;  29,  1. 

harëpingsun,  12,  2. 

harëpharëp,  26,  28.. 

kaharëpira,  10,  20. 

sakaharëpira,  10,  21;  11,  6. 

akakarëpan,  12,  33. 

angarëpi,  6,  9. 

hurip. 

ahurip,  25,  14. 

arja. 

kapaharjaha,  32,  30. 

arya,    18,  17,  32;    19,  10;   22,  1;  24,  7; 

25,    9;    26,  5,  34,  36;   27,  30,  36;  28, 

19,  27 ;  29,  10 ,  zie  nog  arsa. 

orëm. 

orëmira,  25,  1. 
UlTlg. 

ingurugan,  8,  13. 

urub. 
urubipun,  20,  4. 

ïimrub,  2,  24,  26,  29;  4,  26,  27,  28;  10,  6, 

10,    17,    32,   34,    20,    4. 
hirëng,  8,  8,  12. iring. 

garnering,  21,  1. 

rniring,  19,  25. 

umiringi,  19,  22. 

angiring,  20,  21,  24,  25;  26,  17,  21,2a. 

ingiring,  19,  10;  22,  2U 

urang,  29,  3;  29,  4,  5. 

iringsun,  zie  sim. 

iringong,  zie  ngorjg. 
akn,  9,  7. 

akua,  23,  24. 

angaku,  7,  13;  10,  33. 

angakuaku,  2,  28. 

ingaku,  3,  19,  27;  5,  28;  7,  11;  29, 19. 
den-aku,  2,  27. 

akonakoningsun,  9,  14. 

ika,   1,  9;  2,  26;  3,  e;  4,  28;  8,  21;  11, 

1,  13;  12,  2;  21,  8. 

rika,  6,  27;  8,  5;  10,  u,  12. 

irika,  1,  12,  14;  2,  2;  5,  11,13, 16;  14, 

24,  32;  20,  5;   22,  1;  23,  24. 
maririka,  6,  55. 

punika,  4,  7,  9,  13,  17;  5,  20;  6, 17;  10, 

25;    11,  6,  16,  17,  20;    12,  29;   21,  21; 

22,  8,  is;  23,    7;  24,  9. 

iki,    5,  34;  6,  14;  9,  32;  11,  32;   14,  10; 

16,  22,  23;  23,  20:  25,  36;  28,  10. 
iriki,  20,  38. 

maririki,  24,  7. 

puniki,    4,  is;  9,  u;  11,  30;    16,  35; 

17,  27;  20,  10,  24. 

iku,   2,  5,  6,  11,  21,  31;   4,  s,  15;    6,  2, 
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18;  7,  24;  10,    ia,  u,  is,  16,  35;  11,  ï; 

12,  5,  6,  14;  16,  30;  18,  3;  20,  10,28; 

23,  25;  26,  28;  28,  10. 

puniku,  2,  31,  33;  3,  1;  7,  7;  10,  17; 
24,  21. 

akara,  4,  24;  24,  27;  26,  24. 

akaga,  3,  15,  7,  23,  25;  14,  10. 

aksara,  3,  34,  35;  4.  1. 

ikang,  7,  33;  8,  17;  zie  ook  kang. 
adi,  I. 

adinya,  29,  9. 

adining,  26,  6;  29,  2. 

makadi,  13,  30,  33;  16,  21;  22,  9;  21, 

10,  33;  24,  13;  26,  5;  28,  1,  7. 

pinakadi,  22,  28,  30. 

pinakadining,  14,  23;  19,  is. 

adi,  II. 

angadyani,  10,  19;  11,  9. 

angadyanana,  10,  20. 

pangadyanira,  11,  4. 

adyanadyanira,  11,  7. 

adu. 

angadu,  26,  15. 

angadokëu,  16,  12. 

ingadokën,  27,  5. 

ta-adunipuu,   16,  10. 

hudan,  8,  15. 

idër. 

midër,  8,  28. 

adipati. 
adhipatia,  18,  is. 

kadipaten,  21,  23,  25. 

adyaksa,  18,  23. 
adinmkya. 

adimukyaning,  10,  5. 
adëg. 

adeging,  25,  5. 

angadëg,  15,  28;  18,  5;  25,  3;  28,  4. 

angadëga,  13,  13,  14. 

ingadëgan,  31,  9. 

angadëgakën,  13,  22;  18,  8. 

angadëgakëna,  25,  6. 

pangadëg,  14,  7;  24,  31. 

pangadëge,  16,  22. 

pangadëgan,  29,  26. 

pangadëganira,  27,  24,  25. 
hati,  3,  34;  9,  9,  13. 

hatinira,  27,  36. 

pinakatihati,  14,  21. 

comp. :  walangati,  prihatin. 
iti,  32,  27. 

atër. 
ngatëra,  7,  5. 

angatërakën,  18,  26;  22,  24. 

iagatërakën,  22,  24;  24,  15. 

atur,  20,  23;  22,  15,  17;  23,  4,  12. 

aturing,  15,  2;   17,  28;  20,  23,  31. 

aturira,  16,  27;  17,  il;  19,  32;  21,20, 

30,  36;  22,  34. 
aturanira,  23,  25. 

matur,  15,  22;  16,  24;  17,  16;  18,  34; 

20,  s,  10;  21,  28;  22,  2;  28,  26,34,36. 

roatura,  15,  3;  23,  18. 
den-atur,  27,  7. 

katur,  21,  6;  32,  2. 

kahatur,  14,  18. 

angaturi,  18,  20,  27;  21,  22,  23,  31,  32,  38. 

ingaturao,  14,  11 ;  19,  6,  20;  20,  33;  21, 

16;  23,  27;  31,  8,  6. 
aturana,  22,  37- 

katuran,  14,  30. 

angaturakën,  19,  s;  22,  17;  25,  13. 

tanpangaturakën,  28,  31. 

angaturakëna,  22,  16;  24,  5;  28,  37. 

këtët. 
ahëtëtan,  27,  4. 

uttama,  10,  35. 
atus. 

satuse,  14,  1. 
utus. 

aagutus,  18,  24. 

ingutus,  28,  30. 
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utusan,  22,  21;  23,  18,  so. 

autusan,  18,  32. 

apotusan,  28,  3. 

atyanta,  9,  21,  25;  12,  31,  37;  14,  6;  18, 

7;   21,  37;  22,  35,  vgl.  antyanta. 

atag. 

ingatagakën,  7,  20. 

hitang. 

kahitang,  3,  is. 

hutang,  4,  31. 

hutangisun,  21,  34. 

hutangta,  3,  16. 

kapihutaugan,  7,  8. 
asa. 

comp.  :  salahasa. 
isi. 

esi,  20,  33. 

a-isi,  20,  35. 
isun,  zie  sun. 

acraya. 

comp. :  paragraya. 

agrama. 

agrameng,  7,  11. 

acramanira,  1,  6. 

agramaningsun,  6,  20. 

esuk,  20,  14;  vgl.  eöjang. 

comp.  ëmbesuk. 

astu,  1,  1;  32,  32,  33,  32. 
inastwan,  1,  12. 

ingastwaniug,  14,  14. 

kastwanira,  8,  22,  23. 

inastwakën,  8,  23;  13,  28. 

astokëna,  14,  12. 
astri. 

ingastryan,  13,  29. 

ingastren,  16,  19. 

istri,    10,  10,  14,   15;  13,  10;  19,  37;  20, 
2,   5,   6,    13,    21;    21,    5,    11,    22,    24;  24,  1, 

25,  27,  1,  is;  30,  3,  6. 

istrinira,  6,  24. 

igwara. 

comp. :  paramegwara. 

igwari. 
comp.:  naiÏQwari,  arddhanarigwari. 

isëm. 
mesëm,  7,  5. 

asing,  11,  1. 

ewu. 
wolung  ewu,  3,  7. 

awih. 
awihën,  25,  1. 

iwëh. 
kewëh,  5,  9. 

iwuh. 
sakewuhira,  27,  35. 

hawan,  4,  34;  5,  4,  16. 
tanpahawan,  8,  27. 

awirainena?,  28,  32. 
awak,  1,  8. 

angawaki,  25,  31. 

pangawaking,  6,  29. 

awus,  vgl.  huwus  en  wus. 
awusan,  22,  37;  23,  2. 

kawus,  24,  12. 

huwus,    zie    ook    wus    en  awus,  2,  22; 

11,    13,    20,    32;    12,    23;     14,    7,    32; 

16,  2,  19,  7;  23,  23;  24,  4;  25,  is;  26, 

26;  28,  21. 
huwusa,  11,  is. 

huwusing,  1,  17;  2,  is;  11,  25;  18,  24. 
huwusnira,  1,  14. 

den-huwus,  11,  22. 

aughuwusakëna,  3,  16;  7,  16. 
awighnam,  1,  l. 
hwang. 

humwang,  8,  16. 
awang. 

awangawang,  5,  22;  14,  26,  31. 
angawangawang,  14,  23. 

awëng,  kawëngan,  10,  7. 

ala,  10,  11;  20,  37. 

alaala,  19,  3. 
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ingalan,  27,  4. 
ilu. 

milu,    5,    2;  9,  8;  14,  28;  22,  37;  23, 

26;  28,  25. 
milua,  23,  22. 

sun-ilonana,  31,  6. 
ula. 

ulanipun,  18,  37. 

alah,  3,  13,  21;  14,  16,  30;  18,  10. 

alahira,  3,  21. 

angalahakën,  23,  26;  27,  15 

angalahakëna,  14,  9. 

kalah,    14,  10,  28,  34;    23,  23;    24,  4; 

26,  9;  28,  21;  31,  7,  10. 

kalahing,  24,  12,  13. 

kalaha,  14,  10. 

alih. 

aügalih,  23,  28;  29,  25. 

ingalihakën,  26,  34. 
ulah. 

ulahaning,  10,  21. 

polahing,  26,  21;  28,  34,   36. 

polahira,  7,  12;  23,  12. 

sapolakira,  15,  30. 

angulahakën,  1,  19. 

ulih. 

saulihira,  9,  28;  10,  9;  26,  32. 

mulih,  2,  11,  18;  6,  28,  32;  7,  35;  14, 

33;  23,  26;  25,  20;  26,  21,  22. 

den-mulih,  2,  17. 

muliha,  1,  11;  3,  16;  22,  21;  23,  20. 

angulihi,  25,  16. 

olib,  11,  12;  12,  6;  24,  27;  25,  24. 

olihing,  1,  7;  32,  31. 

olihira,  4,  5. 

tanpolih,  11,  31. 
hulun. 

pahulunan,  16,  18. 
hëlar. 

pinakahëlarira,  5,  25. 

pioakahëlaranira,  5,  23, 

hëlët,  25,  5,  21,  28;  27,  7  (lët) ;  28,    15: 

31,  15. 

ulat. 
angulati,  8,  29;  24,  6,  8- 
ulatana,  9,  1. 

alas,    5,  1,  2,  3;    6,  5,  7,  16;  20,  20,  24, 

31;  21,  ];  28,  4 

alasing,  22,  5,  11;  23,  4  5. 
angalas,  6,  6. 

paDgalasan,  23,  27;  26,  12,  20. 

pangalasaniog,  15,  25,  17,  22. 

pangalasanira,    15,  15;  23,  ]9,  20,  26. 
halisyus,  8,  15. 

lialiwawar,  8,  15. 

alalang,  4,  19,  26;  21,  2. alap. 

angalap,  11,  5;  15,  9;  29,  17,  26;  30, 

6,   16. 
aagalapa,  10,  15. 

ingalap,  24,  37;  27,  25. 

kalap,   27,  23;  29,  23;  30,7,10,11,13 

14,   15. kalaping,  27,  14. 
den-alapa,  23,  38. 

sun-alape,  11,  3. 

alapen,  27,  2. 

nngalapdo,  3,  24. 

kalapdo,  30,  16. 

alaya. 

conip.:  dew alaya. 

ulam,  6,  23. 

polaman,  24,  33. 
alang,   I. 

kalangan,   19,  34. 

alaag,  II. 

palaogalaüganing,  4,  25. aling. 

alingan,  28,  9. 

ingaliagan,  5,  28. 

hilang,  3,  6;  6,  14. 
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parahilang,  24,  19. 

angilangakën,  5,  8;  16,  3],  30;  18,  9,  23; 

25,  315  32,  2. 

angilangakëna,  16,  29,  35;  17,  13. 

ingilangakën,  5,  5;  8,  3;  16,  36;  17,  5, 

9,  23,  24,  26;  25,  22,  32;  26,  11,  14,31, 

27,  3;  28,  28;  31,  32. 

ndak-ilangakën,  16,  30. 

ilangakëna,  16,  33;  17,  4. 

kelangan,  6,  13. 

iling. 

angilingilingi,  1,  17. 

apa. 

angapa,  16,  23;  26,  28. 

angapaha,  2,  15. 

sun-kapakëna,  2,  16. 

punapa,  10,  11,  27,  34;  15,  4,  10;  17, 16; 

20,  23;  21,  29. 

api. 

apiapi,  22,  3. 

ipu. 

kepwan,  6,  13. 

ipuh. 

epuh,  23,  32;  zie  ipu. 

ipah. 

angupahakën,  15,  30. 

ipan,    6,  2,  21;    11,  32;    12,  26;   13,  17; 

14,    23;     17,  26;    19,  1,  7;    20,  s,  11, 

27,  34;    21,  13;    23,  21;  24,  4,  12,  17; 

25,  16;  zie  nog  pan. 

pun  (-ipun),  zie  pun. 
>pën,  32,  31. 

ipacara. 

upacaraning,  4,  5. 

ingupacara,  24,  14. 

tpura. 

ingapura,  22,  3,  18. 

kahapuraha,  27,  34. 

ipakara. 

pangupakaranira,  21,  37. 

ipata,  7,  26. 

apës. kapësan,  31,  17. 

apus,  1,  9. 
apusira,  1,  3. 

angapus,  24,  33. 

ingapus,  24,  20. 
•  angapusi,  25,  7. 

kapusan,  25,  7. 

pangapusisun,  23,  25. 

upaya,  22,  2. 
upayanisun,  23,  18;  24,  7. 

upama,  2,  33. 

upamanira,  16,  26. 

aduh,  19,  28. 

uduh,  7,  2. hidëp. 

ahidëp,   13,    27;  17,  23;  20,  31. 

ahidëpa,  22, 10 ;  24,  20;  25,  8;  28, 10,  30. 
angidëpakën,  4,  27. 

den-hidep,  28,  10. 

kedëp,  3,  10 ;  18,  20. 
idam. 

ngidam,  10,  3. 
adang. 

angadangadang,  4,  34;  6  22. 

aja,  3,  g;  22,  37;  23,  18;  24,  17;  25,  u. 
aji,  I, 

ingajen,  3,  7. 

aji,  II,  18,  34,  35;  22,  1?,  18,  19;  24,31, 

32;  26,  12;  29,  21. 
siraji,  13,  14,  19,  22;  14,  8,  9,  11,  15, 16, 

19,  25,  30;  16,  29;  18,  19,  27,  28,  31, 

32,  33,  19,  2,  7;  21,  6;  22,  3,  4,  6,  8, 

15,   17,   20,   25,   32,   35,   36;    23,   5,    12,  13, 

32,  39;    24,  30;    25,  13,  27,  31;    27,  1; 
30,  e. 

comp.:  rabihaji,  kakaji,  binihaji. 

ajar. majarakën,  9,  34. 

kajar,  5,  20. 

ujar,  3,  15;  7,  23;   18,  18. 
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ujaring,  6,  1;  15,  34;  17,  19,  21;  20,  34, 

37,  24,  20. 
ujarira,  11,  4;  25,  11;  26,  28. 

ujarisun,  21,  17. 

saujarira,  28,  11. 

inujaran,  26,  28. 

ajak. 
angajak,  23,  17,  23. 

ingajak,  4,  48;  6,  22. 

den-ajak,  2,  12. 

ajëng. 

angajengana,  11,  5. 

ayi. 
yayi,  16,  9,  10;  20,  6,  8,  13,  21;  21,6, 

11    22,  24;  24,  2. 

rayi,  20,  9. 

rayinira,  14,  29. 

rayi-pakanira,  20,  9,  12. 

hayu,    9,  22,  26;  10,  11;  23,  24;  29,  18. 

kayunira,  10,  7. 

ahayu,  29,  22;  5,  2. 

comp.  listu-hayu. 

hayo,  2,  3,  9,  23;  7,  23;  24,  11. 

iya,  9,  3;  11,  17;  20,  10,  28;  26,  29. 

hayun,  zie  yun. 

kakayuning,  20,  24. 

kahayun,  21,  1. 

ayur. 
comp.:  dirghayur. 

aysak,  3,  11. 

ayam. 
angayam,  20,  20,  24. 

hyang,    1,  4,  6;    2,  9;   3,  18,  22;  6,  29; 

7,  15,  19;  8,  M,  19,  22;  12,32;  14,17; 

27,  22;  29,  20,  22;  30,  3,  5,  10,  24,  26, 

29,    31,    34;    31,   3,   6,    7,    9,11,26;    32,5, 

15,  18. 
comp.  danghyang,  guruhyang. 

ayëng. 

angayëngi,  16,  2. 

hafiar,    1,  18;    9,  12,  13;  10,  32;  12,  12, 

17;  29,  34. 
enjang,  4,  12,  29;  21,  il ;  vgl.  esuk. hem. 

paheman,  8,  13. 
hum. 

alium,  8,  8,  10. 

ahuinaning,  8,  17. 

om,  1,  i;  32,  32. 

ama. 
rama-rena,  3,  8. 

ramane,  2,  21. 

ramanira,  3,  10 ;  15,  8,  31* 

amah,    14,  22. 

umak,  2,  12;  4,  23;  6,  25. 
umahipun,  26,  23. 

uinakira,  17,  3. 

aomakomak,  2,  14. 

pomahomakingsün,  2,  17. 

pomaliomahira,  3,  4. 

sapomakomahira,  3,  4. 
somakira,  27,  4. 

sasomak,  3,  2. 

somakan,  10,  4. 

Hman. 
ingumanuman,  3,  7;  28,  25. 

amuk,  15,  25;  19,  13. 

angamuk,  20,  7,  11,  18;  19,  30. 

ingamuk,  15,  4;  19,  34. 
den-amuk,  24,  24, 

pangamukira,  20,  3;  21,  28. 

angamtiki,  24,  25, 

angamukana,  24,  7,  10. 

amit,    10,    22;     11,  15;    15,    14;    17, 

34;   22,  10;   23,  13;  25,  16,  24;  26, 

21,   24. 
amita,  23,  12. 

ëmas,  zie  mas. 

impër. 
kempër,  16,  12;  18,  29. 

ambak. 

angambah,  27,  13. 
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ëmban,  25,  33. 

angëmban,  20,  21. 

ingëmban,  2,  26;   7,  31;  20,  H;  31, 11. 
ambëk. 

piambëk,  11,  6;  27,  4. 

ëmbesuk,  24,  14;  vgl.  esuk. 
ambil. 

angambil,    4,  17;    22,  2;    27,    15;  29, 

21;  30,  12. 

angambila,  4,  30;  6,  12,  17;  16,  9. 

kambil,  30,  8,  18. 

ëmbang,  7,  18. 

imëng. 

kemëngan,  24,  5. 

uga,  3,  8;  5,  34;  24,  7,  11;  26,  2. 

ugi,    7,  7;  17,  27;  21,  31,  36;  22,  2,  4. 

ibu,  15,  4,  6,  10,  11,  13,  H;  16, 18;  27, 1. 

ibunira,  15,  4. 

ibu-pakanira,  15,  3. 

abhiseka,  vgl.  biseka. 

abbiseka,    14,  13;  18,  6,  7,  16;  25,  3. 

abbisekanira,  13,  29;  24,  38;  32,  11. 

comp.  dbarmabbiseka. 

ëbang. 

ingëbang,  15,  17. 

ang. 

punang,  11,  30. 

ing,    1,    5,  6,  16;  2,  1,  9,  14,  19,  20,  23, 

24,  29;  3,  3,  5,  J3,  30,  34;  4,  4,  8,  10, 

]4,  15,  20,  26;  5,  1,  11,  13,  15,  19, 

20,    21;     6,    8,   10,   22,    24,    29,    31;     7,    2, 

12,  15,     19,    22,    23,   31,   32;    8,   1,    8,   12, 

13,  27,  30,  31,  32;  9,  2,  4,  24,  26;  10, 

9,    23,    26,     30;     11,    ,24,     26;     12,     2,    3, 

4,  13,  23,  27,  28;  13,  18,  27,  32;  14, 

8,   26,   31,   32,   34;     15,   4,    5,    20,   30;    16, 

5,  25,  28,  30;  17,  9,  11,  12,  16,  21,  28, 

29,  35;  18,  9,  19,  24,  26,  34;  19,  2,  5,  15, 

24,  27,  34;  20,  16,  19,  21,  31;  21,  1, 

2,  5,  6,  8,  9,  11,  14,  15,  16,  19,  24,  25, 

26,    34;     22,     7,     13,     15,   16,  18,  24,    28; 

23,   8,   12,   15,    17,   18,   23,   25;   24,    2,12, 

23,    24,    25,    37,   38;    25,    8,    16,    24;    26,    2, 

7,   19,    28,   32,    33;    27,  '3,   31;    28,   3,5,8, 
10,  17,  29,  32;    29,  e;    30,  29;   31,  12, 

13,  14;   32,  2,  11,   2J,   28. 

ing,  II,  (-ing),  passim,  vergl.  ning. hung. 

bumunga,  19,  15. 

bingan,  zie  ahingan. 

ingin. 

kapengin,  4,  8;  11,  2. 

angkën.    . 
angangkën,  10,  24. 

angangkëna,  8,  24. 

ingkene,  zie  kene. 

angkat. 
mangkat,  6,  9;  7,  16;   15,  is;  17,  36; 

18,  9;    19,   2;  21,  13;  22,  15;  25,  30; 

27,  36;  28,  3. 

ingkab. 
kengkab,  10,  6. 

ingët. 

engët,  11,  26;  18,  29;  20,  5. 

pakanira-ingëtakëna,  22,  8. 

angso. 

pangangsone,  9,  32. 

ungsi. 
ttmungsi,  3,  11. 

angungsi,  1,  4;  5,  7,  10,  13,  14,  18,  26, 

27,  32;    6,  4,  5,  7;    7,  19,  28;    8,  4,    5; 

13,  26;  14,  26;  15,  22;  17,  12,27;  19, 

25;  20,  24,   25;  22,  14. 
inungsi,  8,  5. 

kongsi,  3,  12;  26,  2, 
ingis. 

kengis,  10,  6. 

ingsun,  zie  sun. 

ungsëd. 

angungsëd,  20  7. 
angge. 

ingangge,  12,  u,  15;  16,  17. 

-n,  ,.ib,i..„ 
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anggo. 

inganggo,  12,  25. 

unggu(h). 

munggwing,  16,  26. 

ënggen,  zie  nggen. 

enggal,  7,  10. 

anggëk. 
kanggek,  21,  16. 

anging,  9,  34;  10,  20;  11,  5,  10,  21;  16, 

25;   18,  37;  20,  i6,is;  21,  si;  25,  14, 

25;  26,  17. 

ingong  (-  ingong),  zie  ngong. 

ne  (-  ne),  zie  ya. 
nihan,  1,  2. 

nini,  2,  15,  17;  6,  24;  8,  9,  11. 

ranini,  8,  14. 
nir. 

comp.:  nirwighna. 

nira  (-  nira),  zie  sira. 

nora,  1,  7;  4,  7;  5,  33;  7,  so;  9,32;  11, 

10;  12,  16;  13,  16,  20;  17,  4;  24,  19; 

25,  36;  26,  1,  27;  28,  10. 

norana,  1, 8 ;  11, 12 ;  26,  6 ;  28, 10;  29, 29. 

narigwarf,  10.  15. 

comp.:  aïdhanarigwari. 

nirwighna,  14,  6. 
nakti. 

ananakti,  3,  15;  8,  6. 

ndi,  zie  ëndi. 
ndan,  6,  5;  8,  15. 

ndak  (ndak-),  16,  30. 

nduk,  (zie  ook  duk),  18,  19;  19,  19. 
nduking,  30,  9. 

nta  (-  nta),  zie  ta,  II. 

natar,  4,  5,  13,  14;  18,  20. 

na§a,  32,  31. 

nusa,  8,  17,  19. 

sanüsa,  23,  24. 

nisun  (- nisun),  zie  sun. 
nüsantara,  16,  23;  28,  21. 

nastapa. 

anastapa,  9,  7. 

nipun  (-  nipun),  zie  pun. 

nya  (-  nya),  zie  ya. 

nayana. 
comp.:  tiïnayana. 

nem. 

nënëm,  5,  29,  33,  34;  6,  2. 

nom. 

anom,    3,    24 ;    13,    8 ;  15,  6,  29 ;  20, 

2;  20,  8,  12;  21,  16;  24,3,38;  30,13. 
rabi  anom. 

nama,  15,  29. 

makanama,  8,  25. 

namas,  1,  l. 

naga,  8,  15. 
nagara,  13,  29. 

nagareng,  5,  5;  8,  2;  13,  18,  27. 

nagaraning,  14,  6. 

nagaraningsun,  14,  9. 

comp.  amancanagara. 
nabhi,  16,  26. 

ning  (-  ning),  passim,  vergl.  ing,  II. 
nangkën,  6,  12,  18,  19,  26;  21,  3. 

ningsun  (-  ningsun),  zie  sun. 

ningong  (-  ningong),  zie  ngong. 
Cttcuh. 

acucuh,  14,  17. 

candra. 

comp.:  rupacandra. 

cor. 
cinoran,  17,  14,  15. 

kacoran,  17,  32. 

pakanira-corana,  17,  30. 
caru,  1,  9. 

pinakacaru,  1,  10,  14,  16. 
makacamaning,  1,  10. 

curna. 
kacurna,  15,  20. 

cakra,  8,  31. 

cakrawati. 

anakrawati,  10,  16;  11,  1. 
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cidra. 

aiiidra,  11,  14;  12,  26- 

ingsun-cidrane,  11,  7. 
caturbbuja 

acaturbhuja,  13,  24. 
citta. 

kacitta,  4,  9. 

celeng. 

cinelengceleng,  26,  15. 

caya. 

cinayakën,  21,   36. 

campur. 

kacacampuran,  2,  5,  11. 

camëti,  28,  6. 

den-camëti,  28,  8. 

cangkrama. 

acangkrama,  10,  3- 

pacangkraman,  10,  9. 

cangkring,  12,  12. 

ra,    25,    8,    14,    35;    26,    12,    13,  1G,  23, 

26,   28,   31. 

rena,   ranini,    ranak,    rakaki,    raputu, 

rayi,  rama;  rabaden  en  raden  zie  bene- 
den. 

ri     I,    1,    14,    17,  2,   9;   10,  ig;   15,  25; 

16,  26;  18,  1,  23;  19,  25;  20,26;  25, 

9;  27,  2. 

ring  uni,  16,  7. 
ri  II. 

rinipun,  12,  12;  18,  ,37  (rwi). 

ro,  vgl.  rwa,  31,  17. 

roro,    16,   23,  30;    18,  5;    24,  27;  25, 
27. 

rong.    25,    28;  25,  10,  33,  34;  32,  22; 

25,  3t. 

pingro,  27,  7. 

amingroni,   11,  13. 

aparo,  12,  3. 

isun-parone,  21,  35. 

ïwëlas,  31,  17. 

reb,  28,  33. 
Verb,  Bat.  Gen.„  deel  XLIX. 

rebing,  6,  32;  22,  27. 
rabi. 

rabine,  28,  9. 
rubun. 

ruinubun,  17,  1;  28,  8. 
karubun,  29,  7. 

angrubuni,  28,  2. 
rabina,  12,  23. 

karabiuan,  5,  19. 

rabaden,  vgl.    raden,  16,  36 ;  17,  2;  5,  7, 

16,    26,   35;   20,     2,   32;   21,   13,  15,29; 

22,  37. 
rabasya. 

rabasyane,  10,  32. 

rabasyanipun,  10,  13,  17,  34» 

rabasyanira,  10,  6. 

rahayu,  1,  3;  9,  30,  35;   10,  25;  11,  8. 

rahayuaning,  18,  20. 

ron,  5,  24. 

roning,  5,  22;  8,  28. 
rena. 

rënarëni,  2,  16. 

rena,  zie  ina. 

ranak,  zie  anak. 
rantun. 

parantunaning,  22,  7. 

aparantunan,  23,  11. 

runtik,    16,  28;    17,  23;  25,  13;   28,  27; 
31,  7. 

rantab. 

arantaban,  21,  19, 

rara,  7,  33;  9,  26, 

rare,    2,  22,  23,  25,  26,  28,  31,  33 ;  3,  1, 

18;  6,  10;  7,  24;  8,  30;  13,  1. 
rareng,  2,  21. 

raryangon,  3,  29. 
rum. 

arura,  23,  7. 
ruruh. 

rinurub,  8,  3;  17,  6,  38. 

|  reren. 
18. 
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areren,  6,  31 ;  21,  il. 

parerenan,  1,  i. 
rërëb. 

angrërëb,  21 ,  9. 

rëko,  11,  is. 

rika,  zie  ika. 

raden  (ygl.  rabadeu)  14,  28;  15,28;  16, 

29,  31,  33,  34;    17,   3,   8,   10,   11,  12,  16, 

26,   28;    18,   15;    19,   9,   14,20,23,25,26, 

28,  29,  33,  35;  20,  ],  3,  5,  6,10,13,17, 

20,  21,  22,  28,  30,  36;  21,  4,  7,  10,  11, 

14,  16,  22,  23,  24,  25,  34,  37,  38;  22,  1, 

22,  23,  34;  23,  2,  10,  12,  13,  14,15,17, 

26;  24,  1,  2,  28,  34,  35,  37,  38;  25,  3, 

16;    27,    13,   14,  15,  17,  20,  23,   23,  25; 

29,  21,   24,   25;    31,   12,    13,   32. 

ratu,  11,  ],  ?,  3;  12,  6;  13,  13,  14,  19; 

14,  7;  15,  27,  28;  16,  15;  18,  2,  5,7, 

11,   28;   23,   19,   23,   24,  25;   24,   31;  26, 

31  ;   31,   13,  34. 

karatunira,  18,  6;  29,  31. 

pararaton,  32,  27- 

ratu  angabaya,  zie  baya. 

ratri,  2,  29;  4,  24;  12,  19;  3,  18. 

saratri,  4,  9;  20,  14. 

ratëng,  4,  8;  11,  20. 
rus. 

pangrus,  29,  2. 
rasa. 

rasaniug,  1,  13,  16;  8,  16  ;  14,  15. 

rasanipun,  23,  8. 

ararasan,  27,  31. 

karasa,  16,  27- 

comp.:  bbawara. 
rësi,  14,  14. 

rësab,  zie  mërsab. 
rusuh. 

arusub,  5,  32 ;  8,  2. 

angrusub,  5,  5. 

rinusuban,  7,  30. 

rusak,  4,  14.,  15,  16-  19, 3 5  25,36;  29, 10. 

rnsaking,  26,  3. 

rësëp,  3,  2. 

resëpira,  12,  15. 

amirësëp,  2,  25;  5,  22. 

rwa,  zie  ro. 

pingrwa,  21,  26. 
karwa,  32,  30. 

rwi. 
rwining,  4,  37. 

riwa. 

ariwariwa,  13,  13. 

rawub,  17,  35. 

rawubireng,  18,  3. 
rowang. 

rowauge,  26,  26. 

rowangira,  4,  34;  25,  9. 
rowanguira,  1,  is. 

rorowang,  25,  7- 

sarowangira,  25,  14;  26,  7. 

sania-rowangipun,  19,  30. 

rinowang,  2,  8;  5,  2;  7,  33. 
rinowang,     10,  2. 

ingsun-rowang,  9,  7. 
cleu-rowanga,  2,  12. 

angrowangana,  8,  9. 

rupa,  16,  25. 

rupane,  12,  1 ;  16,  22,  23. 

rupaning,  3,  34,  35. 

rupanira  9,  23;  13,  25. 

sarupane,  11,  21. 

arupa,    12,  7;    15,  11;  18,  is;  22, 

23,  11. 
rnpacandra,  4,  2. 
ridu,  20,  3. 

aridu,  19,  36. 

raja. 

comp.:  niabaraja. 

rajaputri,  23,  20,  23;  24,  4,  11,  12,  16, 

19,    21,    22;  28,  33,  37. 

rajapisnna,  26,    15. 
rojong. 

5; 

}?, 

. 
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SUD-l'OJODg,    27,    35. 

angrojongi,  26,  36;  27,  32. 

i'ayi,  zie  ayi. 
reyong,  29,   6. 

rama,  I,  zie  araa. 

rama,  II. 

araraman,  28,  1,  17;  29,  12. 

raine,   17,  22. 

ramening,  22,  35. 

rëmën. 

avëmën,  12,  13. 

rampak,  19,  13. 

rëgrëg. 

paregrëg,  3',  5,  15. 
rabi,  3,  24;  11,  1;  15,  ig;  30,  17. 

rabi-aiioro,  3,  25. 

rabini,  11,  3. 

rabining  11,  5. 

rabinira,  10,  17,  31 ;  21,  24,  33. 

arabi,  11,  5. 

rabihaji,  29,  is. 

rubuh,  28,  5. 

rëbat. 

karëbat,  14,  22. 

rëbut. 

arëbut,  25,  10. 

karëbut,  23,  39. 

ring,   1,  4;   2,    1,  3,  9,  12,  13,  28,  29,  31, 

33;  3,  6,  8,  9,  10,  11,  15,  29,  32,  33,34, 

35;  4,  ];  12,  13,  18,  19,  25,  28,29;  5,  1, 

3,  7,  9,  10,  13,  17,  18,  21,  22,  2C,  27, 

31  ;  6,  3,  4,  6,  7,  15,  20,  23,  25,  27,  29, 

32,  33;  7,  l,  2,  4,  8,  10,  13,  15,  16,  17,  18, 

19,  21,  23,  24,  27,.  28;  8,  1,  2,  5,  7, 

9,  10,  11,  13,  17,  19,  25,  26,  27,  28, 

33;  9;  1,  8,  'J,  10,  14,  16,  17,  19,  20, 

21,  26,  29,  35;  10,  1,  4,  8,  15,  18,  20, 

29,  31,  33;  11,  5,  7,  9,  11,  14,  15,  17, 

24,  25,  26,  27,  29,  31  ;  12,  5,  8,  9,  11, 

26,  27,  31,  32;  13,  12,  14,  15,  17,  20, 

21,    23,   27,   28,   29,   31,   34;     14,   l,   9,   15, 

28;  15,  2,  3,  12,  15,  17,  28;  16,2,9,13, 

15,  18,  23,  29,  31,  32,  34;  17,  3,  10,12, 

13,  15,  26;  18,  8,  12,  1%  18,  26,28;  19, 

7,  12,  16,  20,  24,  26,  29,  35;  20,  7,  25, 

31,  37;  21,  8,  11,  17,  22,  23,  25,  27,  28, 

30,  38 ;  22,  2,  4,  6,  11,  14,  22,  25,  26,  27, 

29,  38,  39;  23,  1,  4,  10,  12,  13,  15,  16, 

19,  23,  24,  25,  37;  24,  3,  4,  10,  14,  16, 

18,  22,  24,.  29,  31,  32,  37;  25,  2,  4,  12, 

26J  26,  17,  23,  24,  25,  28,  31,  33,  34,35, 

37;  27,  9,  11,  12,  15,  16,  17,  22,  26,  27, 

29,  31,  32J  28,  2,  4,  7,  14,  21,22,24,27, 

29;  29,  3,  24,  25,  31,  32;  30,  1,  2,  12, 

16,  20,  21,  23,  24,  31,  33,  36,  37  5  31,  1, 

14,  15,  25,  27,  31,  35;  32,  4,  9,  12,  19, 

24,    28. reDgö. 

angrëngö,  8,  16;  15,  30;  16,  33. 

karengö,   14,  7,  15,  so; 

rmga. 

pinariringakëü,  17,  1. 
rungu. 

angruiigu,  22,  27 ;   7,  8,  23 ;  17, 7, 10,  24; 

27,  36. 

karungti,  7,  25;  9,  23;  25,  12;  28,  13. 

pinarimiDgokëD,  17,  7,  15. 

aparungon,  27,  4>. 

rangkul. 
rinangkul,  9,  6. 

rangdu,  26,  11. 

rangdya. 

raugdyaniug,  1,  13. 

ki,    2,  13,  28;  3,  4;  7,  4;  11,  2,  14,  31 ; 

-12,  4,  25,  29;  13,  16;  14,  2,16;  17,27; 

23,    18,    37,    38;    25,    25,    34. 

ko,  2,  4;  6,  30. 

keb. 

kebiag,  25,  11. 

kebipun,  5,  29. 

sakeb,  29,  11. 

sakehe,  26,  17. 
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sakehing,  20,  20;  23,  29. 

akeh,  4,  22;  18,  25;  19,  4,  31,  33,  35; 

20,  28;  21,  is;  29,  8. 

ken,  I,  1,  2,  19,  20;  2,  1,  2,  5,  7,  12,  13, 

18,  23,  27,  30;  30,  3,  4,  5,  8,  10,  u,  17, 

19,  23,    26,     28,     31,   32,  33;   4,   3,   8,   10, 

11,  18,  21,  23,  24,  28,  29,  30,  32;  5,  2, 

3,  5,  6,  8,  10,  28,  30 ;  6,  3,  5,  6,  7,  12, 

16,   18,   22,   24,   26,   33;    7,   1,    5,6,8,9,11, 

12,  14,  16,  17,  18,  19,  21  23,  25,  26,  27, 

29,  31,  33;  8,  1,  2,  6,  11,  21,  24,  29,31, 

34;  9,  1,  4,  5,  7,  8,  17,  22,  25,  27,  10, 

1>  3,  4,  5,  6,  8,  9,  13,  15,  21,  23,  26,  27, 

30;    11,    17,    21,     23,     23,   24,   25,   28,   31  ; 

12,  ],  7,  8,  9,  11,  13,  14,  16,  18,  21, 

31,    33,    34,    35,    37;     13,     1,     3,   4,   7,   8, 

13,  14,  27,  28,  32;  14,  7,  ]],  28;  15, 

7,   12,   14,   16,s29. 

ken,  II. 

aken,  11,  26;  16,  9;  28,  7;  30,  29. 
kinen,    4,  28,  29;    8,    26;    16,  33;  17, 
13;  21,  12;  27,  31. 
akenkenan,  18,  31. 

kenkenaningsun,  11,  29. 
kon. 

akon,  16,  31;  23,  4. 

kanon,  3,  15;    5,  22;    7,  14,  15;  8,  7; 
15,  ie;    16,  28,  34;    18,  is;  22,16,21, 
26;  25,  14;  27,  e;  28,  e,  9,  11. 
akonkon,  11,  31;  23,  28. 
konen,  11,  13. 

den-kon,  6,  15. 

sun-kon,  23,  22. 
kana. 

ngkana,  32,  29. 

këna,  12,  18;  19,  35. 
kënaha,  20,  26. 

angënakën,  2,  3;  7,  26;  22,  32. 
kina,  13,  32. 

kinakina,  13,  is. 

kuna,  3,  20. 

kene. 

ingkene,  5,  33;  6,  l. 

ringkene,  8,  33. 
kanin,  19,  4,  8. 

kintu,  32,  33. 

kantun,  21,  3;  en  zie  katun, 

kunëng,  13,  3] ;  24,  3*5. këcap. 

këcapira,  2,  31;  27,  33. 
kacang,  7,  32,  34. 

pakacangan,  6,  ]],  9. 

kan,    3,  10;    5,  30;  18,  25;  23,  18;  26, 

32;  29,  9,  15. 
angareni,  20,  15. 

kira, 

akirakirn,  15,  30. 
kinire,  16,  1. 

kuren. 
akurënan,  1,  18. 

kukurënën,  6,  25. 

karana. 
karananira,  7,  14. 

karananingsun,  11,  6. 
kërta. 

krëtaning,  15,  6. 
kërti. 

convp. :  bamakërti. 
këlïs,   11,  11,   12,  14,   18,   26,   28,   30,  32; 

12,  2,  5,   22,  26,  28. 
kërisira,   12,  4,  21;  16,  4;  24,  24. 

angëiis,  9,  31;  10,  18;  11,  9. 

krsnapaksa,  32,  30. 
karya,  11,  17. 

kaïyaningsun,  10,  27. 

akarya,   6,  9;  11,  13;  12,  29;  15,  13, 

17;  16,  4,  6. 
pinakaryaken,  21,  2. 

karayita. 
sakarayita,  17,  8. 

krama. 

kramanira,  12,  32« 
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akramaba,  27,  2. 

karma,  9,  34. 
kirim. 

akirini,  18,  3;};  22,  15;  23,  3,  21. 
angirim,  2,  1. 

angiriini,  1,  20. 
kurëb. 

kumurëb,  21,  10. 

karëng  (arëDg). 

sakarëngau,  22,  5;  27,  28. 

kurang,  11,  il ;  23,  6. 

kakuranganira,  7,  13. 
kunmg. 

juru  kunmg,  16,  10. 

kaka,  12,  13;  16,  4,  8. 

kakaji,  28,  35. 

kaki,    2,  8,  13,  30,  32;    3,  8;  5,  33,  32; 

33;  6,  3,  37,  19,  20;  7,3,7;  8,1;  9,  3, 
7,    12,    14;    10,    10,   12,  14,   15,   19,  23, 

26;  11,  4,  9,  29,  30;  15,8,11;  16,35; 

17,  1;    22,  20,  32,  36;  23,  20;  24,28; 

27,  35 ;  28,  7. 
rakaki,  7,  6. 

këkëh. 

pakanira-këkëhana,  22,  14. 
kukuh. 

angukuhi,  8,  21. 

angukukana,  8,  17. 
këkëb. 

angëkëb,  27,  4. 

kadi,    7,  26;    10,  25,  29;  16,  26;  18,  5; 

19,  7;  20,  13,  26,  30;  23,14;  29,7,14. 
këdö. 

akëdö,  20,  29. 

knda,  29,  12. 

kudu,  28,  32. 

kidul,  4,  18;  19,  ]8,  21;  25,  17. 
kiduling,  20,  15. 

mangidnl,  22,  16;  29,  9,  13. 

pangidulira,  26,  3. 

kadang,  4,  19. 

kadang-warganira,  12,  28- 

sakadang-warganira,  12,  24. 
kiduDg,  24,  33. 

katn,  5,  13. 

kita,  2,  3,  10;  8,  9,  31. 

katun,  vgl.  kantun. 
katimanira,  7,  ie. 

këtug,  8,  14. 
katang. 

kakatang,  8,  28. 

kasir. 
kasirkasir,  24,  30. 

kasirkasirira  27,  19. 

ksatriya,  14,  19 ;  16,  30;  27,  2;  29,  24; 
£0,  18. 

paraksatriya,  27,  3,  13. 
kaksatriyanira,  24,  35;  29,  20. 

kuswa. 

auguswakën,  27,  29. 

kiwa,  5,  23,  25;  8,  31. 
kuwu. 

akuwu,  5,  6;  9,  10,  13,  15,  17,29;  10, 

18,  31;  12,  27;  19,  34. 
sirakuwu,   10,  18,  31;  11,  1,  8,  10. 

pakuwoü,  12,  19. 
kweh. 

kweliiiig,  13,  11. 

sakwebing,  29,  5. 
akweh,  28,  27. 

kwehaning,  32,  31. 

kawara,  12,  20. 

kawaca  11,  4;  20,  17,  18,  35;  27,  6,  29. 

kawula,  17,  29;  20,  9,  38;  21,  1,3;  22, 

6,  7,  11,  13;  26,  21, 
kawiüanira,    17,  38;    18,  24;    19,  29; 

20,  20,   21,   24,  31. 

kawula-pakanira,   20,  23,  24;  22,  12. 
sakawulanira,  19,  23;  23,  16. 

angawula,  17,  14,  30. 

pangawtilanipiiD,  17,  30. 
kawung. 
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kakawunganing,  4,  19. 

kala,  12,  19. 
kalaning,  20,  4. 

comp, :  tatkala. 
kali,  5,  8. 

kele,  6,  u. 

kalib,  3,  8,  10;  4,  4;  14,  21 ;  16,  8,  25, 

29,  81,  3?,  33,   31,  35,   37;    17,  6,   7,  10, 

31,  1?,   15,   16,   20,   23,   24,26,28,35;  19, 

87;  20,  i;  24,  5,  36,  37. 

kakalih,  3,  l;  5,  24 :  27,  1. 
kilen. 

mangilen,  31,  11. 

kulou,  24,  10;  25,  36;  31,  7. 

ninngulon,  29,  n. 

kalana,  18,  23,  21. 

kaladeca,  9,  9;  25,  24. 

kalade^'anipun,  18,  35;  19,  32. 
pangaladegaiiing,  18,  29. 

kilat,  8,  14. 
kulimis. 

•    akulimis,  7,  34. 

kapo,  6,  17;  11,  32. 
kaponakan,  zie  anak. 
këpang. 

angëpang,  28,  2,  8,  37- 

kiüëpang,  28,  12. 

kakëpang,  5,  17. 
këdik. 

akédik,  18,  25:  26,  21. 

kadaton,  14,  32;  15,  18;  17,  33,  36;  24, 
2;  31,  7,  10;  32,  22,  24. 
kadatoning,  24,  2. 

këdung,  8,  6. 

kajar,  5,  20. 

kaya,  15,  7;  28,  5. 

kayu,  28,  5,  9. 
kunci. 

kinuncen,  24,  23. 
kancana. 

comp.:  dbarniakaficana,  dbarmakaaca- 

nasiddhi. 
kaneit,  28,  18. 

kamakara,  2,  20;  16,  22. 
kërnit. 

akëmit,  26,  28. 
këmitan,  27,   7. 

këmitane,  26,  19. 

kampil. 
kakampilaü,  7,  34. 

kaïnpul. 
akumpul,  8,  8. 

këmbar. 
akëmbar,  16,  il. 

angëmbari,  15,  25. 
këmbal. 

akënibalan,  20,  23. 
këbo,  3,  6,  7. 

kabeb,  3,  28;  8,  u,  18,  19,  20;  12,25; 

13,  19,  32;  14,  12;  15,  5;  21,  24; 

22,  10;  24,  6. 
angabebi,  28,  17. 

kubon,  21,  ]. 

këbëk,  19,  27. 
kita. 

comp.:  sakita. 
kuta,  18,  8;  25,  26. 

comp.:  sakuta. 
ka tab. 

katabing,  20,  9. 

katik. 

pakatik,  27. 
karig,  2,  6,  16,  26,  28,  31 ;  3,  6,  12 ;  4, 

18,  27;  5,  8,  9,  28,  29,  3?,  31;  6,  2, 

3,  6,  17;  8,  14,  18,  31;  9,  2,  30;  10, 

14,  17,  35;  11,  29;  12,  1,  5,  24,  26; 
13,  20,  30,  31;  14,  5,  23;  15,  7;  16, 

7,    13,    \7,  34;     17,  6,   38;     18,   1,   25; 

19,  1,   2,   3,   4,   5,   8,   9,   12,   13,   15,   30; 

20,  24,  34;  21,  12,  35;  22,  6,  9,  12, 

16,  21,  28,  30,  34,  35;  23,  29,  31,  32, 
34;    24,    5,    9,    16,  17,  22,  25,  27,  28, 
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29,    36;    25,  8,  34;  26,  18,  27,  28,  36; 

28,  3,    6,    9,  11,  25;  29,  10;  31,  5,  6. 

vgl.  ikaDg. 

de,  8,  23;  26,  25;  32,    30. 

dene,    11,  12;    12,  5;    16,  23;  18,  2; 

23,  38. 

den-,  2,  12,  17,  27;  6,  10,  11,  15;  9, 

33,  35;  11,  20,  22;  14,  2;  23,  38 ;  24, 

24;  26,  2;  27,  7,  24;  28,  8,  10- 

dening,  1,  6;  2,  16;  3,  8,  31;  4,  13, 

16;  5,  19,  20;  6,  13;  7,  13;  8,  3,  22; 

10,  7;  12,  18,  24,  28;  13,  30;  14,  22; 

15,  2,  12,  19,  24,  30;  17,  20,  38;  19, 

21;    20,  1,  3,  14;  21,  33;    22,  23,  24; 

23,  1,  3,  6,  J3,  16,  33,  39;  24,  1;  25, 

19;  26,  26;  28,  10 ;  29,  1,  6. 

denipun,  1,  13,  14;  4,  6;  14,  22;  16,  35; 

17,  30;  19,  25;  20,  19. 

depuu-,  21,  21;  22,  19;  23,  7. 
denira,  2,  8,  23,  25,  29;  3,  3,  5,  6,13, 

18,  20,  21,  23,  27;  4,  4,  8,  23,  25,  30 

5,    2,   5,   6,   30,   31;   6,   4,   12,   23;   9,  29 

7,  11,  14,  17,  19,  23,  25,  31,  33;  8,  13 

9,  2,  6,  23,  27;  10,  2,  6,  20,  30;  11 

30;  12,  14,  15,  18,  19,  31,  36,  37;  13 

5,  21,  33;  14,  15,  28,  33;  15,  9,14,  15 

18;   16,   1,  6,   19,  22,  30,   33,  36;   17,  5 

8,  13;  18,  18,  21,  22;  19,  10,  14,  35 

20,  1,    5,  6,   10,   27;   21,  10,  14,   27,  38 

22,  17,  25,  31;     23,   10,   16,   34,   35,   36 

24,  15,  19,  25,  28,  37;  25,  15,  18,  22 

23;     26,    14,  21,  22;    27,  4;  5,   7,   8,   9 

23,  25,  30;  28,  27;  29,  19,  23;  30,  7 

8,  10,  11,  14,  15,  18;  31,3,9,10,11,12 

denira-,  20,  0. 

dera,  2,  27;  3,  7. 

dera-,  11,  10 ;  12,  l. 

deningsun,  9,  4;  10,  13,  32;  11,  8,  9, 

31;  20,  28. 

denisHD,  21,  18;  26,  2. 

denaard,  10,  19. 

denta,  33. 

den-manira,  15,  23. 

den-pakanira,  17,  14;  22,   15. 

do. 
tando,  6,  16;  9,  1. 

doh. 

dinobakën,  18,  18. 

dabar,  4,  8;  20,  34;  23,  8;  24,  21, 
dabating,  10,  35. 

dabut,  14,  24 ;  26,  e,  8. 

dan. dandan,  25,  u. 

andandaui,  12,  32. 

dun  (?),  in  pi.  v.  don'? 
andnni,  3  9,  21 ;  vgl.  duk  II. 

den,  zie  de. 
don. 

done,   26,  22. 
donira,  3,  28. 

don-pakanira,   22,  8. 

andon,  14,  16;  24,  27. 

andona,  18,  24. 

dana. 

adanaha,  8,  1. 

dina,  6,  12,  13,  18,  19,  21,  26;  8,  7;  12, 

25;  17,  15,  20;  21,  3;  24,  27:  32,  28. 

comp. :  pratidiua. dunimg. 

dunungane,  24,  26, 

dmmmung,  21,  23;  26,  23. 

dinunungakën,  21,  26. 

dur. 

comp. :  durbbiksa. 

dera,  zie  de. 
dërwe. 

aderwe,  11,  1 ;  25,  11. 

dbarma,    25,  4,  5;  27,  27;  30,  33;  31, 

26;  33,  9. 
dbinarma,    16,  13;  18,  12;  25,  2,  4; 

27,  26;  30,  21;  31,  14;  32,  6,12,19. 
dhinarrne,  32,  5. 
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dhinarmeng,    15,  26;    18,3;    27,11; 

29,    81,  32;    30,  2,  20,  22,  23,  32,  36; 

31,  1,   24,   25,  26,  36,  38;   32,  6,   7« 

comp.:  yagadkarma. 
dharmakaïicana,    6,  29;    7,  9,  15,  27,  29. 

dharmakaücanasiddhi,  6,  30. 

dharmaputra,  26,  12. 

dharinabliiseka,  29,  31,  32;  30,  2,20,21, 

23,  37;  31,  1,  14,  25. 

dirgba. 

comp.:  dirgbayur. 

dirghayur,  32,  32. 

durbbiksa,  32,  31. 

durung,  2,  20,  21;  11,  32;  26,  16. 
dereng. 

derengira,  9,  21. 

duk,  I. 

duk,  1,  2,  12;  8,  27,  32;  9,  7,21;  13, 

21;  15,  19,  27;  16,  31;  18,  30;  19,8; 

20,  33;  21,  18;  23,  5;  24,  12,  13,  38; 

26,  16,  18,  20:  29,  24;  31,  15,34,  vgl. 
nduk. 

duk,  II. 

anduka,  (te  lezen  anduna?),  19,  26. 

dikara,  19,  10. 
dëkung. 

dëkunge,  8,  30. 

dadi,  1,  7,  9;  2,  23;  3,  18;  4,  17;  5,  9, 

22,  24;  7,  32;  8,  l;  9,  19;  10,  3,  J6; 

11,    l,   2,  3,  13;    12,  1,  8;    18,  7,  23; 

19,   14;   31,   3,   5,   6;   4,   31. 
dinadekën,  1,  2. 

kadadinira  8,  31. 

didi. 

didine,  20,  37. 

didinipun,  21,  1. 
dudu. 

dudu,  15,  7,  10;  26,  29;  37,  32. 
sadudunira,  27,  35. 

dede,  21,  21. 

dega,  19,  3;  21,  8;  23,  11;  26,  9. 

pradega,  8,  28. 

pradegauing,  7,  30. 

pradeganira,  2,  l. 
comp. :  kaladega,  paradega. 

dosa. 

dosane,  9,  32;  26,  15. 

dosanira,  18,  30;  28,  28. 

dosaningsun,  16,  37;  17,  4. 
dosamanira,  17,  12. 

pinadosa,  31,  32. 
dwa. 

adwa,  17,  2. 
dawa. 

adawa,  8,  30. 

dewa,  8,  10;  12,  32;  19,  28:  20,  8;  24,  29. 

paradewa,  8,  8. 

dewi,  13,  7,  11;  14,  32;  30,  4. 

dewata,  8,  18,  20,  23,  24. 
dwitiya. 

dwitiyaning,  32,  30. 
dwiwara,  4,  3. 

dewalaya,  14,  26,  31. 

dewaputra,  28,  13. 

duweg,  12,  19;  16,  8;   18,  35;  20,  11. 

duwëgira,  16,  ]9. 
duwëgan,  20,  35. 

dalem,    12,  19:  15,  is;  17,  23;  21,  32; 

22,    27. 
dulur. 

adulur,  16,  20. 

dulurdulur,  4,  11. 

dinulurauing,  12,  20. 

panduluring,  13,  14. 

pandudulur,  4,  20. dëlëng. 

délëngen,  13,  24;  16,  22. 

daya. 

pinadaya,  28,  1,  2. 

dayaka. 
dayakanira,  5,  33* 

dum. 



281 

adurn,  19,  29. 

dinuman,  19,  30. 

damav,  20,  13. 

dëmang,  28,  18. 

demung-,  25,  19,  29. 
daga. 

andaga,  25,  G,  10,  13,  14. 

dagang. 

adagang,  23,  22. 

dangu,  26,   32. 

danganan. 

adanganan,  12,  12. 

ta    I,    1,    8,  9,>  10,  12,  13,   14,    15,  16,  18; 

3,   12,   19,   27,   33,   35;    4,   4,   17,   32;   5, 

I,  3,  4,  5,  7,  8,  11,  13,  14,  17,  18,  19, 

21,  26;  6,  3,  6,  8,  14,  26,  27,29,30,3]; 

7,     1,    9,   14,   18,   25,   30,   31,   33;    8,   10, 

II,  13,  21,  23;  9,  20,  2?,  27,  29,  34; 

10,  20,  23,  26,  32;  11,  2,  10,  25;  12, 

7,  17,  30,  31,  35,  36;  13,  8,  20,  22,23, 

24;  14,  9,  13,  17,  23,  24,  25,  31,  32; 

15,  9,  11,  15,  29;  16,  15,  37;  17,  1,2, 

7,  II,  13;  18,  16,  19,  28,  35;  19,  36; 

20,  3,  4,  6,  7,  23,  30;  21,  10,  21;  22, 

1,  5,  8,  11,  19,  37,  38;  23,  5,  8,20,32; 

24,  5,  8,  14,  16,  19;  26,  15;  27, 11,  10, 

31,  14. 

ta  II  (-ta),  3,  16;  18,  2. 

(-nta),  2,  4,  IC;  8,  20,  33. 

(ta-),  16,  8,  10. 
tob. 

atob,  24,  19. 

atotokan,  3,  13,   21. 

tuba,  3,  2t;  18,  37  ;  19,  22. 

atulia,  3,  2 ;   19,  1 ;  24,  29,  37- 

panulia,  20,  2,  6,  9. 

pauuwa,  20,  5. 

pinitubanipuu,  17,  31. 

wong  atuwane,  2,  22. 

tuliu,    3,  22;    5,  32;   6,   ];   15,    6;   16,   5, 

12;  17,  30;  19,  28;  22,  9;  23,  11. 

Verh,  Bat.  Gen.,  deel  XLIX. 

tubuning,  4,  6. 

mituhu,  19,  8. 

tahun,  5,  9;  18,  11 ;  25,  1,  5,  ai,  27,  as; 

2ö,  10,  34;  27,  10;  28,  15;  29,  16,29; 

30,  29;  31,  5,  16,17,20,30;  32,14,22. 
satakun,  11,  20. 

tuhan,  18,  20;  24,  29;  28,  12;  29,  3,4, 

8 ;  31,  20,  29. 
tuwan,  3,  30,  32,  33;  4,  4,  32,  34. 

tehër,  6,  22;  7,  26;  8,  14;  12,  9,  18;  15, 

19;  16,  28. 
atëber,  3,  32. 

nëbër,  7,  10;  10,  6;  15,  23. 
tabil,  6,  31. 

tan,  1,  3,  15,  17;  2,  9,  31,  33;  3,  10,  28, 

32;  4,  6;  5,  9,  17,  33;  6,  25,33;  7, 10, 

11,  26,   27;   8,   9,   33;    9,   22,   26,   28,   29, 

31,  32;  10,  2,  7,  8,  20,  21,  29;  11,  4, 

13;    12,   16,    20,  33,   35;    13,   18,   21,  26, 

27,  33;  14,  24;  15,  3,  5,  30;  16,  26; 

17,  7,  14,  17,  23,  30;  18,  2,  8,  18,  20, 

29;  19,  15;  20,  2,  12,  18,  19,  21,  28, 

31,  35,  37;  21,  2,  34,  38:  22,  19,  20; 

23,  ],  24,  32;    24,  22;  25,  20,  23,  25; 

26,  17;    27,  ],  2,  5,  7,  24,  29,  30,  32; 

28,  20,  23,  37;  29,  1,  8,  14;  30,  6, 14, 

15,  16;  32,  14,  30,  31;  zie  tanpa-,  en 
tambontën  {onder  bonten). 

ton. 

tumon,  4,  8,  14;  5,  12;  9,  26;  12,15; 

20,  3t;  21,  15;  22,  27;  24,  12. 
tuniona,  24,  16,  18. 

katon,    2,  29;    4,  27;    8,  31;  9,  2,  4; 

10,    6,  32;    13,  24;   18,   1,  2;    25,  21; 
27,  3. 

tani. 

atatanen,  1,  20. 
tuna. 

tunalëwihing,  32,  31. 

tunu. 

katunon,  4,  27. 
18«» 



282  — 
tandi  (?),  8,  17. 

tando,  6,  16;  9,  1. 
tandang. 

tumandang,  26,  4. 

tainpa-,  2,  14;  3,  12,  14;  4,  11;  6,  4,20; 

8,  15,  ie,  27;    11,  8i;  12,  12;  19,  24; 

20,  26;  22,  35;  28,  si,  33,  34. 
tanding. 

tandingën,  25,  35. 
tundung. 

tinundung,  4,  23. 

patundungira  4,  24. 
tanëna. 

atanëm,  5,  27,  29,  30,  34;  6,  2. 

tumanein,  12,  23. 

ananem,  4,  5 ;  7,  32. 

tatanëmanira,  4,  5. 
tur 

lUlclUCUJclUlI.it,     <±,     o. 

r,  2,  22;  4,  is;  5,  31;  11,   17;  13,  23, 

26;  14,  14;  17,  32,  33;  19,  28,  33;  20, 

g;    21,   15,  3!  ;  22,  21;  25,  7;  2G,  32; 

28,  5,  9;  29,  9;  31,  13. 
tari. 

ingsun-tarinipun,  10,  25. 
tura. 

makaturatura,  28,  33. 
turu. 

aturu,  2,  9,  10,  12;  4,  10,  18,25,28,29; 

21,  20. 

paturonira,  12,  20;  21,  25. 

sapaturon,  10,  2. 
turun. 

tumurun,  2,  2;  10,  5,  31;  4,  10;  21,7, 

15;   28,    26. 
katurunan,  8,  7. 

trinayana. 

atrinayana,  13,  24-. 
taruka. 

anaruka,  22,  7,  11;  23,  5,  6. 

pakanira-tarukalia,  22,  6. 
tërus,  12,  21 ;  20,  ie. 

triwara,  4,  3. 

tërap. 

tinërapakën,  26,  35. 

tëka,    2,    11;    5,    2,    30;    6,     26;    8,  25; 

10,  27;  11,  17;  18,  se;  19,  ie;  20,  31; 

21,    25;    24,  3,  11,  22,  27,  32;    25,  25; 

26,  24,  31;  28,  12,  14,  16;  29,  13. 

tëking,  5,  4;  9,  23;  10,  e;  19,  27;  21, 

5;  22,  16,  25;  24,  25. 
tëkane,  26,  2. 

tëkaning,  4,  9;  7,  20;  14,  26;  24,21. 
tëkanira,  19,  24. 

satëkaning,  22,  21 ;  23,  30- 

satëkanira,  7,  9;  9,  9;  10,  1,4;  24, 3. 
tëkaka,  24,  is. 

tëkakamng,  6,  22. 

anëkani,  14,  ]6. 

katëkari,  8,  12;  11,  1;  17,  34;  21,34. 
taken. 

ataken,  15,  1,  4. 

takon. 

atakon,  11,  17,  23. 

ingsnn-takoni,  10,  34. 
tinakontakonan,  26,  25. 

patakoning,  8,  19. 
tukar. 

atutukavan,  17,  22. 

tikël,  26,  8. 

tudub. 

tinuduh,  19,  9- 

katudub,  18,  25. 

tut. 

atut,  17,  4,  5;  26,  35. 

anut,  20,  19. 

tinut,    1,  13;  5,  26,  27;  19,  14,  24,  34, 

24,  26;  26,  4;  31,  12. 
katut,  12,  12,  26. 

kinatutakën,   12,  22. 

tutut,  4,  29. 

tututa,  23,  25. 

tinututan,  20,  14. 

katututan,  31,  13;  20,  15. 
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katututaning,  23,  36. 
tata. 

atata,  26;  2. 

tatba,  32,  32. 

titlii,  4,  2. 
titib. 

anitibi,  21,  24. 

katitiban,   14,  19;  29,  12. 
totob. 

tinotobakën,  3,  5. 
tutur. 

atutur,  21,  27,  82. 

tumutureng, '  8,  34. 
tinuturakën,  19,  20. 

katutur,  3,  26. 

katuturanira,  1,   2. 

tatkala,  17,  18. 

tutut,  zie  tut. 
titis. 

tumitisa,  1,  11,  13. 

titisakëna,  1,  16. 

tutng. 

tutuga,  9,  31. 
tus. 

tumusa,  12,  8. 
tawu. 

atatawu,  5,  29. 
tuwa,  ziè  tuba. 

tuwi,  6.  25. 

pituwi,  10,  7. 
tuwu. 

katuwon,  10,  5;  12,  19  ;  13,  l±. 
tuwub. 

atuwub,  18,  30. 
tuwan,  zie  tuban. 

twaD,  13,  10;   14,  32. 
tawan. 

atawan,  19,  4,  8. 

isun-tavvauaue,  23,  20. 
tawon,  14,  24. 
tëwëk, 

tinëwëk,  12,  28. 

twas. 

twasira,  4,  22;  12,  l;  21,  16,  26. 
tiwas,  27,  31. 
tuwawa. 

atuwawa,  20,  36. 

tal,  5,  18,  19,  23,  24. 
tëlu. 

tëlung,  8,  28  29;  32,  14. 
katëlu,  22,  31. 

tuli. 

tumuli,  2,  2,  11,  18,  29;  3,  11,  29;  4, 

12;    6,  25;    9,   3,  24;    13,  2S;   16,    7, 

9;    18,    5;    19,    34;   23,  3,  4;  25,  28, 

29,  30;  26,  11;  27,  28;  28,     6,  )9,  36; 

29,    27,  34,  35;  30,  27,  28;  31,  5,  18, 

21,    23;   32,   1,   3,   8,    15,    17,   20,   22,   26. 

anuli,    2,    7;    3,    20 ;  4,  25;  5,  12;  6, 

7;    12,   2,  19,  20;   14,  H;  17,  36;  18, 

3;  21,  4,  10,  18,  25;  23,  2;  24,3;  25, 

31;  28,  21;  29,  25;  32,  21. 
nuli,  11,  16. 

tilik. 

atilik,  21,  12;  25,  24. 
atilika,  21,  12. 

tëlas,  3,  4;  13,  12;  24,  25;  32,  28. 
tëlasira,  1,  15. 

atëlasan,  29,  28;  31,  16,  19,  29. 
tulis. 

tulise,  8,  30. 

tulus,  21,  6. 
anulus,  10,  7. 

tulumpak. 

tumulunipak,  31,  12. 

anuluinpak,  21,  5. 

talampakan,  28,  26. 

talampakanira,    16,    27;    19,    22;   28, 

29 ;  zie  nog  pakanira. tulung. 

tumülung,   7,  25. 

tinuluDg,  13,  33. 
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tapa  I. 
atapa,  9;  20. 

patapanira,  9,  27. 

tapa  II. 
comp.:  nastapa. 

tapak. 
anapuk,  27,  20. 

tëpas. 
katëpas,  22,  10. 

tipis. 
unipis,  21,  9. 

töda  I. 

tëdanipun,  21,  3. 
töda  II. 

anëda,  17,  13;  22,  3,  13. 
anëdaha,  23,  4. 

ingsun-tëdanipun,  15,  ]*;  16,  15. 
pakanira-tëdaba,  22,  6. 

tadab,  14,  27;  21,  38;  22,  1. 
anadab,  15,  19,  20;  19,  5,  is. 
tinadab,   20,  23. 

katadahan,  28,  27,  28. 

panadaban,  21,  27. 
tëdun. 

tumëdim,  19,  14. 

tëdas,  11,  10;  27,  7,  8. 

taji. 
tinaji,  27,  6,  8. 

anajia,  27,  e. 

anajeni,  16,   11. 

tuju. 

anuju,   8,  28;  22,  38;  23,  1;  29,  13. 
anujw,   19,  15. 

katuju,  5,  39;  9,  26 ;  26,  18,19;  27,5. 

panujuning,  4,  1. 

teja,  8,  15. 

toya,  14,  27;  24,  20. 

toyanipun,  20,  33. 

tyaga,  7,  22,  24,  25,  vgl.  tega. 
tana. 

tinanan,  9;  3. 

tancëb. 

tinancëbakën,  13,  22. 
tamu. 

tatamn,  6,  22. 

tëmu. 

atëmu,  2,  15;  10,  29. 
anëmwa,  9,  35. 

tëmokëna,  14,  4. 

katëmu,  2,  7;  5,  27;   7,  1;  9,  28;  11, 

27;  20,  s. 
taiuaü,  10,  4,  5. 

tëniën,  10,  29;  11,  1;  24,  13. 
tampa. 

anampa,  21,  20. 
tinampa,  21,  33. 

tëmpiüi. 
anëmpuli,  19,  31,  33;  23,  39;  25,  34; 

26,  6,  8;  29»  9,  12. 
anëmpuba,  19,  32. 

tampak. 
tampaking,  4,  ie. 

satampaking,  14,  2. 

atampakan,  8,  27. 

témbe,  2,  6;  12,  5,  6;  21,  35. 
tarnboiitën,  zie  bonten  en  tan. 

tnmbak,  13,  22,  23. 
tumbaking,  19,  36. 

katumbak,  20,  16. 
timbang. 

timbangana,  7,  10. 

tiga,  18,  30. 
titiga,  27,  19;  29,  20. 

tigang,  12,  36;  15,  9;  25,  16,  17,21; 

28,  15;  31,  5,  20. 
katiga,  14,  32. 

tega,  7,  27'yVfjl.  tyaga. 
parakategan,  7,  20. 

tagib. 
tinagïh,  3,  14. 

tëgub,  11,  10. 

ateguh,  11,  12. 
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tigas. 

aninigasi,  11,  28. 

tëgal,  5,   11;    18,  35. 

tëgaling,  4,  33. 

tugel,  8,  26. 
tub. 

atïib,  4,  c. 
tiba. 

anibakën,  9,  30. 
tabak. 

tatabuban,  19  3,  16;  22,  35. 
tinabuban,  5,  20. 

tang,  4,  io.      ' 
tong. 

katong,  18,  28. 

tangi. 

atangi,  4,  21. 

tinangi,  4,  S8. 

tangeb,  7,  24. 

tëngab,  21,  2. 

tëngaking,  4,  26;  21,  8. 

patëtëngaban,  4,  2S. 

tangan. 

tangane,  8,  30. 

tëngën,  5,  23,  25;  8  30. 

tenger,  12,  21. 

tingkah,  28,  32. 

tingkahanira,  10,  8;  20,  22. 

satingkab-polabing,  23,  io. 

satingkali-polabira,  12,  31. 
atingkah,  25,  26. 

tangkis. 

anangkis,  19,  12 ;  29,  10. 
tangkil. 

panangkilan,  24,  26;  28,  24. 

tungkul. 

katungkiü,  6,  11 ;  16,  11 ;  23,  13. 

anungkul,  22,  3,  18;  29,  1. 

tangkëp. 

atangkëp,  22,  34. 

patangkëping,  22,  38. 

tangis. 

anangis,  2,  25,  26;  5,  21;  2G,  27- 
tingal. 

tinglialira,  15,  5,  6. 

satinglialira,  4,  20;  12,  ]1. 

tuminghal,  2,  24;   10,  7;  15,  5. 
tiningbalan,  11,  30;  21,  14. 
aniningal,  22,  35. 

aninghali,  24,  13. 

aniningalana,  22,  33. 

katinglialan,    2,    9;    4,   12,  26;  8,  22; 

9,  12;  10,  13;  20,  5. 
tangga. 

tatangganira,  17,  10- 
tunggu. 

atunggu,  4,  18. 

anunggua,  3,  8. 

tinunggn,  5,  19. 

anunggonana,  3,  9. 

tinggal. 

atinggal,  18,  ]4,  15. 

katinggal  12,  36;   15,  9. 

tunggal,  3,  1;  5,  30;  9,  21;  17,  31;  20, 

2;  24,  30;  26,  9;  31,  37;  32,  6. 
tunggaling,  16,  17. 

tunggalan,  29,  15. 

patutunggalaning,  6,  33. 

tunggul,   19,  3,  16. 
tanggap. 

ananggapi,  24,  16. 
tinanggapan,  16,  6 ;  27,  30. 

pakanira-tanggapana,  22,  13. 
tënggung. 

tuniënggung,  25,  19,  33;  28,  19. 
tunggang. 

anunggang,  10,  4;  28,  5. 
sa-  I. 

sawiji,   19,  29;  20,  36;  24,  28. 
sapulub,  24,  27. 
sawëlas,  29,  16. 
satus,  14,  1. 
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salaksa,  26,  2. 

sapalih,  21,  35. 

sapasar,  2,  20;  26,  24. 

sapasang,  26,  37. 

satakun,  11,  20. 

saleng,  18,  5. 

sakarëogan,  22,  5 ;  27,  28. 

sa-  II. 

saguimng,  25,  7. 

sawaringin,  5,  13. 

sapangon,  3,  3. 

sa-  III. 

sapaturon,  10,  2. 

sapalaki  (?)  1,  9. 
sa-  IV. 

saratri,  4,  9 ;  20,  14, 

sawëngi,  4,  n,  is. 

sawërdkining,  4,  1. 

sanusa,  23,  24. 

sagërlia,  21,  20;  23,  29. 

sakeh,  20,  20;  23,  29:  26,  17;  29,  11. 

sarupane,  11,  2. 

enz.,     3,    4;     7,    20;    9,    7;     10,    si; 

11,   6;    12,    24,    34;    13,    15;    14,    1; 

15,  30;  17,  29;  19,  23;  21,  36;  23,  io, 

16,  27;  24,  n;  25,  u;  26,  7;  27,  35; 

28,  11. 
sa-  V. 

sawetaning,    9,  23;  13,  12. 
sa-  VI. 

sasauipunira,  23,  15. 

satekane,  7,  9;  9,  9;  10,  1,  4;  22,  si; 

23,  30;  24,  3. 

sadatëngira,  21,  14. 

sapungkurira,  23,  21,  27. 

satinghalira,  4,  20;  12,  3-1. 
sapaüjëucng,  18,  23. 

saulihira,   9,  28 ;  10,  9 ;  26,  32. 

zie  voorts  sawyakti,  sakuta,  sajati,  enz., 

en  raana,  mangka,  mangkana. 

si  I,  8,  20;  19,  28;  20,  9,  38;  21,17,29; 

24,  7;  25,  36. 
si  II,  28,  10,  19. 

sak,  1,  4 ;   3,  14,  17,  28;  5,  6,  10,  16  ;  6, 

7;     7,    27,    29,    35;     8,   4;    9,    8 ;    10,   27; 

11,  16,  22;  20,  31 ;  26,  17;  32,  22. 
asalia,  27,  29. 

sih,  1,  19;  23,  14. 
sikira,  10,  2. 

asih,  3,  1 ;  10,  24;  13,  21. 

asiksikan,  3,  31;  12,  11. 
silihasik,  12,  37. 

kakasikira,  12,  10. 

kinasikan,  22,  25. 

kasyasih,  13,  32. 

sok. sohaning,  24,  26. 

saha,  23,  30. 

sukun. 
sinukun,  28,  14. 

sakur,  20,  29. 

sahuring,  20,  10. 

sakurira,  10,  19;  15,  7;  16,  37;  20,  29; 

24,  11. 
asakur,  16,  24. 

surnaliur,    4,  15;    5,  32;  6,  18 ;  7,  3 

8,  19;  9,  5,  12,  15;  10,  ia,  22,  23,  30; 

11,    8,  24,  29;   13,  17;  16,  9;  21,  29; 

24,  7;  26,  28. 
analiura,  4,  si. 

saos,  16,  18;  27,  1. 

saliasa. 
sinaliasa,  9,  27. 

saliaya,  17,  35;  24,  17. 

sakayanira,  17,  33. 

sim,  2,  14;  23,  2  . 

isun,    2,  33;   3,  8;  4,  31;  15,  5;  19, 

7,   s;     21,    18,   29,   35;     22,   33;   23,   19; 

24,  6;  27,  32;  28,  2],  23. 

ingsun,    2,  8,  9,  14,  16,  is;   5,  33;  6, 

19,    21,    24,    25;    7,    3,    4;    9,   6,  13,  14,15; 

10,    20,    22,    23,    29,    30,    33;    11,    2,    3,    9, 
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15,    is;    12,  8;    13,  n,  20;  14,  13,  16; 

15,  4,  9;    17,  3,  4;   20,  36;  26,  1. 

sim-,    2,  16;    11,  3;    12,    14;    13,   21 ; 

23,  22;  27,  35;  31,  6.. 

isun-,  5,  32;  21,  35;  23,  :o\  31,  9. 

ingsun-,   9,  7;    10,  25,  34;  11,  30;  15, 

14;  16,  15. 

-isun,  21,  17,  34;  23,  25. 

-nisun,   21,  is,  35;  22,  33;  23,  22,  18; 

24,  7;   26,  2. 

-iügsun,  2, 17,  31  ;  6,  is,  19  (na  een  vocaal); 

9,  14,  31,33;   11,  29;  12,  2;  13,  21,24; 

15,  5;   23,  33. 

-niiigsim,  6,  4,  20;  9,  4;  10,  13,27,31, 

32;    11,    6,    8,    9,    11,    31;    14,    9;    15,    10; 

16,  37;  17,  4;  20,  28. 

iringsim,  6,  5;  9,  33;  10,  24,  29. 
smaliu. 

asisinahn,  32,  32. 

sanak,  zie  auak. 

san  da,  15,  21. 

lanidya. 
comp.:  siddbisauidva. 

senët. 

asenëtan.   8,  2,  13;  17,  3,  6,  9,  17. 

asënëtaua,   8,  9;  17,  i. 

santosa,  9,  ie. 

sande,  15,  20. 

sanding. 

asanding,  4,  19. 

sandingïra,  27,  s. 

sor,  5,  20;  7,  io;  25,  19,  36. 

isoring,  26,  11. 

kasoran,  22,  31,  23,  3. 

qiï,    13,    29;    16,  36;  18,  u,  u,  21,  23; 

24,  30;  25,  1,  4,  25;  27, 22,  16,  17,  19; 

30,  5;  32,  11. 

asri,  22,  35. 

sira,  1,  4,  5,  10,  13,  14.  15,  17,  19;  2,  2, 

3,   6,   7,   1),   12,   13,   11,    15,16,17,19,20, 

24,  27,   30,  31,   32,   33;   3,   1,   3,   5,   S,   9, 

10,     11,    13,    14,    17,   21,   21,   22,  23,   24, 

25,  '26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  31,  35, 

4,     1,     3,    1,   10,   13,    11,    17,    18,   23,   21. 

25,  27,  29,  30,   31,   32,   34;   5,    3,   -1,6,  7, 

10,  11,  12,  13,  H,  15,  16,  17,  IS,  19, 

21,  22,  24,  25,  26,  28,  29,  31,  32;  6,3, 

h  5,  7,  8,  9,  11,  13,  16,  17,  20,  2.',  21, 

27,   28,   -29,   30,   31,   33;    7,    1,   5,   7,    8,   9, 

11,  13,     16,     17,    18,   20,   21,   23,    27,   28, 

29,  30,   35;   8,   2,   4,   5,   6,   7,   8,    11,   12, 

13,  16,    22,    23,   21,    25,    28,   29,   9,    1,    3, 

4,  5,   6,   7,   S,   9,   10,   12,15,16,17,20,22, 

24,  25,   26,    28,  30;   10,  4,  5,  7,  8,  9,  10,  12, 

16,  IS,  22,  23,  24,  26,  27,  28,  £9,  31, 

33,    34;   11,   7,   8,   9,  10,   16,   17,   20,   23, 

26,  27,    29,    31  ;    12,   2,   4,    7,   9,    11,   13, 

17,  21,  26,  27,  32,  36,  37;  13,  3,  4,  6, 

7,  8,  9,  10,  13,  21,  23,  24,  28,  30,  31, 

32,     33,    34;     14,   10,   11,    12,    14,   22,   28, 

31,  32;  15,  2,  3,  4,  8,  11,  12,  19,  20, 

23,  24,  25,  26,  28,  31;  16,3,5,6,10,13, 

15,16,   17,    IS,   20,  24,   25,   26,    28,29,31, 

32,  34,     35,     37;     17,    1,  2,   6,   S,   9,    10, 

11,  15,     18,     23,     24,   25,   26,   37;    18,   3, 

5,  6,   7,   9,   10,   12,    11,    16,   20,    22,26,30, 

31,  33,  37;  19,  6,  7,  S,  10,  11,  12,  17, 

19,    20,   24,   30,   31;   20,   1,   2,   5,   7,8,  10, 

12,  13,     14,     15,     16,    17,    19,    27,   29,   31, 

32,  35,  37;   21,    4,   5,   S,    10,   11,   12,    13, 

14,  15,     17,     19,     22,   23,   25,   28,   29,   30, 

31,  32,    34,    35,   37;    22,   1«,   22,   24,   28, 

30,  31,  32,  37,  39;  23,  1,  4,  12,  15. 

17,  18,  19,  £0,  23,  24,  25,  27,  35,  36, 

37;   24,   1,   2,   6,    11,   14,    19,   25,   37,   3S; 

25,  1,  2,  5,  6,  8,  11,  12,  13,  IS,  19,20, 

21,  22,  21,  25,  26,  32,  34;  26,  1,  5,  6, 

7,  10.  14,  18,  20,  21,  25,  27,  29,  30,  32, 

35,  36;  27,  1,  3,  4,  6,  9,  10,  11,  13,20, 

21,  22,  21,  28,  31,  33;  28,  4,  6,  s,  9, 

12,    14,   17,  18,  1^,   20,   23,   21,  25,  26,  2S, 

32,  33,   31,   35,   36;   29,   8,    10,  16,18,21, 



25,    29;   30,   4,   7,   20,   22,   28,   2 

31,  7,  14,  16,  17,  19,  29;  32, 
sirerjg,  6,  23. 

sira-,  20,  12. 

sore,  17,  18,  32,  34;  24,  io. 
sërah. 

asrah,  22,  2!. 

asè'rah,  21-,  21. 
sinërahakën,  21,   n. 

surak,  29,  7. 

suraking,  2,  20. 

asnrak,  8,  24 ;  29,  o. 

surud. 

murad,  14,  25. 

^rddha,  32,  30. 

^raddhana. 
pacraddhanaguug,  29,  27. 

sërat. 

sineiat,  32,  29. 

surat,  18,  33;  22,  17;  23,  21. 

anurat,  32,  33. 

sinurat,  32,  28. 

sarwa,  24,  13,  18. 
surawe. 

asurawean,  18,  31;  23,  ]]. 

sirëp,  4,  10;  19,  34. 

siïëpiDg,  12,  19. 

surup,  15,  21. 
sarama. 

asaramaba,  22,  26. 

pasasararnamng,  22,  26. 
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,   29,  34,  37, 

4. 

sërëng. 

^ën,  4,  23;  7,  18;  28,  8 sërëngën, 

sërung. 

nënërimg,  4,  17. 

siring,  29,  5. 
saka  I. 

saka,  13,  19;  18,  18;  19,  2,  4,  21 

31,  32. 

23, 

saka  II 

(saka^ 

,-),  3,  2;  4,  32;   13,   18,  23. 

caka  II,  15,  26,  28;  16,  13;  18,4,9,24, 

31,  34;   25,  2,  15,  22,  28,  29,  30;   26,  9,  11, 

27,  10,    18;    28,    15,    16;    29,  15,  27, 

28,  29;     34,     35;    30,   ],    19,   24,   27,   28, 

32,  34;     31,     4,     15,   16,   18,   19,   22,   23, 

24,  28,   29,   32,   34,   35,   37;   32,   3,   8,   9, 

12,   16,   17,   18,  19,   21,   24,   26,   28. 
siki,  19,  37;  24,  36. 

suka,    2,  16;    4,  30;  9,  15;  13,  14;  15, 

so;    21,  g;    22,  19,  22;  23,  5,  13,  27; 

25,  25;  26,  12;  31,  9. 
siikahamngong,  22,  20. 

akasukan,  4,  14;  10,  3;  18,  27. 

goka,  4,  14. 
sakarayita,  17,  8. 

cakti. 
kacaktinira,  7,  io. 

kagaktiningsun,   13,  2] ;  24. 
suket,  8,  13. 

saksat,  13,  17,  25;  26,  2. 

sëkul,   6,  14,  17,  21,  23;  20,  34,  35. 
É'ëkule  6,  12. 

sëkuling,   6,  10. 

sakala,  4,  2 ;  14,  33. sikëp. 

asikëp,  23,  39. 

sinikëp,  12,  27;  26,  15. 
kasikëp,  24,  1. 

sakita. 

sakitaka,  17,  29. 

sakuta. 

siuakuta,  21,  30. 

saking,    1,  4;    2,  17;    3,  12,   15,  17,  28; 

4,    il,    20;    5,    5,   6,  8,  10;  6,  16,  26, 

30;   7,  3,   28,   29,   35;   8,  3,   4,   5,21,26; 

9,  7,  8,  11,  13,  28;  10,  5,  9,  27,  28, 

31;    11,    16,    22;    12,  16;   13,  30;  14, 

10,  25;  15,  29;  17,  23;  18,  31;  19, 

4,  6,  15;  20,  31;  21,  S;  22,  12,  13, 

26;  23,  30,  31,  33,  34;  24,  5,  27;  25, 

10;  26,  32;  27,  345    28,13,  16;  29,12, 
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23,  21,  29';  32,  22. 
suduk. 

susudukaii,  22,  32,  34,  38. 

asusudukana,  22,  33. 

anuduk,  17,  18,  10,  21. 

anuduka,  17,  17. 

sinuduk,    7,    19;    11,    13  5    12,  2,   21; 

15,  29,  23,    16,    12;    17,    20;   26,  22; 
27,   8. 

dera-suduka,  11,  11. 
siddka,  7,  28. 

siddbaniug,  7,  27. 

co/»/;,  prasiddha. 
siddhi. 

comp. :  dbarmakaïicanasiddhi. 
suddba. 

suddhanira,  15,  23. 

siddbisanidija,  6,  30. 

saddbya. 

saddbyanisun,  21,  35. 
siddbam,  1,  l. 
sat. 

asata,  9,  32. 
sot. 

sotira,  5,  28 ;  10,  1 . 

sotmami,  9,  35. 

stri,    9,    21;    10,   11,  14-,  3i,  35;  24,  36; 
27,    23,    26;    29,    18,  22,  23;  30,  4,  7, 

11 ;  31,  28,  37. 

gatru,  18,  29. 

comp.  ajayasatru. 
setra. 

setraning,  9,  20. 

strisamaija,  2,  3. 

stapaka. 

comp. :  boddbastapaka. 

satya,  1,  10.  .: 

^acib,  15,  9. 
sasar. 

kasasar. 

sastra,  3,  35,  4,  4;  32,  31. 

Yerh.  Bat.  Gen.,  deel  XLTX. 

comp. :  swarawyaüjanasastra. 

gevva. (jewa-sogata,  13,  ir>,  30. 
ka^ewan,  27,  22. 

sawah,  1,  20;  2,  1,7;  19,  25;  21,  8,  9. 

swarawyaüjanaijastra,  -4,  1. 

sewaka.  ' : 
asewaka,  9, 13 ;  13,  27 ;  22,  8,  25  ;  23, 14. 
sewakaka,  22,  2. 

sumewakaba,  9,  14. 

pakanira-sewaka,  22,  4. 

sawala  I.  ^ 
anawala,  5,  4,  11,  16;  6,  32;  7.  4. 

sawalan  II. 

pasawalanira,  18,  28,  33;  22,  16.    . 
swapna,  10,  29. 

sawyakti,  12,  26. 

swayanibara.  27,  h. 

swagata.      .' sinwagatan,  6,  23. 

sawung,  16,  3,  9. 

.  sawungira,  16,  12. 

sowang,  19,  30 ;  28,  4;  17,  33. 
salu,  4,  18. 

cela,  12,  3. 

salab  I.         ; 

salab,  8,  15. 

sinalaban,  17,  6. 

salab,  II. 
asalab,  18,  21 ;  27,  7. 

asalaba,  27,  7. 

sinalabakëu,  7,  31. 

den-salabakëu,  6,  10. 
silib. 

sim-silibe,  12,    17. 

silib  asib,   12,  37. 

salabasa. 
analabasa,   12,  7. 

sulaksana,  4,  1.  ■'■'"■ 

silit,  18,  3.  :y: 

s31ësëk.  • : 

1% 
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sinëlësik,  26,  4. 

sëlaiig. 

sumëlang,  11,  24. 

salanggap. 

asalanggapan,  8,  18. 

sapa,  10,  12;  14,  9;  22,  37;  25;  36;  31,  o. 
sinapa,  6,  17. 

sapu. 

ananapua,  8,  io. 

sëpi. 

asëpi,  21,  2. 

sipi,  10,  2;  21,  84. 

sapili. 
sinapih,  17,  23. 

sapeksa,  2,  31;  23,  3,  15;  29,  8. 

sapeksaba  12,  ie. 

supeksa,  2,  31. 

saptawara,  4,  3. 

sëdab,  5,  12;  14,  27;  21,  20,  22. 

asëdabari,  5,  12. 

sadwara,  4,  2. 

sëdëng,  1,  18:  13,  32;  14,  15;  16,  12,32; 

19,  34. 

sëdënging,  8,  10. 

sëdëngipun,  17,  17. 

sëdëngira,  15,  19;  19,  is. 

anëdëng,  4,  6. 

sëdëngan,  20,  33. 

saji,  3,  13. 

sajati,  15,  12. 

sajöng,  19,  6,  is. 

sajëag,  21,  28;  22,  1. 

sayut. 

anayuti,  23,  17. 

saïijata,    14,    18,    19,  24;  18,  18;  19,  2, 

4,    9,    12,    14,    21;    21,  5;  22,  14;  23, 

30,  31,  34;  24,  12;  25,  26;  29,  10. 

sanjata-ing,  14,  17. 

sifijang,  21,  23. 

sama,  4,  4;   7,  21,  22;  8,  is,  22;  13,12, 

13,  2G;  14,  ip,  27,  30:  16,  11,  25;  17, 

2,  26,  31,  34,  35;  19,  13,  19,  22,  23,37, 

20,  J5,  21,  22,  29;  21,  1,  33;  22,  27, 

29;  23,  7;  24,  22;  25,  8;  26,  7,  27, 

30;  27,1;  28,4,19,28;  30,8;  31,5,6. 
samanipun,  3,  1. 

samarowangipun,  12,  36. 

comp.:  prasama. 
sëmu. 

asëmu,  11,  31. 

somah,  zie  omah. 
samana,  28,  23. 

smara. 

kasmaran,  10,  8. 

samadaya,  16,  20,  21,  23,  25;  28,  7. 
samasa. 

samasanira,  15,  7;  16,  5. 

sampan,    7,    7;    9,    28;    10,  26;  11,  19; 

12,  36;  14,  23;  15,  21,  23,  27;  17,32, 

19,    1,    22;    20,    8,  9,  10;  22;  21,  31; 

22,    14,    22;    23,    10,    11,    16,  34;   25, 

33;  28,  35;  31,  8;  32,  30. 

sampune,  17,  15. 

sampuning,  5,  21. 

sasampumra,  13,  15. 
sampürna,  5,  14. 

samaya,  9,  30;  24,  21. 

samayanira,  11,  26;  21,  37- 

pasamayanira,  25,  16. 

comp.  strisamaya. 
sambi,  21,  27. 

sëmbak,  16,  24. 

anëmbah,  13,  16,  20. 

anëmbaha,  13,  25,  26. 

anëmbabi,  13,  19. 

sëmbabën.  13,  20. 

sambat. 
asasambat,  5,  21. 

sambut. 

anambut,  11,  17. 

sinarnbut,  2,  20. 

kasambut,  26,  2ö. 
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denira-sambut,  20,  e. 

samangka,  17,  18;  8,  21;  9,  27;  11,25; 

12,  4,  7,  27;  13,  27;  14,  13,  17,  22, 

25;  17,  9;  18,  25;  19,  1,  s,  9, 

22,  29,  35;  20,  13;  21,  10,  2],  32;  22, 

23;  23,  2,    13;  24,  24,  34;  25,20;  26, 

14,  19,  30 ;  27,  2,  13,  35;  29,  16. 

samangkana,  5,  9,  21;  8,  15,  26. 

sëga. 

sëgane,  6,  18,  11». 

sëganing,  6,  13,  15. 

sagara,  29,  14. 

sogata. 

comp. :  sewasogata. 

sub,  26,  32. 

kasub,  9,  23;  23,  8. 
seba. 

asesebana,  9,  9. 

amaraseba,  9,  17 ;  10,  so. 

sineba,  9,  10;  21,  12,   13,  16. 

pasebanira,  21,  ]3, 

paseban,  21,  u. 

sabran,  12,  25. 

sabrang,  2,  19;  5,  23,  25;  9,  13. 

anabrang,  21,  7;  22,  16. 

Qabda,  5,  22;  7,  25;  8,  15;  20,  22. 

sabdanira,  24,  21. 

gabdaningsun,  6,  4. 

sabuk,  21,  33. 
sëbël, 

asëbël,  11,  32. 

(jubham,  32,  32. 

sang,  1,    5,  7,  16;  2,  14;  5,  6;  7,  17,22, 

24,  25;  8,   18,  22,  23,  25;  9,  10,  11,  12, 

13,  14,     17,   29;     10,    17,    22,    34;    12,    27, 

13,     2,    5,     14,    29;     14,    5,    8,    ]2,    15,    29; 

15,  1,     7,     9,     10,    ]4,    17,    18,    21,    22,    25, 

27,  29,  30,   31,   32;    16,    1,    3,    9,11,13,16, 

28,  32,   33,   37;    18,   9,   22,    37;    20,   2,    8; 

21,  5,  27;  22,  i,  27;  23,  1,  16,  19,  23; 

24,    2,     6,   7,    12,    16,    18,   19,   37,    38;    26, 

5,    7,    18,   25,  30,  31,   34,   36;  27,  3, 

23, 

24,   26,  30,  36;   28,  1,   3,  6,  14,   23; 

29, 

11,    21.     22,    23,    38;    30,   ],  20,  31, 

32, 

37;    31,    35;    32,   4,   12,  23,   24,   30; 

33 

sing,  29,  13. sung. 

asung,  23,  is. 

asunga,  21,  3. 

tanpasung,  28,  34. 

sinung,  15,  16;  25,  25;  27,  l. 
sinungakën,  12,  14;  15,  H;  16,  5. 
sinungakëning,  16,  8. 
sinungan,  18,  17;  29,  1. 

sanga. 

sangang,  27,  10. 
sangu. 

sangumpun,  23,  6. 

sangka,  I. 

sangkane,  4,  15;  6,  6,  H;  26,  19. 
sangkaning,    7.  11,  34;  18,  2,  10; 

24, 

15;  25,  10. 

sangkanira,    11,    23;    13,   16;    18, 

21, 

20,  30;  28,  8. 
sangkaningsun,  9,  4;  10,  31. 

sangkaring,  29,  3. 

Qangka  II,  8,  30. 

sëngka. 
sumëngka,  19,  25. 

sangketa. 
sangketanira,  1,  16. 

singkal. 
sisingkalan,  19,  27. 

sungkëlang. 

anungkëlang,  12,  12,  17- 
sinungkëlang,  16,  7. 

sangkapani. 
asangkapani,  13,  31. 

anangkapaneni,  16,  32. 

singkab. 
kasingkab,  10,  32. 

singid. 
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.  sisingidan,  6,  15. 

singse. 

. .  kasiugse,  18/  1. 

.sangsaya,  3,  Ij,  6,  8;  .16,  27. 

sangawara,  4,  3. 

sangguh. 

sinangguh,  10,  35. 

sënggah. 

pasënggahan,  18,  17. 

apasënggakan,  18,  32. 

sëügguh. 

anëngguh,  2,  28;  7,  4;  17,  3. 

sënggeh. 

sinënggeh,  17,  18. 

anënggek,  18,  31. 

singgih,  2,  26,  30;  3,  19;  6,  18;  9,  2,  5; 

11,  29;  16,  10,  24;  22,  34;  23,  8:24,  8. 

sanggaruh. 

asanggaruhan,  8,  24. 

sanggup. 

sangguping,  17,  26;  29,  2. 

sanggupipun,  17.,  31. 

sanggupira,  7,  8;  24,  4,  9,  18;  27,  3G. 

asanggup,    1,    9,    10;    24,  6;    26,  31; 

28,  35;  29,  1. 

sanggupa,  24,  9. 

sanggama. 

asanggaina,  2,  2,  4,  8,  12,  32;  5,  3;  7,  33. 

weh. 

tanpawek,  2,  u. 

wineb,  4,  6;  19,  15;  26,  12. 

winekan,  26,  21.  • 

sun-welii,  13,  24. 

woh,  21,  20. 

woking,    4,  7,  o,  12,   13,  14,  21,  22,  3o; 

23,  8. 

awoh,  4,  4. 

waku,  I,  8,  25 ;   10,  2,  3. 

waku,  II. 
winakonan,  28,  12. 

W1W. 

wunwunanira,  4,  n,  21. 

wani,  4,  7  ;  12,  33 ;  16,  25 ;  22,  9,  37 ;  23, 38. 
wano,  17,  36. 
wunuk. 

winunuk,  26,  15.  ,    ■  , 
wanten,  28,  6. 

wontën. 

wontëa,  3,  i2;    6,  32;  10,  13,  24,  30; 

13,  18;   14,  30;  15,  13,  15;  16,  4,  32, 

37;  17,  17;  18,  36;  37;   19,  3G;  20,  4; 

21,   1,   2,  12,  13;  22,  5,   12;   23,   8. 
wontëna,  9,  16;  20,  38. 

vvënang,   12,  35. 

amënangi,  22,  26. 

kawënang,  14,  23. 

kawëwëDangane,  14,  3, 

waea. 

amaca,  24,  17. 

winaca,  22,  22. 

wicara. 
amicara,  6,  4. 

wor. 
kawovan,   12,  37- 

wara. 

comp. :   triwara,    sadvvara,    saptawara, 

sangawara,  pancawara. 
wira. 

comp. :  pravvira. 
wuri,  26,  2. 

wruh,  5,  18;  6,  33;  8,  10;  9,  4,  29;  10, 

8;    12,  24;  13,  21;  15,  8,  32;  23,  32; 

26,  17,  24. 
kawruhan,  5,  17,  19. 

wrukanira,  2,  8. 

wrtikanta,  8,  20. 

depun-kawruhana,  22,  19. 

pakanira-kawrukana,  22,  10. 

warah. 
awarak,    9,  33;    10,  8,  9;  16,  34;  26, 

26,   29. awawarak,  26,  22. 
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winarah,  4,  l;  25,  32;  26,  27- 

winarahan,  3,  35;  4,  4;  7,  8- 

pawarahira,  8,  32. 
wërdki. 

sawërdhining,  4,  i. 
wrat. 

awrat,  6,  31. 

wërta,  15,  1. 

wërtanira,  14,  7. 

awërta,  2,  28;  15,  12 ;  28,  11. 

kawërta,  5,  4;  6,  32;  8,  2;  9,  22;  15,  28. 
warnju,  3,  26;  28,  13. 

warga. 

cotnp. :  kadarigwarga. 

warang. 

awawarangana,  28,  30. 

wirang. 

awirang,  16,  26;  20,  28;  21.  18. 

wurung,  25,  6. 

waringin. 

sa  warm  gin,  5,  13. 

wëka,  2,  27,  28;  3,  19;  5,  28;  7, 31;  10, 
24,  33. 

wuku,  4,  3. 
wikan. 

wikana,  2,  32;  3,  33;  24,  33. 

wukir,  24,  33. 

wëkas.  17,  16. 

wëkasira,  2,  9;  11,  14;  28,  6. 

wëkas-pakanira,  20,  24. 
sewëwëkasira,  23,  27. 

awëkas,  23,  4,  12. 

amëmëkas,    6,  24. 

winëkas,  17,  32. 

wëkasan,  2,  22;  3,  2,  5,  10 ;  5,   4;  8, 
6;    10,    16;    17,  22;    20/21;    21,  19; 
22,  38;  23,  1;  24,  35;  26,  29. 
awëkasan,  20,  19. 

wadi. 

sawadinipun,  21,  36. 

wado,  14,  22,  23;  29,  6. 

wëdi. 

awëdi,  2,  14;  6,  31;  7,  4;  13,  12;  15, 

2;  24,  13;  26,  1. 
widbi,  8,  7;  10,  5;  12,  20;  13,  14. 

widhining,  3,  18,  22. 
winidhi,  13.  25. 

winidkyan,  8,  24. 

wadon,    1,    19;    2,   21;  3,  26;  5,  1 ;  10, 

13,  16;  13,  6,  11;  23,  38. 
amadoni,  27,  1. 

wudun. 
wuwudun,  16,  26. 

wadwa,  14,  20. 

wëdal. 
mëdal,  7,  21. 

widyadkari. 
kawidyadharen,  30,  36. 

wadung.  ; 

wadung-pacule,  14,  2. 
winadung,  5,  20. 

wit. 
witing,  4,  5;  5,  18. 

wet,  I. 
weting,  20,  3. 

wetning,  6,  19;  12,  15. 

wet,  II. 
awet,  18,  2. 

wëtu. 

mëtu,  2,  22;  4,  11,  20,  25;  8,  21;  19, 

13;  23,  32. 
mëtua,  5,  8;  9,  32. 
amëtoni,  23,  31. 

winëton,  4,  25. 

kawëtunira,  10,  28. 

wetan,  5,  24,  25;  8,  19,  27;  20,  25 ;  23, 

32,  34;  25,  36;  26,  s;  31,  10. 

wetaning,   1,  17 ;  4,  33;  7,  27;  13,  12. 
sawetaning,  9,  23;  13,  12. 

mangetan,  25,  32. 

watara,  17,  20. 
awatara,  17,  15. 
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wëtis. 

wëtisira,   10,  6. 

wëtëng,  2,  21. 
was. 

kawaswasan,  12,  23. 

wus    (vgl.  awiis  en  huwus),  8,  33;  25,  7, 
32,  36;  29,  7. 
wusing,  24,  33- 
wusira,  12,  6. 

kawusanirar  32,  29. 
wësi,  13,  34. 

wastra,  21,  32;  24,  15. 

waspada. 
kawaspadan,  26,  14. 

winaspadakën,  9,  2. 
wawa. 

amawa,    6,  30;    7,  21:    14,  27;  16,  3; 
17,  35;  19,  ]5 ;  22,  21;  24,  17,  22. 
amawaha,  30,  3. 

ka  wawa,  22,  14;  23,  16. 
zie  ook  tuwawa. 

wiwaha. 

wiwahanën,  28,  33. 
wiwal,  18,  8. 
wolu. 

wolung,  3,  7. 

angawolu,  25,  20. 
walah. 

kawalahan,  4,  22. 
wëlah. 

wëlaban,  6,  9,  15. 
wëleh. 

apamëleh  28,  24,  25. 

wulan,    11,    is,  19,  22,  26;    12,  1;  25, 

31 ;  26,  33. 
walër. 

maler,  2,  19. 
wal  uk  u. 

amaluku,  6,  9,  11 ;  19,  27. 
wuluku. 

wulukune,  14,  2. 

arnulukua,  6,  16. 

walat. 
den-walating,  9,  33. 

wëlit. amëlit,  4,  19. 

wulat. 

mulat,  4,  20;  12,  13. 

walës. 
winalës,  13,  33. 

pamalës,  15,  32. 
wëlas  I. 

sawëlas,  29,  ie. 

ro wëlas,  31,  17. 

limawëlas,  26,  ]8. 

pit  u- wëlas,  25,  5;  31,  30. 
wëlas  II. 

wëlasira,  12,  31. 

awëlas,  13,  31 ;  16,  33. 
amëlasakën,  6,  26. 

wilasa,  7,  30;  8,  5. 
awilaca,  20,  28. 

tanpawilasa,  3,  12. 

tanpawilasaha,  20,  26. 
winilasan,  12,  31. 

pawilasane,  13,  33. 

pawilacanira,  21,  30. walang. 

walangati,  7,  7;  21,  31;  28,  35. wilang. 

wilangën,  5,  34. 

kawilang,  23,  10. 
wulang. 

den-wulang,  24,  24. 

wadah. 
winadahan,  24,  14,  15. 

den-wadahi,  6,  11. 

wëdllS,    1,    6,   9;    14,   24. 

wiji. 
wijine,  7,  34. 

sawiji,  19,  29;  20,  36;  24,  28. 
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wijil,  21,  25. 

wijiling,  5,  15;  8,  20;  13,  l,  4. 

mijil,  24,  6;  27,  29;  29,  18,  20,22,25, 

30,  3,  5,  7,  8,  9,  18. 

amijilakën,  19,  6. 

wayab. 

awayah,  3,  3. 

wayub. 

awayub,  3,  24. 

wyanjana. 

comp.:  swarawyanjanasastra. 

wyakti,  11,  7. 

pangawyakti,  13,  21. 

comp.:  sawyakti. 

wiyata. 

wiyatanira,  3,  33. 

wayang,  5,  10. 

awayang,  27,  ï. 

wighna. 

comp. :  nirwigbna. 

wibbawajanma,  1,  il. 

wcmg,    1,    18;    2,   20,   23;  4,  10,  31,  34; 

5,    1,    4,     12,    14,   15,  16,   19,  32;   7,    1, 

4,    6,    24;    8,    l,    3,  20;  9,  20,  31,  33; 

10,     10,    13,    15,    16,   11,   5,   12;    12,   8, 

16,  19,  24,  25,  33;  13,  4,  5,  13;  14,4; 

15,     17,    18,    19,   22,   23,  24,  31;    16,   2, 

17,  23;  17,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  24, 

25,    27,   28,   31,   34;     18,   10,   25;     19,   3, 

13,  31,  33,  34,  35,  36;  20,  1,  4,  14,  16, 

19,  34,  36,  37;  21,  28;  22,  5,  11,  24, 

37;  23,  5,  6,  29,  33,  39;  24,  1,  3,  7,  10, 

17,  20,  22,  23,  24,  37;  25,  7,  31,  36;  26, 

3,  6,  8,  12,   17,   18,  30,   32;   28,  3,8,12, 

14,  30,  32,  33,  34,  36,  37;  29.  9,10,12, 

13,  14;  32,   2. 

wongira,  16,  8;  18,  16;  20, 15;  21, 12; 

22,  26,  35;  23,  2,  3,  11. 

sawong,  24,  11. 

wong-atuwane,  2,  22. 

apawong,  12,  10. 

among,  6,  28. 

winonging,  14,  17. 

ingsun-wong,  9,  7. 

paraongmong,  15,  2,  3. 

wengi,   19,  34;    20,  4;    26,  17;  31,  12. 

sawëngi,  4,  n,  18. 

ainëmëngi,  21,  4. 

kawëngen,  21,  8 

wangku. 

amangkubbuini,  26,  36;  27,  28;  28,2, 

3,  7,  20;  29,  16. 
mangkubbumi,  7,  32;  27,  30. 

wangke,  29,  14. 

wangkawa,   8,  15. 

wungkul,  12,  12. 

wëngkang. 

pamëngkang,  16,  2. 

wungsn. 

pamungsu,  27,  24;  30,  4,  8;  32,  23. 

wangsul. 

mangsul,  6,  3;  18,  26;  19,  23;  20,19; 

21,  12;  22,  24. 

wangbang,  14,  4. 
lab  I. 

lah,   3,  s;  4,  30 ;  6,  19,  20;  7,  5;  9, 

15,  30;  11,  18,21;  13,20,23;  16,9, 10; 

20,  7,  18:21,  17;  22,  32;  24,  6;  27,  35. 
lab  II. 

lumab,  21,  27. 

lëbëng,  20,  12. 

lubung,  21,  18. 

lan,    24,  31;    25,  29;  26,  9,  lo;  29,  8, 

18;  30.  13. 
len,  6,  l:  27,  2. 
Ion. 

depun-alon,  21,  31- 
alonlonan,  20,  19. 

lina,  15,  21 ;  16,  13. 

linanira,  15,  25;  18,  4. 

comp. :  pralina. 

lante. 
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panglante,  14,  17. 
lantar. 

palantaran,  31,  22. 
lintang. 

malintang,  4,  34;  5,  4,  16. 

lindu,  8,  14- 

palindu,  32,  3. 
landëp. 

lalandëp,  24,  13,  16,  18,  22. 
lande. 

landeyanipun,  13,  22. 

lanang,  1,  19;  2,  21,  22,23;  13,2,4,5,6, 

8,  9,  10,  11;  18,  14,  15;  21,23;  24,35. 

lor,  18,  9;  19,  5, 12, 13;  23,  31,  33;  25,  7,  17. 

loring,  14,  18;  19,  2,  4,  9. 

mangalor,  19,  20;  20, 14;  21,  7;  23,  39. 
lara. 

alara,  12,  30;  25,  24. 
lara. 

lalaron,  20,  13. 

lurah,  23,  36;  25,  17. 
laris. 

lumaris,  7,  7. 

lurung. 

anglurung,  14,  14. 

lek,  12,  36. 

lekmg,  2,  22;  13,  l. 
laki. 

lakine,  1,  20. 

lakimu,  2,  4. 
lakinta,  2,  4,  10. 

aliki,  24,  29. 

pinaka-lakinira,  27,  14. 

sapalaki,  1,  6. 
laku. 

lakunira,  12,  21. 

lumaku,    1,  3;    2,  19 ;    20,  14,  17,  18, 

35,  37- 
amalaku,    1,  6;  3,  25;  11,  3;  21,  30; 

24,  4,  11,  22. 

malaku,   11,  6. 

pinakalaku,  11,  30. 

pamalakunira,  1,  12. 

papalakoning,  1,  9. 
lakav,  6,  31;  7,  16. 

likur,  30,  29. 

laksa. 

den-salakseng,   26,  2. 

laksana. 

laksananing,   10,  11. 

laksananipun,  10,  12. 

cornp. :  sulaksana. 
lud. 

linud,  27,  8. 

let,  27,  10;   zie  hëlët. 

les,  6,  2. 
listu. 

listu-hayuning,  9,  21. 

listu-kayunira,  10,  8. 

luwe,  6,  21. 
lawah. 

lalawah,  4,  10,  16.  22. 

lëwili,  5,  34;  29,  11. 
tunalëwih,  23,  31. 

lawan,    2,  2,  4,   10,  14,  15;  3,  35;  4,  2, 

34;  9,  14;  10,  29;  12,  11,  35,  37;  13, 

4,     7,     34;    14,    3,    4,    7,    20,   27,   28,   32; 

15,    C;   16,   10,    22;  17,  8,  22,  31,  34; 

18,     5,     28,     30;     19,    8,    19,    37;    20,    2, 

20;  21,  10;  22,  19,  32;  23,  14,19,31, 

35;  24,  35;  25,  5,  17,  21;  26,  13,  30; 

27,  10;  28,  15;  30,  17;  31,  3. 

pinakalawanira,  22,  34. 
kalawan,   2,  11,  16,  33;  3,  28,  31,  33, 

32;  4,   3,  32;   9,  34;   13,  3;   14,  4 ;  15, 

5;  19,  3;  21,  37;  24,  16;  27,  25. 
alawan,  22,  37. 

anglawana,  7,  6. 
linawan,  3,  21. 

ingsuii-lawanane,  28,  35. 

isun-lawanaue,  31,  9. 

la  won. 
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sakalawonlawou,  3,  2;  4,  32. 

liwar. 

aliwaran,  21,  16. 
liwat. 

aliwat,  8,  30. 
lawas. 

lawase,  12,  1. 

alawas,  3,  27 ;  5, 15 ;  9,  17 ;  10,  26,  27,  29; 

11,    24,  25;  12,  15;  13,  1;  14,  7;  15, 

l,  25,  is,  25;  26,  20. 

dera-lawas,  12,  ]. 
lawang,  1,  7  10;  24,  23. 
lalah. 

lalahan,  21,  9. 
lilir. 

anglilir,  7,  26. 

lapa. 

lapa-ingsun,  6,  19. 
alapa,  23,  6. 

luput,  16,  30;  28,  9. 

luputa,  16,  35. 

luputeng,  14,  1. 

kaluputan,  15,  12. 

laju. 

lumaju,  21,  11. 

lumajua,  21,  32. 

lajëng. 

malajeng,  17,  37;  20,  3. 

palajënging,  19,  36. 

kapalajeng,  22,  36. 

layu. 

malayn,    5,  25,  27;  7,  19;  15,  22;  17, 

9,  19,  20;  22,  29,  30;  24,  26. 

palayunipun,  22,  31. 

apapalayon,  19,  23. 

amalayokën,  9,  30;  24,  2. 

pinalayokëu,  9,  27,  29;  17,  38. 

kapalayu,  14,  23;  19,  13;  23,  1,  36. 

layang. 

anglayang,  5,  25. 

angiayanga,  5,  23. 

Verh.  Bat.  Gen.a  deel  XLIX. 

lancing. 

lancingaii,  19,  29. 
linok,  1,  16. 

alinok,  5,  33. 
lama. 

lama,  18,  35. 

alama,  3,  6;  22,  1,  32. 

alalama,  7,  33;  12,  33;  13,  s;  15,  28; 
16,  2. 

lëmu. 

alemu,  29,  23;  30,  37. 

lima,  6,  31;  26,  18. 

limang,  11,  18,  19,  22,  26;  12,  l ;  28,  4. 
lilima,  5,  30. 

anglilima,  28,  4. 
limawëlas,  26,  18. 

lëmah,  13,  23. 

lëmëh. 
alëmëh,  27,  33. 

lumuh. 

alumuh,  2,  13;  24,  16. 

lamun,  3,  9;  4,  7;  6,  24;  10,  11,18,19, 
22;  11,  20;   12,  8;  14,  10;  20,  12,18, 

28;  21,  36;  22,  3,  5;  23,  23;  27,  20, 

21,  33,  34;   28,   13,   21. 
lampah. 

lumampah,  3,  17. 

amalampah,  20,  33. 

amalampaba,  6,  21. 

pinalampalian,  1,  6. 

papalampalianira,  11,  28. 

lumpang,  12,  3, 
limbe. 

anglimltekën,  28,  5. 

lagi,  11,  32;  19,  6;  24,  12. 
comp.:  pralagi. 

ligar. 
tanpaligaran,  22,  35. 

lëbu. 
linëbon,   18,  10. 

labub, 

19«. 
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alabuh,  24,  19. 

alabuha,  24,  20. 

ling,  8,  18. 

lingira,  1,  7;  2,  7,  15,  4,  7,  15,  30; 

5,  10;  6,  2,  5,  20,  23;  7,  ],  2,  26,  35; 

8,  9,  11,  29;  9,  3,  6,  11,  16,  30,  33; 

10,  10,  11,  14,  21,  25,  26,  34;  11,  15, 

19,  21,  28,  31;  12,  8;  13,  16,  19;  14, 

12,  16;  15,  10,  12;  16,  4,  8,  10,  16,21, 

36;    17,  25;  18,   1;   20,  27- 

angling,  1,  9;  10,  7. 

kalingane,  6,  17;    12,  26;  15,  10. 

kalinganira,  9,  29;  15,  4. 
leng. 

saleng,  18,  5. 
long. 

longiug,  19,  33,  37- 

aloloogan,  17,  22. 

anglongi,  14,  18. 

linongan,  14,  18. 
linga. 

palingaha,  20,  30. 

lungha,  3,  8,  10;  5,  29,  30;  6,  2,3,5;  8, 

4;  10,  30;  25,  10;  26,  18;  28,  11 ;  31, 

9,  12. 
lungaha.  31,  18. 

lungbanira,  6,  26. 

alulungha,  7,  3. 

lingsir,  24,  10. 

linggih,  18,  21;  28,  19. 

alinggih,  13,  23. 

lininggihan,   21,  10. 

apalinggih,  7,  17. 

amalinggiha,  28,  6,  7,  9,  il. 

lunggub,  25,  10. 

sama-lungguh,  28,  4. 

pa-. 
paranggalawe,  25,  5,  15,  21. 

pakuningan,  32,  8. 

pakuti,  27,  10. 

patanca,  27,  10;  28,  15. 

patumapël,  24,  31. 

pasunda-bubat,  28,  29. 

pasora,  25,  21,  29. 

pasadeug,  27,  28;  28,  15. 

pawagal,  26,  9,  10. 

palasëm,  26,  10. 

palungge,  25,  27. 

pajurudëmuiig,  25,  28. 

painandana,  25,  30;  26,  10. 

pamalayu,  18,  30;  24,  30. 

pamadasiba,  29,  35. 

pagajabbiru,  25,  30. 

pabanu-pindah,  28,  ie. 

pu,  11,  12;  14,  1,  3;  zie  ook  mpu. 
punta,  in  kapuntan?,  7,  21. 

po,  7,  13. pabe,  15,  5,  6. 

pabea,  17,  30. 

pihan. 
kapihanan  (van  hana?),  5,  12. 

puhara,  16,  27. 
pubaranira,  17,  17. 

apuhara,  24,  1. 

pabido. apabido,  19,  c. 

pabat. 

amabat,  5,  1. 

pabit. 
apabit,  23,  8. 
kapahiten,  23,  7. 

pabil. 
pabilan,  31,  23. 

pan,  11,   i;  zie  apan. 
pun,    16,  35;  17,  5;  19,  21,  20,  26,  30, 

38;  21,  21. 
-ipun,  5,  29;  11,  21;  13,  22;  15,  13, 16, 

17;    16,  4,  6;  17,  17,  31;  18,  36,  37; 

19,  36;  20,  4;  21,  9:  22,  11;  23,  7; 

26,  23. 

-nipun,  1,  13,  14;  2, 32;  3,  1 ;  4,  6;  10, 

2,  13,  17,  34;  12,  12;  14,  22;  16,35; 
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17,    30,   31 ;    18,    35,37;   19,25,26,27,32; 

20,    19,   27,    33;    21,   1,    3,   36;    22,    9,   31 ; 

23,  6,  8;  bij  ww,  10,  25;  15,  14;  16, 

10,    15. 

voorts  m  punëndi,    punarëke,  punika, 

puniki,  puniku,  punapa,  punang,  depun. 

pani. 
comp, :  sangkapani. 

pënuk,  19,  3;  22,  35. 

punëndi,  zie  ëndi. 

pnnarëke,  zie  rëke. 

panek. 
amamanek,  5,  is,  19. 

punika,  zie  ika. 

puniki,  zie  iki. 

puniku,  zie  iku. 

pënëd. 

apënëd,  20,  25. 

den-apënëd,  11,  20. 

punta. 

kapuntan,  zie  pu,  7,  21. 

panas. 

panase,  2,  21. 

apanas    12,  1. 

punapa,  zie  apa. 

panapen,  7,  is. 

pande.  11,  11. 

apande,  12  9;  13,  34;  14,  1;  10,  21. 

pëning. 

apëningan,  1,  7. 

punang,  zie  ang. 

pucuk. 

pucuking,  13,  23. 

pëcut. 

pëpëcut,  28,  13. 

pacul. 

wadung-pacule,  14,  4. 

pra-. 

zie  pradega,  prawira,  pralagi,  pra-  jurit, 
prasama,  enz. 

para  I. 

rnara,    3,    84;  6,  27;  8,  7,  11,  12;  9, 

8;   11,  27;  17,  24. 
mareng,  1,  11,  12;  5,  14, 25;  6,28,32; 

7,  3,  7;  12,  20;  16,  3;  17,  36. 
rnareringsun,  10,  29. 

paran,  9,  28. 

paranira,  17,  7 ;  20,  3. 

saparanira,  9,  7. 

pinaran,  2,  25,  29. 

parananira,   5,  is. 

para-  II,  3,  28,  4,  15;  7,  20;  8,  8;  13, 

15,    16,   17,   24,   25;     14,    12;    27,    3,    13. 

para-  III. 
parahilang,  24,  19. 

amaraseba,  9,  17;  10,  30. 

para-  IV. 
zie  paradeca,  paracraya,  enz. 

pira,  2,  21 ;  19,  7 ;  20,  9,  26,  30 ;  24,  9. 

purik,  14,  1. 
sa-arik-purih,  14,  1. 

paraira,    8,    27;    21,    5,   8;  23,  21;  24, 

19;  31,  12,  13;  24,  15. 
paratmnisun,  23,  22. 

prikatin,  24,  12. 

parahilang,  zie  hilang. 

purna. comp.:  paripurna. 

prana. prananira,  12,  21. 

paran,  4,  15;  6,  14;  11,  23;  13,  ie;  16, 

22;  21,  17;  22,  20. 

paron. paronira,  12,  4. 

përnah. përnahing,  3,  12. 

përnahira,  4,  19;  26,  26. 

kapërnah,   4,  33;   16,  16,  is;  32,  24, 

parëk. marëk,   16,  3,  20;  17,  11,  ie,  28 ;  21, 

19,  21;  22,  7,   13,  16;  27,  6,  29. 

pinarek,  21,  25. 
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pinarëking,  16,  jo. 

pinarëkan,  2,  25. 

parëkakëna,  17,  27, 

pirak,  8,  1. 

purik. apupurikan,  31,  1. 
parakrarna,  25,  33. 

pariksa. 
pinariksa,  4,  27. 

pradega,  zie  dega. 

paradega. 
amaradega,  5,  is. 

përit,  5,  u. 
pratidina,  6,  21 ;  18,  27 ;  21,  38. 

pratista,  27,  12. 

partbayajïia,  25,  12. 

paracraya. 

pakanira-paragraya,  20,  26. 
prasiddha,  14,  28. 

pragasti. 
pragastine,  26,  3. 

prasama,  21,  20. 

paraseba,  zie  seba. 

purwa,  13,  12. 
prawira,  14,  18,  20. 

purwaka. 
pürwakauipuii,  2,  32. 

pralagï,   7,  2C. 
pralina,  1,  14. 

kapralinanira,  1,  13. 

përëp. 
amërëp,  18,  9;  19,  2;  23,  23,  30. 

amërëpa,  14,  8. 

ainërëpeng,  23,  17. 

pinërëp,   19,  6. 

paripurna,  14,  6. 

prajurit,  zie  jurit. 

parajaya. 
kaparajaya,   19,  19. 

paramegwara,  29,  8. 

pramegwareng,  28,  35. 

prabkn,    8,  19;  13,  28;  18,  ie,  19;  24, 
34;    25,  l,  3,  27;  27,  18,  19;  28,  29; 
29,  7,  17;  30,  4,  6,  26,  35 ;  31,  28,  37 ; 
32,  1,   9,   14,  15,  21,   22,  24. 
kaprabhunira,  27,  22. 

parab. 
parabira,  1,  5;  6,  28. 

prabangkara,  15,  21. 

parëng,  29,  6. 

prang,   14,  23. 
përange,  25,  24. 

aprang,  14,  18,  22,  30;  20,  15;  26,2; 
29,  12. 
arflërang,  5,  24. 

amëranga,  5,  22. 

amërangakën,  19,  4. 

pinërangakën,  12,  3. 

paprang,  23,  29. 
paprangau,  14,  25;  28,  11. 

pëk. 

amëki,  31,  32. 

pinök,  31,  13. 

paka-. 

maka-,  1,  10  (-  niug). 

pinaka-,  1,  3;  4,  33;  5,  25;  14,  23; 

18,  29;  19,  18;  22,  34 ;  27, 14  (telkens 
met  bepalend  suffix). 

pakauira,  10,  19;  15,  3;  17,  5,  12,  13, 

14,  15,  16,  29;  19,  28,  32;  20,  9,  11, 

25  ;  21,  31,  36;  22,  2,  3,  4,  5,  7,  10,  13,  14. 

-pakanira,  15,  3;  20,  9,  12,  23,  24; 

21,  29;  22,  8 
pakaDÏra-,    17,  30 ;  20,  26;  22,  4,  6, 

8,   10,   13,   14. 
den-pakanira,    17,  14;    22,    15. 

vgl.  talampakan. 

pëkik. 
apëkikpëkik,  16,  25. 

pikat. 
papikatan,  5,  11. 

paksa. 
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paksanipun,  19,  26. 

paksanira,  6,  16;  7,  22. 

amaksakën,  26,  22. 

amaksakna,  2,  io. 

aniaksakëiia,  20,  il. 

comp. :  krsnapaksa. 

pikul. 
amikul,  18,  ï,  2. 

pinikul,  17,  38 ;  24,  14. 

pukul. 
samamukul,  7.  22. 

pukulun,  4,  16;  7.  2,  5;   9,  5,  11;  13,  is; 

16,  24,  25;  17,  12,  29;  18/  34;  20,  11, 

23,    30,   38;    21,    21,    36;    22,    17,    34. 

pada. 

comp.:  madhyapada. 

paduka,  16,  25;  18,  34,  35;  22,  is,  19. 

pat. 
papat,  13,  7. 

pataiig,   18,  30;  31,  k;. 

pet. 
aniet,  6,  19;  15,  32. 

ameta,  4,  7. 

ngamet,  6,  is. 

pinet,  6,  12. 

pati  I. 

pati,.  21,  is;  24,  19. 

patine,  25,  29. 

patining,  12,  30;  29,  17. 

patinira,  12,  7. 

rnati,   2,  5,   10,  20,  22;  10,  is,  19;  11, 

7;    12,    5,    7,   22,  29;   18,  24;   19,  20; 

23,    34,   35,  36;  25,  14,  22,  27,  32;  26, 

7,     11,     14,    16,   31,   35;    27,    10;   28,   28; 

29,  7,  14;  30,  28;  31,  4. 

matya,  25,  34. 

matia,  5,  24;  9,  31. 

matieng,  29,  1. 

amatimatia,  1,  s. 

amateni,  12,  5,  e;  15,  11. 

amatenana,  7,  22;  15,  16,  17;  26,  31. 

pinaten,  24,  26;  27,  9. 

pateni,  7,  23. 

patenana,  11,  3. 

kapatinira,  15,  32. 

pati  II. 
patya,  20,  19. 

pitu,  30,  29 ;  31,  30. 

pipitu,  12,  6. 

pituog,  1,  14. 

pituwëlas,  25,  5;  31,  30. 

putu. 
raputunira,  7,  6. 

anak-putu,  12,  5,  8. 

patih,    19,    12,  16,  22;    22,  31,   39;   25, 

6,    33;    26,    37;    27,   28;  28,  29;  29, 

n;  31,  17. 
patihmg,  28,  32. 

patihira,  18,  19. 

apatili,    18,    21,    37;    19,  19;  25,  18; 

26,   34,  35,  36;    28,  1,  7;  29,  18,  29; 

30,  29;  31,  20,  30. 

apatiha,  30,  29;  27,  33,  34- 
amatiha,  27,  32. 

piaatih,  21,  22,  33. 

pinatihira,  21,  20. 

putih,  20,  34. 

pntra,  18,  14,  15;  24,  35;  29,  is,  19,  22. 

23  ;  30,  4,  8,  10,  11,   13. 

putranira,  15,   e;  16,  ie;  24,  36;  29, 

24;  30,  7;  32,  23. 

putrestri,  30,  3. 

apntra,  13,  4;  16,  is;  27,  19;  29,22, 

25;  30,  5,  9,  12,  13. 

apuputra,  24,  29;  27,  24;  29,  20;  30, 

6,   14,   15,    16,    17. 

comp. :  dkarmaputra,  dewaputra. 

putri,  24,  5,  27 ;  26,  31 ;  28,  29 ;  29, 17. 

putriuira,  9,  22 ;  19,  37. 

comp. :  rajaputri. 

pater,  18,  u. 

putër. 
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kaputër,  13,   12;   14,  33. 

potraka,  22,  18. 

patik,  18.  34;  22,  17. 

pataka. 
comp. :  papapataka. 

patut,  3,  28. 
patutira,  18,  8. 

patutan,  13,  8;  24,  35;  27,  16. 

patutanira,  13,  2,  7 ;  14,  4. 

apatutan,  29,  18. 

pinatut,  32, 

putus. putusing,  20,  22. 
amutusakëna,  1,  8;  7,  15. 

pituwi,  10,  7. 

pësëh. 
apësëh,  4,  21. 

pisah. apisah,  20,  2. 

kapisah,  17,  37. 

pisan,    14,  32;    16,   10;    17,  24;    19,  17; 

24,  5;  27,  7. 
amisan,  27,  35. 

kapisanan,  12,  22. 

pisuna,  26,  in. 
amiginiakën,  25,  11. 

pinisunakën,  25,  21,  23;  26,  14. 

comp.:  rajapisuna. 

pasar. sapasar,  2,  20;  26,  24. 

pasuk. sakapasukiug,  13,  18,  25. 

pësat. inësat,  5,  13. 

puspata. 
puspatanira,  10,  33. 

apuspata,  9,  20. 

puspapata,  18,  19. 
pasagi,  24,   14,  15. 

pasti. 

kapasti,  10,  18. 

pasang. sapasang,  3,  6,  7. 

amasang,  15,  21. 

pwa,  8,  12. 
pawukan,  8,  13,  22. 

palu. 

papalonipun,  11,  21. 

palih. 

sapalih,  21,  35. 

apalih,  12,  4. 
amalibana,  25,  17- 

pulih,  3,  21;   14,  25. 

apulih,  19,  20;  23,  2;  26,  6. 
amapulibakën,   19,  24;  29,  10. 

puluk,  18,  30. 
sapuluk,  24,  27- 

polah,  zie  ulak. 

palar. 
malar,  4,  31;  11,  3;  20,7,26;  23,25. 

pëlësat. pamëlësatanira,  18,  13. 

palapa,  26,  33;  28,  20,  2J,  23;  29,  16. 

pelag,  20,  34- 
palugangga,  7,  81,  22. 

papa,   10,  15. 
papaning,  25,  12. 

pupu  I. pupnne,  20,  16;  24,  24. 

pupu  II. pinupu,  4,  13. 

papak. 
tapapak,  22  38. 

pëpëk,  28,  24. 

papapataka. papapatakaniug,  1,  7- 
pada,  3,  31;  4,  20;  5,  29;  13,  26,  32; 

17,  32,  33;  20,  18;  22,  31. 
den-pada,  14,  2. 

amadani,  9,  22;  10,  8;  23,  24. 

pëdëk. 
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apëdëk,  22,  7. 

pëpëdëkira,  4,  13,  18. 

padati,  10,  32;  29,  13. 

padem,  24,  25. 
padëmira,  15,  11. 

padang. 
ainamadangi,  9,  34. 

puja,  8,  31;  9,  2,  4. 
muja,  8,  33. 

pijër,  6,  11,  12;  19,  5. 

payung,  14,  24,  27;  26,  s. 

paüca. 
pancawara,  4,  2. 

pancal. 
amaïical,  19,  26. 

panji,   3,  25,  26;    13,  6,    9,  10 ;    16,  17; 

17,  3;  25,  8;  29,  3. 

apanji,    13,    3,  6;    15,  29,  30;    16,  ], 

3,  4,  7,  8,   13,  15,   16,   17,   19,  21,31,32; 

17,    2,   5,   10,  23,  37;   18,   1,   2,   26,   27- 

parapanji,  3,  28. 

papanjimra,  13,  2. 

panjara. 

kapanjara,  24,  1. 

panjalin,  4,  17. 

pafijang,  21,  19,  11. 

païijing. 

manjing,  24,  2. 

paman,  25,  35;  32,  24. 

pagut. 
apagut,  14,  18;  23,  35;  28,  35. 
amagut,  26,  7- 

amaguta,  19,  9. 

pinagut,  29,  6. 

pegat,  2,  13. 

pëpëgatane,  2,  21. 

apëgatana,  2,  16. 

tanpapëgatan,  4,  11. 

amëgati,  1,  3,  9. 

kapëgataning,  4,  2. 

pëgët. 

kamëgëtanira,  15,  15. 

ping. pingro,  27,  7;  pingrwa,  21,  26. 

pangan. amangan  4,  12,  16,  21,  22;  23,  7. 
tanpaniangan,  6,  20. 

pungun. 
pupungun,  4,  25. 

pingit. pininghit,  4,  6. 

pungkur,  14,  24. 
pamungkure,  18,  1,  2. 

sapungkurira,  23,  21. 

sapnngkiuïiig,  23,  27. 

pinggir,  19,  15. 

pinggiring,  5,  18. 

pamioggiring,  21,  8. 

panggih. 
apanggih,  12,  35. 

apanggilia,  8,  26. 

papanggih,  13,  3. 
papanggihira,  13,  l. 
amanggih,  2,  31;  3,  18,  29. 
amamanggih,  2,  29. 

kapanggih,    3,    20;    4,    27;  7,  6,  32; 

9,    1,  9,  10,  25;   10,  28;  11,  23;  15, 

18;  17,  7;  20,  5,  9,  12;  28,  4. 

kapanggiha,  20,  38. 

panggihakëna,  19,  37. 

punggung,  32,  32. do. 

comp. :  alapdo. 
duh,  20,  37- 

duhung,  11,  1:3;  12,  12,  16,  17,  23;  15, 

16;  16,  6. 
duhungira,  15,  13;  16,  7. 

darat. 

adarat,  21,  24. 
dukuh,  4,  33. 

dukuhira,  9,  25. 

datu,  zie  kadaton. 
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datëng,  6,  16,  22;    7,  2,  16;    9,  24;    10, 

23;   18,  33;  21,  16,  19;  24,  21;  28,  6; 

31,  14. 
datënga,  6,  20;  20,  25. 

datëngira,  22,  26. 

sadatëngira,  21,  14. 

dawak,  16,  n. 

dewek,  6,  32;  26,  29. 

dalaog,  27,  20. 
dada. 

dadampun,  19,  27- 

dadap,  23,  39. 

dampul,  30,  4. 

adampul,  30,  4. 

dangbyang,  8,  25,  29,  32;  9,  2,  3,  6,  12, 

15;    10,  10,  12,  14,   17,  19,  25,  33;   11, 

4,  23;    13,  31;  14,  3;  16,  33,  37. 

janma,  1,  8. 

angjanma,  8,  34. 

comp.:  wibbawajanma. 

jënëng. 

jumënënga,  21,  36. 

anjënëng,   15,  27;  16,  15;  18,  16,  19; 

24,  34,  37,  38;  25,  27;  27,  15,  17;  30, 

12;  31,  34;  32,  il,  21. 

panjënëng,   25,  1. 

panjënëngira,  14,  33;  18,  il. 

sapaüjënëng,  18,  23. 

jëro,    2,    21;   6,  16;  17,  36;  20,  31;  24, 

2,  24. 
jëroning,  24,  22. 

minjëro,  21,  25. 

juru,  14,  27;  25,  16,  18,  29. 

juru-kurung,  16,  10. 

anjuru,  22,  39. 

iarab. 

kajarah,  20,  i,  6;  26,  3. 

jërih. jëjëiïh,  22,  9;  25,  12. 

jurit. ajurit,  5,  15, 

prajurit,  22,  &o. 

jurung. 
jurungën,  28,  32. 

jaka. 
parajaka,  4,  15. 
amarakajaba,  3,  34. 

jati. 

sajati,  15,  12. 

jawa. 
angajawa,  10,  33. 

jalü,  3,  15,  17;  30,  4,  9,  12. 

juluk. jujulukira,  27,  20. 

jëplak. 
aïïjëplakakën,  28,  13. 

jaja. 

jajanira,  12,  23,  27. 

jujug. anjujug,  9,  24. 

jaya. 

comp. :  parajaya. 

jayasatru,  14,  32. 

jambu,  4,  5,  7,  8,  9,  13, 14,  15, 16, 17,  30. 

jambunira,  4,  12,  21,  23. 

jaga,  19,  37. 

ajaga,  23,  34. 

jaganën,  23,  32. 

jugjug. 
anjugjug,  19,  16. 

jaba,  4,  25,  26;  24,  23;  28,  3. 

jabaning,  24,  25. 

jabung,  15,  20. 

jëng,  17,  15. 
ya,  3,  35;  5,  3,  4,  6;  6,  6,  26;  7,  1, 

5,  9,  13,  22,  25;  8,  11,  13,  23;  9,  29; 

12,  31,  35;  15,  9,  29;  17,  2,  7;  20, 

30;  23,  5,  32;  24,  5;  26,  15. 

-e,  2,  21,  28;  6,  12,  15,  17;  8,  30 ; 
11,  21,  32;  12,  l,  26;  14,  1,  2,  3 ; 

15,  10;  16,  22;  17,  15;  18,  1,  2; 

21,    34;    23,  38;  24,  17;  24,  26;  25, 
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24,  36;  26,  17,  19,  22,  26;  bij  ww. 

11, 3;  12, 14;  21,  35;  23,  20;  28, 35;  31, 9. 

-ne,  1,  20;  2,  21,  22;  3,  10;  4,  15: 

6,  6,  14,  18,  19;  ̂ 7,  24,  34;  9,  31,  32, 

35;  10,  32;  11,  3,  12,  19,  21;  12,1,5, 

8;  13,  33;  14,  2;  16,  22,  23;  18, 

3,  20,  16,  37;  22,  37;  23,  38;  24,  17, 

24;  25,  6,  29;  26,  2,  3,  15,  19:  28,  9. 

-nya,  3,  2;  11,  11;  29,  9. 

yan,  1,  8,  16;  2,  4,  10,  15;  3,  22;  10, 

20,  25;    11,  5;    12,  32;  14,  7,  11,  30; 

15,  6;    16,  5,  12,  33,   34;    18,  29;  19, 

6,  21,  28;  20,  U,  25;  22,  14,  19,  20; 

23,  3,  8,  16;  24,  4,  10,  19;  26,  15 ; 

27,  1;  28,  30;  29,  8. 

yuD,  7,  22. 

ayun,    2,    32;    7,    3;    9,    14;    11,  20; 

13,    13;  15,  8;  18,  34;  19,  30;  22,  4, 

13,    18,    32;    25,    20;    27,    2;    28.  20, 

29;  31,  7. 

ayunira,  17,  35;  22,  22. 

tanpayun,  28,  33. 

kayun-pakanira,  21,  29. 

yen,   2,    8,    16,    27;  5,  19,  33 ;  6,  1,  21; 
7,  6;    8,    1,    2;  9,  16,   22,   23,  33;   10, 

11,  14,    34,     35;     11,   8,   9,    10,   13,    26; 

12,  16;    13,    14;  14,  8,  15;  15,  5,  8; 

16,  35;  17,  4,  5,  10,  24,  25;  20,  5, 

38;  21,  12,  30;  24,  7,  13,  18;  25,  12, 

32,  35;  26,  23,  26,  29;  27,  20,  33;  28, 

2,  10,  33- 

yoni,  11,  12. 

yoninya,  11,  11. 

yuddha,  31,  6. 

yadyan,  10,  15;  22,  13;  24,  18. 

yatna,  16,  1. 

'agadliarina. 

ayayadharma,  5,  21. 

fajfia. 

comp. :  parthayajna. 

raya,  8,  17. 

Verh.  Bat.  Geu.,  deel  XLIX. 

yayi,  zie  ayi. 

yom. 
ayom,  26,  30. 

yuga. 
yugamami,  2,  5 ;  7,  21;  8,  20. 

yuganingong,  2,  11. 

ayuga,  2,  3. 
ayugaha,  1,  18. 

yogya,  8,  19;  10,  20. 

angyogyan,  .10,  25. 
kayogyan,  8,  22. 

yang,  zie  hyang. 
mu  (-mu),  2,  4. 

maha,  4,  9. 

minaha,  12,  23. 

mahu,    5,    32;    13,    13:  18,  19;  23, 

32,  32. 
maharaja,  16,  36:  28,  31. 

ïnahisa,  3,  6. 

mahisanira,  6,  10. 

mahayana,  9,  19,  21;  10,  l. 

mun,  21,  34. 

mon,  6,  25;  16,  30;  20,  28. 

mana,  zie  samana. 

mëne,  2,  5;  7,  6:  17,  17. 

mono,  8,  33. 

nianih,   2,  13,  15,  17,  18;  3,  16;  4,  29; 

6,  5;   14,  25;  19,  34;  22,  12;  23,18; 

24,  6,  8;    25,  26;   29,  22,  23;  30,  4, 

7,  8,  10,  11,  13,  14,  15;    31,  5. 
inaneh,  20,  7,  11. 

manira,  11,  24;  15,  2;  17,12,13,14,17; 

20,  18;  22,  2,  15. 
-manira,  17,  12. 

manira-,  10,  18. 

den-manira,   15,  23. 

manuk,  5,  12;  20,  29. 

menak,  29,  1,  2,  9. 

mantun,  18,  21. 

mantri,  16,  19,  21 ;  22,  27,  29 ;  23, 

16:    24,  6,  9;  25,  33;  26,  30;  28,  1. 20. 
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3,  6,  17;  29,  12. 
ïnantrinira,  14,  20. 

mantrinisun,  22,  33. 

manusa,  1,  2;  8,  20,  34. 

manawa,    2,  31;   5,  34;  6,  3,  4;  13,  20, 

21;  14,  10;  26,  22,  23;  27,  3. 

manawi,  11,  ïo,  20;  17,  1,  14,30;  22, 12. 

mandala,    1,  14;    5,  31;   6,  i,  3,  10,  11, 

13,  15,  19,  20,   23;   8,  17. 
uiandalaniDg,  5,  14. 

mandaleng,  5,  26,  27;  6,  8,  27;  7,  12, 

16,   28,   29,  31,  35;    8,  1,  4. 

amandala,  3,  5,  7,  8;  5,  28,29,31,32; 

6,  14,  17. 
amandaleng,  13,  34. 

macari. 

macanipun,  18,  36,  37. 

mür,  1,  15. 

mari,  26,  33. 

marining,  17,  37. 

marene,  23,  22. 

marenea,  17,  32. 

maririka,  zie  ika. 

maririki,  zie  iki. 

mërsah,  5,  3;  6,  8;  13,  26. 

marga,   6,  33 ;  7,  4. 

margane,  25,  6. 

marganipun,  20,  27- 

marganira,  1,  il. 

inargalianing,  15,  32. 

margahanira,  5,  23. 

amarga,  19,  5. 
marang,  7,  14. 

maring,  1,  il,  15,  20;  2, '7,  17,  18;  3, 15, 
16,  19,  20;    4,  26;    5,  2,  7,  12,  16,  23, 

26;    6,  27;    7,  29,  35;  8,  4,  6,  27,  31; 

9,  13,    24;     10,    4,    23,  31;     11,    6,  15, 

16,   22;    12,  9,  19;    13,  26;   14,  8,  14, 

16,     26,  33;     15,   15,   18;    17,   2,   19,  21, 

33,  38;  18,  15,  24,  32,35;   19,  23;  20, 

32;  21,   4,  6,  11,  13,  32;    22,  23;  23, 

11,  20,    21,  22,  26,  28;  24,  3,   15,   26; 

25,  6,  20;    26,  16,  24,  31;  27,  2,  6; 

28,  1 ;  29,  8. 
inuka. 

mukanipun,  19,  27. 

mokta,    18,    3,    12;  19,  21 ;  25,  1;  27, 

9;    29,    31,    32;    30,  1,  9,  19,  21,  22, 

23,     24,     31,   36,   37;    31,   1,   21,   24,   25, 

26,  28,   3],   35,   36,   37;   32,   4,   5,   6, 

12,  18,   19,   20,   24. 
moktanira,  18,  11 ;  21,  7;  25,  2. 
minoktan,  31,  13. 

kamoktanira,  21,  27. 

moktah,  14,  19;  15,  23,  30;  20,  27. 

moktahning,  14,  21 ;  15,  31. 
moksa,  24,  33. 

muksah,  2,  6;   14,  32. 

made,  27,  31. 

madkya. 

madhyaning  4,  24. 

madhyapada  1,  12;  7,  24. 
mitra. 

mitraningsun,  11,  11. 

mitra,  18,  30;  23,  19. 
mas. 

angëmasi,  19,  19,  22;  25,  34;  2Q,  8; 
29,  7. 

tanpangëmasi,  3,  14. 

angëmasana  pati,  21,  18. 

masa,  4,    2,    10;  5,  24;    8,  15;  17,  34; 

20,  38;  24,  10;  32,  29. 
masanira,  15,  20. 

musuk. 

musukingong  16,  23. 

pinakamusukira,  18,  29. 

mwah,  1,  12;  2,  4,  5;  3,  4;  5,  24;  13, 

5;  14,  21. 
muwab,  7,  35;  18,  36. 
muwah-muwah,  2,  10. 

muwah,  3,  11. 

mali,  25,  36. 
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mula. 

mulaning,  8,  265  13,  27;  23,  5. 

nnüanira,  1,  2 ;  14,  13. 
mule. 

pamule,  2,  32. 

nialih,  4,  18;  13,  3;  21,  28. 

malandang,  3,  14,  20,  21. 
maling. 

amamaling,  2,  23;  3,  2;  5,  17. 

amalingi,  12,  18. 

minalingan,  12,  18. 

mpu,  1,  5,  10,  13,  14;   6,  28,  30,  31,  33; 

7,2,  8,    10/11,   13,   14;   9,   20,25,26,28, 

30,  33;    11,   19,   26,   27;    18,   20,   21,   22; 

19,  l ;  27,  22 ;  zie  ook  pu. 

mapan,  32,  31. 

maja,  23,  7,  8. 

mancanag.ira. 

amancanagara,  26,  25. 

mami  8,  9,  10,  31;   9,  1. 

-mami,  2,  5;  3,  16;  7,24;  8,  20;  9,  35. 
de-mami,  10,  19. 

mimba,  26,  20. 

mogha,    5,    7,    8;    7,.  18,    23;  9,  31,  32, 

35;  12,  17,  32,  36. 

mangka,  zie  samangka. 

mangke,  3,  7;  4,  10 ;   7,  12,  33;  12,  17, 
23;    13,    22;    14;  31;   18,  35;   19,  32; 

21,  28;  22,  15:  23,  20,  21;  27,  33. 

mangko,  13,  20,  21. 

mangkin,  3,  1 ;  5,  3 ;  6,  8,  14;  14,  3; 

15,  6;  17,  6,  13;  19,  33;  20,  6;  21, 

21;  22,  37;  24,  8;  27,  36. 

mangkana,  1,  12,  15,  18;  2,  18;  5,  9 ; 

6,  13;  7,  25;  8,  8,  11,  18,  23;  9,16,31, 

33;  10,  11,  18,  14,  22,  26,  35;  11,  8, 

14;  12,  6,  34;  13,  19;  14,  5,  il;  15, 

27;  17,  30;  18,  32;  21,  37. 

zie  samangkana. 

mongkono. 

mongkonoa,  19,  7. 

ge. 

age,  31,  8. 
age-age,  24,  12. 

ganti. 
aganti,  20,  5,  21. 

gumaoti,  16,  15,  36;  18,  22;  19,  24; 

22,  28;  25,  3;  26,  35. 

anggantyaiii,  15,  27. 

angganteny,  29,  29;  32,  1. 
ginanten,  5,  30;  18,  22. 

gunita. anggunita,  20,  22. 
gëntër,  8,  14. 

guntur,    25,  27;  28,  16;  29,  7,  35;  30, 

27;  31,  18;  32,  8,  17,  26. 

gantung. 
gumantuiig,  14,  26,   31. 

gënëp,  2,  20,  22;  5,  34;  11,  20;  13,  1. 

gunëm. pinagunëmakëning,  24,  9. 

gimung,  8,  4,  7,  10, 12 ;  14,  22 ;  29,  14,  34. 
sagunung,  25,  7. 

garu. gïnani,  21,  9. 

gëru,  23,  18. 

giri,  29,  33. 

gum. 
aguru,  6,  29. 
paragurubyang,  7,  20. 

gmïh. 
agurik,  7,   34. 

gurah. gumurali,  8,  16. 

gërlia,  2),  23. 
sagërha,  21,  20;  23,  29.. 

pagërhan,  21,  16. 
gurinda,  12,  3. 

anggugurinda,  11,  27. 

ingsun-gurinda,  11,  30. 

gugurindane,  11,  21,  32. 

gurnita. 
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ghtivnitaning.  29,  6. 

garjita. 
garjitanira.  9,  25- 

gërgut. 
anggërgut,  29,  2. 

gering. 
agëring,  25,  24;  27.  28, 

gringsing,  19,  29, 

get. 
kaget;  4,  24,  26;  21,  15;  28,  14. 

gëtih,  29,  2.  H. 

getob. . 
manggëtolia,  29,  2. 

gatana. 
agatana,  11,  19. 

gëtak. 
anggëtak,  4,  22. 

gusti,  28,  7- 
gustine,  22,  37- 

gusali,   11,  17. 

gawa. anggawa,  23,  29. 

ginawa,  23,  30. 

gawe,  20,  37- 
gawene,  7,  21 ;  11,  19. 

agawe,  1,  5;  4,  32;  11.  12:  12,  2,22; 

25,  26;  29,  2. 

agawea,  1,  7. 

anggawe,  11,  26. 

ginawe,  24,  2S. 

pagawene,  11,  12. 

pagawening,  10,  5. 

pagawekëna,  11,  18. 

gawok. 
gawoking,  22,  27. 

agawok,  20,  34. 

gala. tanpagagala,  12,  12. 

gülu. panggulu,  3,  25, 

galih. 

galihe,  25,  36. 

gëlar. 

agëlar,  4,  12,  14. 

gëlis. 

agëlis,   24,  l. 

ginëlis,  27,  9. 

gëlëm. 
agëlëm,  27,  34. 

galen  g. 
galëngipun,  21,  9. 

giling. 
gilingan,  10,  4;  21,  24. 

guling. 
pagulinganira,  16,  1. 

paguliugau,  27,  6,  9. 

aguling,  27,  8. 

gopura. gopuranüig,  1,  6. 

gëpok. 
anggëpok,  20,  13. 

gopala,  7,  31. 

gadag. 
gadage,  18,  1. 

gadagta,  18,  2. 

guyu. 

gunniyu,  28,  26. 

gyat. 

kagyat,   17,  36. 

ganjar. ganjarane,  23,  28. 

gamël. 
ginamëlan,  5,  2. 

gaga. 
pagagan,  6,  9;  7,  33. 

guguk,   18,  37;  19,  1. 

gëgër,  17,  37. 

gubug,  21,  2. 

gëbag. agëbagan,  24,  21. 

gëng. agëng,  20,  4. 
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gong. 
gönge,  5,  13. 

gung. 

gunge,  21,  34. 

agung,  4,  31;  7,  34;  19,  14;  20,  27; 

27,  35;  29,  3,  7;  31,  15,  22,  23. 

den-agung,  9,  25. 

gangca. 
comp. :  palugangga. 

bahud. 

anibabud,  11,  9. 

binahud,   9,  31. 

manira-babud,  10,  18. 
bini. 

binihaji,  24,  28. 

binibajinira,  13,  8. 
bener. 

abënër,  24,  20. 

bëndu,  11,  31. 
bonten. 

tambontën,  16,  37;  18,  36. 

banteng. 

bantengipun,  18,  36. 
bëcik. 

bëcike,  24,  17. 

abëcik-bëcik,    19,  12;   22,  27;  23,  30. 
bëciki,  18,  2. 

bhra,    27,  23,  26;   28,  34;  29,  8,  17,  20, 

21;     30,  3,   5,   6,  10,  14,   19,  20,  24,   26, 

29,  31,  34;    31,  3,    6,   7,9,11,13,26,28; 

32,  15,  18. 

bbre,    27/30;    28,  29;  29,  18,  19,  20, 

21,  22,  23,   24,   26,  31,    32;     30,  1,   3,   4, 

5,  7,  8,  9,   10,  11,   12,   13,   14,   15,  16,  17, 

18,    23,   26,   37;    31,    1,   5,   8,   10,   21,  24, 

25,   31,   32,   34,   35,   36,   37;     32,   1,   2,   4, 

5,   6,   8,    11,   15,   18,   20,    21,   23,   24. 

bbreng,    27,  14,  15,  16,  18,  19,  24,  25, 

26;  30,  16,  22. 
bari. 

baryan,  6,  13, 

buru. 
abuburu,   18,  34,  35. 

abuburon,  30,  9. 

amburu,  5,  20,  21;  6,  l,  2,  4;  7,  21. 
amburua,  6,  6. 

binuru,  5,  17,  26,  27;  17,  20;  19, 14,  24. 
isim-buru,  5,  32. 

amburu-binuru,  22,  38. 

brabmana,  8,  25,  26;  9,  6,9,11;  10,22, 

32,  34;  11,  5;  14, 14;  16,  32,  34;  17,  l,  2. 
baranang. 

ambranang  17,  36. 

anibarananga,  17,  33. 

brasta,  29,  14. 

bbakta. 

ambbakta,  6,  10. 

bbinakta,    2,  26;    3,  19,  22;    17,  28; 

24,  3;  31,  11,  14. 
binaktanya,  3,  2. 

bbukti. 

amukti,    1,  13;  26,  33;  28,  21,  23. 
naukti,  29,  16. 

aniuktia,  21,  25;  28,  20. 

kabbukti,  25,  18. 

pamuktine,  9,  31. 
bhiksa. 

comp. :  durbbiksa. 
bëkël. 

anibëkël,  26,  19,  33;  28,  17. 

bëkëlan,  28,  4. 

bnddbi. 

buddbinipun,  22,  9. 

boddhastbapaka,  9,  19. 

bot. 
abobot,  12,  36. 

binotan,  23,  33. 

botob. 

bobotoh,  3,  13 ;  10,  24. 

kabotoban,  3,  20;  9,  1. 

batur,  17,  24,  27,  32,  35, 

abatur,  1,  5, 
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batang. 

babatanganira,  18,  17. 
bhasa. 

abhasa,  22,  3. 

bisa,  4,  3;  7,  ]o;  20,  37;  22,  9. 
bisaning,  27,  34. 

bisanira,  23,  14. 

bhiseka,    8    23;    24,   30;   27,  11,  16,  17, 

27;  30,  4;  31,  12, 

bhisekaning,    25,    4;    30,   32;  31,  2e; 

32,  9. 

bhisekanira,  27,  22;  30,  6;  32,  15. 

zie:  'abhiseka;  comp.  :   dharmabiseka. 
bhawarasa. 

abhawarasa,  20,  22. 

bale,  21,  11,  19. 

bëlah,  12,  3,  4. 

abëlab,  31,  4. 
buluh. 

amuluhi,  28,  25. 

kabuluhan,  28,  27. 

balik. 

malika,  25,  14. 

kabalik,  19,  24. 

bëlëk. 

abëbëlëk,  4,  20. 

balëm. 

balëman,  14,  20,  21. 

balëmaning,  20,  4. 

balungbang. 

binalungbang,  16,  2. 

bapa,    7,  12,  13,  16,  28,  29,  32,  35;    8,  1, 

4,  9,  25;  10,  10,  13,  17,  19,  22,  30;  11, 

2,  3,  4,  6,  7,  15,  24;  12,   30;  14,  3,  5; 

15,  5,  6,  11,  13;  16,  14,  is:  22,  34- 

bapaningsun,  15,  10. 

abapa,  3,  1. 

bhuja. 

comp.:  caturbhuja. 

beji. 

bejine,  9,  32. 

bajang. 

pabajangan,  2,  24,  29. 
bbujangga,  9,  19;  13,  18,  19,  30:  14,  14. 

parabbujangga,  13,  is,  16,  17,  24,  25; 

14,    ]2. 

baya  I. 
baya,  11,  18 ;  18,  36;  21,  is. 

baya  IL 
ratu-angabaya,  18,  7;  31,  13. 

buyut,  3,  30;  6,  29;  7,  15,  19. 

buyuting,    7,    30,    32;    8,    5;  18,  17; 

20,  32,  36;  26,  23. 

abuyut,26,  32. 
banu,  5,  8. 

banune,  9,  32. 

ababanu,  17,  18. 

bëncab. 
binëncah,  20,  33. 

bancana. 

pinakapamancananing,  1,  3. 
buïical. 

binuncal,  2,  23. 

depun-buncal,  23,  7. 
bafiol,  27,  1. 

bliümi,  2,  6;  8,  21;  14,  33;  21,  35. 

comp.:  mangkubliumi. 
bainakërti    14,  19. 

bhage,  9,  11. 

bbagawan,  30,  34. 
bhagya. 

bbagyane,  9,  35. 

babu. 

ababu,  2,  3:3. 

bubuh  I. 
bububan,  19,  ]3. 

bubub  II. 
bububën,  27,  5. 

bubar,  14,  24;  19,  35. 

bëbék. 

pambëbëkan,  12,  3. 

babad, 
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ababad,  22,  7;  23,  6. 

bëbëng. 

kabëbëng,  5,  7. 

bkatava,  1,  17;  2,  2,  3,  6,  32;  8,  23,  32; 

14,   17,    25,    29;    14,   10,  13;    15,    21; 

16,    3,    5,  25,  27;  17,  4,  8,  13;  18,  7, 

8,    16;     19,    5,    18,    21,   22,   37;    20,  1; 

21,    7,    27;  24,  36;  25,  3;  26,  20,  26, 

28,  32;   27,  4,   5,  7,   17,  19,   29. 

abhat&ra,  26,  16,  18,23,  29,  32;  30,35. 

bhatari,  6,  24. 

bang-,  1,  6,  9. 
bong. 

tabongbong,  16,  8. 

bëngang. 

binëngang,  21,  2. 

ngon. 

angon,  3,  6,  29;  4,  32;  6,  10. 

angonngon,  3,  5. 

pangon,  6,  14. 

pangone,  6,  15. 

pangonira,  6,  15,  19. 

pangoningsun,  6,  18. 

sapangon,  3,  3. 

nguni,  8,  32. 

ringuni,  zie  uni. 

makanguni,  16,  20. 

nguniweh,  19,  16. 

ngaran. 

ngaraning,  5,  3. 

ngkana,  zie  kana. 

nggen,  zie  ook  enggen. 

nggenipun,  15,  17. 

nggenira,  2,  1;  4,  17,33;  5, 13;  11,  14. 

nggon. 

nggonira,  29,  13. 

ngong,  8,  33. 

-ingong,  8,  34;  16,  22,  23;  22,  20. 

-ningong,  2,  11. 

iringong,  22,  10. 

De  rüpacandra-  (wawalekan)  of  sengkala- 
woorden. 

1. 

indn,  29,  28  (1290). 

iku,  30,  1  (1308);   30,  24  (1311);  32,  9 

(1373);    32,    26  (1403),  32,  27  noot 

(1533). 
awani,  29,  15  (1279). 

naga,   30,  27  (1319),  vgL  onder  8. 
ratu,  27,  10  (1250). 

rupa,  24,  34  (1216);  30,  19  (1310);  30, 

24  (1311);  31,  28  (1351). 
dara,  24,  32  (1198). 

daging,  28,  15  (1253). 

tunggal,  24,  32  (1198);  25,  18  (1233); 

29,  27  (1284);  29,  35  (1307);  31,33 

(1355);  32,  18  (1386);  32,21(1388). 
sitangsu,  24,  34  (1216);  30,  32(1321); 

30,  34  (1322);  31,  28  (1351);  31,35 

(1368);  31,  37  (1369);  32,  2-2  (1388). 
sainadki,  24,  31  (1197). 

wit,  32,  17  (1384). 

wulan,    26,    9    (1238);    30,  19  (1310); 

31,  15  (1328);  31,  34  (1359);  32,  3 

(1372*);  32,  8  (1373);  32,16(1378). 

wong,  25,  '15  (1217);  25  23  (1222); 25,  29  (1235);  25,  30  (1236);  26, 11 

(1240);  23,  30  (1293);  29,34(1298); 

30,  27  (1319*);  31,  16  (1332);  31, 18 

(1333*);  31,  23  (1348),  31,  24  (1349); 

31,  29  (1352*);  32,  13  (1375);  32,  25 

(1400);  32,  28  (1535). 
lëmab,  31,  22  (1338). 

jaarna,    30,  28  (1320);  30,  32  (1321). 
medini,  30,  24  (1311). 

bhumi,  25,  15  (1217);  27, 18  (1250);  31, 

19  (1335). 

netra,  30,  32  (1321);  30,  34  (1322), 
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ro,  29,  27  (1284). 
karna,  29,  34  (1298). 

dwi,  24,  34  (1216). 

ton  (anon),  28,  15  (1253). 

tangan  (anangani),  25,  23  (1222);  27,  io 

(1250). 
lara,  31,  15  (1328);  32,  27  noot  (1522). 

paksa,  25,  15  (1217);  25,  28  (1233); 

25,  29  (l235);  %ï>,  30  (1236);  26,  n 

(1240);  27,  18  (1250);  29,  15  (1279); 

29,  30  (1293);  30,  28  (1320),  30,  34 

(1322);  32,  16  (1332);  31,29(1352*); 

32,  3  (1372*);  32,  27  noot  (1522). 
mata,  29,  28  (1290). 

ba,  of  baba,  25,  23  (1222). 

32,  28  (1535). 
bahni,  32,  9  (1373). 

antëlu,  31,  33  (1355). 

api,  25,  28  (1233). 
ambah  (angambak),  31,  22  (1338). 

agni,  30,  32  (1321);  30,  34  (1322);  31, 19 

(1335);  31,  28  (1351);  31,  34  (1359); 

31,  35    (1368);  31,  37  (1369);  32,  ]8 

(1386);  32,  22  (1388), 
rama,  30,  24  (1311). 

kaya,  28,  15  (1253);  30, 1  (1308);  30,  27 

(1319*);  30,  28  (1320);  31,16(1332); 

38,  18  (1333*);  31,  19  (1335);  31,  22 
(1338);    31,  24  (1349);  32,  9  (1373); 

32,  21  (1388);  32,  26  (1403). 
tëlu,  32,  17  (1384). 

sabut  (anahut),  26,  9  (1238);  30,  19 

(1310);  31,  15  (1328);  31,  23  (1348); 

32,  3  (1372*);  32,  8  (1373);  32,  13 
(1375) ;  32,  16  (1378). 

weda,  vgl.  onder  4. 
wëlut,  32,  8  (1373). 

guna,  25,  29  (1235);  25,  30  (1236); 

29,  30  (1293);  29,  35  (1307);  31,  16 

(1332)  5  31,  18  (1333*)  5  31,  28  (1352*); 

sagara,  32,  26  (1403). 

weda,    26,  n    (1240);    31,  18  (1333*). 

vgl.  onder  3. 
pat,  29,  27  (1284);  32,  17  (1384). 
yuga,    31,  23    (1348);    31,  24    (1349); 

32,  25  (1400). 

5. 
anila,  31,  28  (1351). 

artha,  25,  29  (1235). 

wisaya  (amisaya),  27,  18  (1250);  32, 13 

(1375);    32,  28   (1535);  32,  27  noot 

(1522). 
panah  (amanah),  31,  34  (1355). 

pawana,  31,  19  (1335). 

panca,  31,  34  (1359). 
bhuta,    27,  10    (1250) ;  28,    15  (1253) ; 

31,  33  (1355), 

bayu,  32,  28  (1535). 

6. 

rasa,  24,  34  (1216);  25,  30  (1236);  31,  37 

(1269). 
wihat  (wiyat),  31,  29  (1352*). 

gana,  31,  35  (1368);  32,  3  (1372*);  32, 
18  (1386). 7. 

rësi,  24,  31  (1197);  29,  35  (1307). 

kuda,  25,  15  (1217);  32,  13  (1375). 

turangga,  29,  15  (1279). 

parwata,   32,  9  (1373). 
sapta  (wellicht   saptagni  of  saptagnya), 

32,  16  (1378). 

wiku,  32,  8  (1373). 
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8. 

ula,   29,  27  (1284);  32,  17  (1384). 

naga,  24,  32  (1198);  26,  9  (1238);  29,  34 

(1298);  31,  15  (1328);  31,  23(1348); 

31,  35    (1368);  32,  21  (1388);  32,  22 

(1388);  zie  nog  onder  1. 

liman,  31,  22  (1338). 

matangga,  30,  i  (1308). 

brabmana,  32,  16  (1378);  32,18  (1386;; 
32,  21  (1388);  32,  22  (1388). 

9, 

nawa,  31,  37  (1369). 

sanga,    24,  31    (1197);  29,  15  (1279); 

29,  30  (1293);  31,  24  (1349). 
leng,  29,  31  (1298). 
manawa,  31,  34  (1359). 

niuka,    24,  32    (1198);    29,  28  (1290); 

30,  27  (1319*). 

0. 

anibara,  32,  26  (1403). 

nora,  26,  11  (1240);  32,  25  (1400). 

cunya,   29,  35    (1307);    30,  1    (1308); 

30,  28   (1320);  32,  25  (1400). 

gagana,   29,  28  (1290);  30,  19  (1310). 
bhasmi,  27,  10  (1250). 

De  in  den  lekst  voorkomende  sengkala's,  van  welken  er  eenigen  niet  mei  volle 
zekerheid  te  lezen  zijn,  in  geregelde  volgorde  lol  slaving  van  de  hier  voorgaande  opgaven, 

en  om  Ie  laten  zien,  dat  zij  naar  waarschijnlijkheid  eerst  later  bij  de  jaartallen  in 
cijfers  bijgeschreven  werden,  toen  in  dezen  reeds  fouten  ingeslopen  waren, 

1197,  resi-sanga-saniadhi,  24,  31. 

1198,  naga-mukadara-tiinggal,  24,  32. 

1216,  rasa-rupa-dwi-sitangsu,  24,  34. 

1217,  kuda-bhumi-paksaning-wong,  25,  15. 

1222,     ba-ba-tangan-wong,  25,  23. 

1233,     api-api-tangan-tunggal,  25,  28. 

1235,  artha-guna-paksa-wong,  25,  29. 

1236,  rasa-guna-paksa-wong,  25,  30. 
1238,  naganabut  wulan,  26,  9;  de  2  niet  uitgedrukt. 

1240,  nora-weda-paksa-wong,  26,  11. 

1250,  bhasmi-bhuta-nangani-ratu,  27,  10- 

1250,  cunya- wisaya-paksa-bhunii,  27,  18- 

1253,  kaya-bhutanon-daging,  28,  15. 

1279,  sanga-turangga-paksawani,  29,  15 

1284,  pat-ula-ro-tunggal,  29,  27. 

1290,  gagana-muka-matendu,  29,  28- 

1293,  guna-sanga-paksaning-wong,  29,  30. 

1298,  naga-leng-karnaning-wong,  29,  34. 

1307,  rësi-cunya-guna-tunggal,  29,  35. 
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1308,     inatangga-gunya-kayeku,  30,  ]. 

1310,  gagana-rüpanabut-wulan,  30,  19. 
1311,  niedini-rüpa-rameku,  30,  2é. 

1319*,  mukaning-wong-kay  a-naga,   30,  27;  in  den  tekst  1317,  volgens  de  sengkala- 
ivoorden  ten  onrechte. 

1320,  cunya-paksa-kaya-janma,  30,  28. 

1321,  jannia-netragni-sitangsu,  30,  32. 

1322,  netra-paksagni-sitangsu,  30,  34. 
1328,  naga-laranabut-wulan,  31,  15. 

1332,  paksa-guna-kaya-wong,  31,  16. 

1333*,  kaya-weda-gunaning-wong,   31,  18 ;  in  den  tekst  1343,  volgens  de  sengkah- 
woorden  terecht,  maar  weda  kan  ook  drie  kunnen  beteekenen. 

1335,  pawanagni-kaya-bhunii,  31,  19. 

1338,  linian-kayangambab-lëmab,  31,  22. 

1348,  naga-yuganabut-wong,  31,  23. 

1349,  sanga-yuga-kaya-wong,  31,  24. 

1351,  rupanilagni-sitangsu,   31,  28. 

1352*,  paksa-wihat-gunaning-wong,  31,  29;  in  den  tekst  1363,  volgens  desengkala- 
woorden  misschien  terecht, 

1355,     bbuta-manah-antëlu-tunggal,  31,  33. 

1359,     manawa-pancagni-walan,  31,  34. 

1368,  naga-ganagni-sitangsu,  31,  35. 
1369,  nawa-rasagni-sitangsu,  31,  37. 

1372*,  paksa-gananahut-wulan,  32,  3;  in  den  tekst  1362,  volgens  de  sengkala- woor- 
den terecht. 

1373,  wëlut-wiku-anabut-wulan,  32,  8;  in  den  tekst  137.    . 

1373,  bahni-parwata-kayeku,  32,  9. 

1375,  wisaya-kudanabut-wong,  32,  13. 

1378,  brahmana-saptagnyanahut-wulan,  32,  16. 

1384,  pat-nla-tëlung-wit,  32,  17. 

1386,  gana-brabmanagni-tunggal,  32,  18 

1388,  brabmana-naga-kaya-tunggal,  32,  21. 

1388,  brahmana-nagagni-gitangcïi,  32,  22. 

1400,  Qimya-nora-yuganing-wong,  32,  25. 

1403,  kaya-ambara-sagareku,  32,  26. 

1522,  lara-paksa-misayeku,  32,  27  (noot). 

1535,  wisaya-guna-bayuning-wong,  32,  28. 
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I  N  L  E  I  D  I  N  G. 

De  Javaansche  raadsels  in  poëzie  zijn  bij  de  bevolking-  niet  zoo  algemeen  be- 
kend, als  die  in  proza,  omdat  vele  desa-bewoners  de  zangwijzen  niet  kennen. 

Als  er  eene  goede,  lagere  school  in  de  buurt  is,  wordt  dat  anders,  want  in  de 
middelste  en  hoogste  klasse  wordt  daar  eerst  lembang  matjapat  en  later  lembang 
gedé  behandeld. 

Er  zijn  reeds  heel  wat  Javaansche  raadsels  in  poëzie  bijeenverzameld  en 
uitgegeven,  doch,  voor  zoover  mij  bekend,  zijn  ze  nimmer  met  verklaring  in  het 
licht  verschenen. 

In  de  jaargangen  1870  t/m.  1875  van  den  Javaanschen  almanak,  uitgegeven 

door  G-.  C.  T.  van  Dorp  &  Co.  te  Semarang,  komen  eenige  honderdtallen  voor. 
De  68  raadsels  van  Raden  Ngabehi  Sasra  Koesoema  in  eerstgenoemden  jaargang 
zijn  de  beste.  Die  van  de  andere  jaargangen  verdienen,  ook  volgens  het  oordeel 
van  bevoegde  Javanen,  minder  belangstelling  en  zijn  dan  ook  niet  onder  het  volk 

bekend  geworden.  Dit  zou  trouwens  ook  moeielijk  gaan,  omdat  telkens  de  rang- 
getallen in  de  strophen  zijn  opgenomen.  Ze  schijnen  opzettelijk  voor  den  almanak 

vervaardigd  te  zijn. 

Van  beter  gehalte  zijn  de  250  raadsels,  voorkomende  in  een  werkje,  door 
F.  L.  Winter  uitgegeven  en  in  1879  bij  Jonas  Portier  &  Co.  te  Soerakarta  gedrukt, 
waarvan  de  titel  luidt: 

O  o  a  __  y        o.    .      .  (?)       O  o. 
iiMTiiBmn mui tttJ)  ̂ mmwi  ^  nsn  u>  n no ^m n rui i  ttm  ja asn  tun  un tu»  <m  <&\ me; nn ttm os)i>\    ojiim  iuhej) irui ? <k» 

o  .    o  o         .    o.  O  S 
iiH7i'E/ittnjA(U)i&tiisn<taiuiMj\  oj)  im  «jtiun  aji  ixrt  (&>  (iji  ajtti?r>j\> 

Hier  vindt  men  de  raadsels,  die  het  meest  bekend  zijn  bij  het  Javaansche 
volk,  en  juist  deze  omstandigheid  heeft  mij  aanleiding  gegeven  om  ze  te  verklaren. 

Ik  heb  het  niet  noodig  geacht  de  daar  voorkomende  volgorde  te  behouden. 

Omdat  het  werkje  van  Winter  voor  Javanen  bestemd  is,  moest  er,  om  eentonig- 

heid te  vermijden,  voor  afwisseling  in  melodie  gezorgd  worden.  Met  deze  verkla- 
ringen is  dat  niet  het  geval  en  kon  dus  elke  zang  wij  ze  afzonderlijk  afgehandeld 

worden.  Elk  raadsel  toch  staat  op  zich  zelf;  er  bestaat  geen  verband  tusschen 
de  verschillende  strophen. 

Alleen  de  ns  2 — 4  van  de  zangwijze  Mas  koemambang  en  1 — 3  van  Megatroeh 
zijn  aan  bovengenoemden  almanak  voor  1870  ontleend. 

De  alleen  in  poëzie  gebruikelijke  woorden,  welke  in  deze  verzameling  voorko- 
men, vindt  men  met  beteekenis  aangegeven  in  de  toelichting  op  de  raadsels,  waarin 
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uien  ze  voor  de  eerste  maal  aantreft.  Verder  gelieve  de  lezer  de  bijgevoegde  lijst 

van  die  woorden  op  te  slaan.  Ook  zijn  de  hier  voorkomende  samentrekkingen  in 

een  afzonderlijke  lijst  opgegeven. 

Bij  de  raadsels  op  de  zangwijze  Poetjoeng  komt  het  herhaaldelijk  voor,  dat  het 

voorwerp,  waarnaar  gevraagd  wordt,  Bapa  Poetjoeng  wordt  genoemd.  Als  vocatief 

gebezigd,  heeft  men  dan  al  dadelijk  een  goed  begin;  want  wanneer  men,  zooals 

hier  het  geval  is,  aanneemt,  dat  de  strophe  uit  vijf  pada-lingsa's  bestaat,  telt 
de  eerste  pada-lingsa  met  den  eindklank  oe  vier  lettergrepen. 

In  andere  werken  neemt  men  aan,  dat  elke  strophe  uit  vier  pada-lingsa's  en  de 
eerste  daarvan  uit  12  lettergrepen  bestaat.  In  plaats  van  4oe,  8oe,  Ga,  8i  en  12a 

wordt  dan  de  volgorde  12oe,  6a,  8i  en  12a. 

Hierbij  moet  worden  opgemerkt,  dat  men  in  het  laatste  geval  toch  altijd  de 

samenvoeging  van  4  en  8  in  het  oog  houdt.  De  melodie  geeft  namelijk  aanlei- 

ding om  na  de  vierde  lettergreep  even  te  rusten  en  de  dichter  zorgt  dan  ook,  dat 

die  syllabe  altijd  de  eindlettergreep  van  een  woord  is. 

Een  sterk  voorbeeld  van  dit  verschil  in  lagoe  bij  de  zangwijze  Poetjoeng  vindt 

men  in  de  verschillende  uitgaven  van  de  Seral  Kanljil. 

In  de  uitgave  van  Van  Dorp  &  Co.  te  Semarang  van  1875  bestaat  de  eerste 

pada-lingsa  uit  12  lettergrepen  met  den  eindklank  oe,  waarbij  als  regel  is  aan- 

genomen, dat  de  vierde  lettergreep  altijd  de  eindlettergreep  van  een  woord  moet  zijn. 
In  de  drie  keeren,  dat  deze  zangwijze  hier  voorkomt,  is  dit  consequent  volgehouden. 

In  de  uitgave  van  het  Koninklijk  Instituut  voor  T.  L.  en  V.  van  N.  I.  van 

1878,  bewerkt  door  Dr.  Palmer  Van  den  Broek,  vindt  men  4oe  en  8oe  door  een 

dirga-moeraras  (pangkat)  gescheiden. 
In  de  herziene  uitgave  van  1889  is  dit  teeken  weggelaten. 

Opmerkelijk,  doch  tevens  begrijpelijk,  is,  dat  de  Javanen  eene  bepaalde 

voorliefde  hebben  voor  enkele  zangwijzen.  Aan  wien,  hij  zij  hoog  of  laag  in  rang, 
men  ook  vraagt,  welke  melodieën  hij  het  liefst  hoort,  altijd  is  het  antwoord: 

JDandang  goela  en  daarna  Sinom  en  Midjil. 

Hoewel  men  bij  het  kiezen  der  zangwijzen  niet  aan  bepaalde  regels  gebonden 

is,  houdt  men  toch  wel  een  weinig  rekening  met  de  te  behandelen  onderwerpen. 

Bezingt  de  dichter  bijv.  oorlogstooneelen,  dan  bezigt  hij  meestal  Doerma  en  Pang- 

koer.  Schetst  hij  treurige  scènes,  dan  kiest  hij  bij  voorkeur  Maskoemambang  en 

Megatroeh.  Voor  tafereelen,  waarin  de  vriendschap  op  den  voorgrond  treedt,  gebruikt 

hij  liefst  Bandang  goela  en  Midjil. 
Zelfs  in  deze  verzameling  is  dat  eenigszins  merkbaar.  Zoo  is  hier  de 

zangwijze  Doerma,  van  het  begin  tot  het  einde,  één  oorlogskreet.  Doch  het  is 

een  strijd  van  vredelievenden  aard,  omdat  bijna  uitsluitend  onderwerpen  uit  de 

Javaansche  huishouding  bezongen  worden.  De  personen,  die  werken,  zijn  dan  de 

strijders;  hunne  werktuigen  zijn  de  wapenen  en  de  te  verwerken  stof  is  het  vijande- 
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lijke  leger.    Karakteristiek  is  de  bespiegeliug  over  het  oorlog-voeren  in  n<>.  4  van 
de  zangwijze   Pangkoer. 

Bij  herhaling  worden  in  Javaansche  poëzie  voorwerpen  als  personen  voor- 

gesteld. Nu  eens  geschiedt  dit  met  vrouwennamen,  als  :  aj>«sn\  /Ckui^  tut^^i-r^^ 

tu)nsnMim^\  i^i^n^xmoAj  enz.;  dan  weder  met  namen  van  mannen,  als:  tcntuutrii  -nmni^aan 

im ttp T) ten iuvi\  cuha^iGnifji^    Q.    ft. 

Onwillekeurig  vraagt  men  zich  af,  of  de  Javaansche  dichters  ook  redenen 

kunnen  gehad  hebben  om  sommige  voorwerpsnamen  als  vrouwelijk  en  andere  als 

mannelijk  te  beschouwen.  Ik  kan  die  vraag  niet  met  zekerheid  beantwoorden; 

doch,  wanneer  men  de  talrijke  voorbeelden  in  deze  raadsels  aan  een  nadere  be- 

schouwing onderwerpt,  komt  het  voor,  dat  de  dichters  hier  geheel  willekeurig  heb- 
ben gehandeld. 

In  deze  verzameling  van  de  meest  bekende  Javaansche  raadsels  in  poëzie  be- 

hoort ook  melding  gemaakt  te  worden  van:  „Een  kunstige  Javaansche  strophe," 
voorkomende  in  het  Tijdschrift  voor  Ind.  T.  L.  en  V.  deel  XXXVI,  bladz.  231, 

I uiden  de  aldus : 
/  o  o  O       o       cv'       o  o        o.  X 
((inflfl    ikii  ,  tri  turnen  n,i  vn  <&i  Kn  tn.1)  q\   mniXJt  isa  -Ji^tui  is/in  t/i  na  trui\    auiit^i  itp  n^>fö><ib>iinamtrtn\   Braonei 

o   o  o   o   o .  o  O        o  o  a  o 
(t.ï'rrniHi  <isit\<n!cn  ■cma^iicn  ts  njias  mjin\   iruinfi  cm  t&ttuiai  /OOMj\   \asn  r*  q-ji  m  tui  tui  cm  \    aai  niui  ten  nsn  oji  K)  <o  cm 

<->  o  O 
rruin  \  tui  \yt  m  is  i  cm  iui  erm  cm  hjiogi  iïji  aai  ii/u  \ 
cJl        Oü  «  CJ  ca  co 

De  bedoeling  met  dit  letterraadsel  is  daar  zoo  volkomen  duidelijk  uitgelegd, 

dat  er  niets  meer  van  te  zeggen  valt.  Ik  kan  er  alleen  nog  bijvoegen,  dat  de  op 

bladz.  232  bedoelde  stereotype  strophe  in  Sinom,  waarin  de  persoon,  die  het 

raadsel  opgegeven  heeft,  zijn  bevindiDg  meedeelt,  aldus  luidt : 
o         .     o 

kii  nji  uu  intuxuni  zimiKSi  tcn\    tun  hen ^A.m nai Hji ~n i/n  cm  *i>j>     on ,wi i kïi m iui i xm mn ii^osr tvui  \   il' Ojvi 

noa  tJiaa  ̂ '-i*  trams   oji^üz  doiiujita  mi\  aaiaui  ^nxiiuiaai  np^un  nji»an\   aa.  iui  aai  nn  tui  mri  om  «rui  ei 
o.  o 
xn  nai  -n  tui  <wi  om  m/in  \   txm  tai  .s» t?  tuin 

ajiajiiMirn\   (ar 
ojiTitun (miKnrj\   cm q tui tta aai xm aai -bjm  ""    tuiaji 

Dit  beteekent. 

„Ik  zal  oplossen,  welke  letter  gij  in  de  gedachten  hebt,  (Ik  zal)  probeeren 
„mij  met  u  te  meten  ;  de  overwinning  is  nabij. 

„De  Javaansche  letters  zijn  20  in  aantal;  maar  er  ontbreekt  één:  de  letter 

„die  gij  in  de  gedachten  hebt,  is  de  letter — ." 

Tevens  kan  hier  nog  iets  omtrent  de  herkomst  van  het  raadsel  worden  aange- 
teekend.  Het  is  een  van  de  meest  bekende  tjangkriman's  in  Midden- Java  en 
terecht,  want  men  moet  erkennen,  dat  het  geestig  gevonden  is.  Daarom  treft  het 
de   aandacht,    dat    deze  strophe   uit   onsamenhangende  zinnen   bestaat.     Onwille- 
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keurig  toch  vraagt  rnen  zich  af,  of  de  dichter  niet  in  staat  geweest  zou  zijn  om 

voor  hetzelfde  doel  hij  elkander  behoorende  uitdrukkingen  te  gebruiken.  Tevens 

doet  zich  dan  de  vraag  voor,  of  het  ook  brokstukken  uit  een  gedicht  kunnen  zijn. 

Ik  informeerde  daarom  naar  de  herkomst  van  dit  raadsel  bij  verschillende 

personen,  die  zich  met  de  studie  van  het  Javaansch  bezighouden.  Na  niet  weinig 

keeren  vergeefs  gevraagd  te  hebben,  vernam  ik,  dat  het  gedeelten  uit  verschil- 
lende, doch  opeenvolgende  strophen  uit  de  Poeslaka  radja  waren. 

Voor  zoover  mij  bekend,  is  dit  werk  nooit  in  lémbang  uitgegeven  (1).  Iu  een 

handschrift,  toebehoorende  aan  Raden  Djaja  Sajana,  Demang  te  Soerakarta,  waar- 

van mij  het  le  deel  welwillend  ter  inzage  werd  afgestaan,  vond  ik  op  bladz. 

510—511  de  bedoelde  strophen.  Behoudens  enkele,  verbeterde  schrijffouten  luiden 
ze  aldus: 
/o.  o  o        o         o  CY 

yüinn   aji  icrniHn  icr>  rui  isrii&i  ilii  irmn\  ajnnJi  <&i  —n^  oji  <&in  is/itm  01  i\     o  l  i>  ui  "~n  mmj  orui  <n  rnd  nii\    •nnen'niM/jn 
o    o  o  o  .      o  o         o  O  o 

o^ji  uhi  q  sunn~n q  \   oji  if' cm  jMiHTyniniHitihj)\     Knnojizomcui  onom  ipjfu)  on  j\     ui  om  iki  -i#  on  il»  n ih/> <M \    oiiwruniji 
00  a    o  f 

mi  t/n  <i7)  sui  mijl  \   osn  on  ̂ j>  tm  ,ui  in  i  «n  hji  oyi  xji  <n  jij»  iui  trui  \  [(WÊ/) 

| 
q  a  .  o      o/         000.  .  'o 

Cll^tnjl    <**>>  1 1^1  \<M  <H7>  "UI  OJI  if)tU>M\  lun  <£JI  (KI)  Uil  /£/>  HAJI  on  ̂ A-n\   hui  op  op  osn  rei  owrri  <m  tan\    hoi  ,vnij  (ïri&ri  n  <&l  I  CT)  (KI 

n  ..  o      Ci       C  *   O  o  /  -  o  00 
jiliEinnit,iiino-Jj)OJ)i^ji\   ikii  £jio*ji<&'i(kii  «jiokji  i£fioni)\    (Kit  <z/i  on  *n  mi  <n  nsn  t  t»  on  n  n    tni  osririoji  ̂ aihx  ofnnojiitsn^oo^s 

nsn  \   osii  isjunibn 

hui  om  (mi  (Ki  (Kt  -jti  mi  on  osn  •»  <ui  ui'~n\ 

f  o  .0  O  .        Ci  o  O  O 
(anafl    oji  om  om  minimin  t&i  njiomn\   ajn  [Ojo  nn tjun  m  act n  <ci  ~n  iti \    iu> en  m  tri  m  ui  w  iu)/j  ha  ten  ui \     nsn  om  om  mi  en  ici 

on-zn&is   « <cn  ïrfn  (k% (uv ,ii^  1E/1  te: ruin \    (TLi tip  um  vi (in  in /i VI  (Ui <mi>\  (inonom  i&i  riVcru     <ui -n n oh  t  (isn (K\  ~ji  njigvuo  » 

Cl       Ci  O        o  o  /  . 
ttfl  OJI IKI  (E/l  (KI  (KI  OJI  IE4  Kil  OJI  -ïA  Kt!  OAJI  \       (Of)  I 

((Ci]l[j    ik»  riasiiiKi  izn(&ituiiKiii£n\    ajn  itr»  cuioji -ïAun  iki -Jiicnii^n\     iui in turi iUiKn  om n iui  1 1>  istiiki ji\     nsn  ah  <£4 (mi  mi 

m-imjiin.^    (Ui  on  M  n  mi  t  m  irui  (IK-S  asnp   on  azn  mji  on  iel  om  nn  HJlKn p     nojimi^nn  rui  in.1  nm  \    om  rnii  tcnasniKii  tai /u^mi 

<nj>n\  <u»  <iï»  t>  n£  2  mi  <to»  rrm  07)  (&i  ia  <fsi  om  vui  \   [föijjh 
CJI        Cü  '  CO  co  ca  \MH>. 

Het  raadsel  is  dus  samengesteld  uit  de 

le      en       2e    pada-lingsa   van    de  le    strophe 

3e"     en       4e       „       „  „       „  2e 
5e      en       6e       „       „  „       „  3e        „ 
7e,  8e  en  9e       „       „  „       „  4 

Alleen  in  de  4e  pada-lingsa  bestaat  verschil  in  redactie  met  het  bovenvermelde 

raadsel,  terwijl  ook  het  eerste  woord  van  de  7e  pada  lingsa  anders  is.  Hierbij 

moet  worden  opgemerkt,  dat  de  redactie  van  de  strophe  uit  het  „Tijdschrift"  de 

(l)    Eene    proza-bewerking    in    4    dln,    komt    voor  onder  de  uitgaven   van  Vogel  van  der  Heijde  &  Co.  te 
Soerakarta  en  eene  in  5  dln.  onder  die  van  H.  Buning  te  Jogjakarta, 



juiste  is.     Gaf  men  bet  raadsel  volgens  de  aangehaalde  regels  uit  dit  bandschrift, 
dan  zou  het  niet  geheel  aan  de  gestelde  eischen  voldoen. 

De  vier  strophen  behelzen  een  gedeelte  van  den  strijd  tusschen  het  rijk  Mamëuaug 

(in  Kediri)  en  den  reuzenvorst  Kala  Soewedda.  Volledigheidshalve  volgt  hier  de 
verklaring. 

Spoedig  werden  de  legers  zichtbaar;  bij  het  te  voorschijn  komen  raakten  zij 

slaags.  Vrienden  en  vijanden  raakten  door  elkaar.  Luidruchtig  vielen  zij  aan ; 

beurtelings  drongen  zij  elkander  terug.  Zij  verdreven  elkander,  tot  hunne  krachten 

waren  uitgeput.  Eindelijk  werd  het  leger  der  reuzen  overwonnen  en  sloeg  het  op 
de  vlucht  zonder  verder  tegenstand  te  bieden  (1). 

Dadelijk  sprak  Sri  Kala  Soewedda  de  tooverspreuk  kamajan  sari  uit.  Als  een 

bliksemflits  (oogenblikkelijk)  werd  een  aangename  geur  waargenomen.  Een  groote 

Pang  Hjang  verscheen  en  drong  op  de  vijanden  in,  die  zeer  ongerust  werden  en 
zich  verlaten  gevoelden.  Eeuigen  tijd  daarna  werden  zij  overwonnen.  Hunne 

harten  werden  steeds  kouder  (zij  werden  steeds  angstiger),  alsof  zij  betooverd 

waren  door  de  liefde  (2). 

Sang  Kala  Soewedda  kwam  nader;  luid  sprekende  ,hooude  hij  zijne  vijanden: 

„Waarom  zijn  de  strijders  van  Mamënang  zoo  stil'?  Later  zal  uw  vorst  verschijnen? 
van  zijne  lippen  zullen  toornige  woorden  tot  u  komen.  Gij  /uit  genoemd  worden 

menschen  zonder  verstand,  daar  gij  zoo  weinig  beteekenend  zijt  en  het  werk  niet 

ten  einde  kunt  brengen  (3). 

Blijkbaar  zijt  gij  machteloos  om  de  bevelen  uit  te  voeren  en  brengt  gij  uwen 

vorst  in  het  ongeluk.  Het  is  nu  geheel  anders  dan  bij  het  begin;  toen  vocht 

gij  vreeselijk.     Het  past  een  leger-aanvoerder  geen  gevaren  te  kennen.     De  slechte 

(l)  In  de  laatste  pada-lingsa  vau  deze  strophe  vindt  uien  eeue  bijeenvoeging  van  woorden,  die  met  dezeli'da 
letters  geschreven  worden,  hetgeen  men  een  ajiiattrntnns  noemt.  Dikwijls  heeft  zulk  een  samenvoeging  geen 

bepaalde  beteekenis  en  dient  dan  alleen  om  het  aantal  lettergrepen  voltallig  te  maken. 

Hetzelfde  komt  tweemaal  voor  in  de  tweede  strophe,  nl.  in  de  zesde  pada  lingsa  met  de  letters  »ji\  en  mi 

en  in  de  achtste  pada-lingsa  met    asm    en  m\ 

(~7      tisni&><n<êt\     voor  tsnea<&>i8h\ 

Mntqasnt-niMns  =  overwounen  worden.     Het  verbum     xnnasnt\       is     niet    in     gebruik,    wel    de    vorm 

nnsni<n»snfnitna\  =  wedijveren. 

^gov 
o 

o    
m  ito  asnn  oj>  \   —  «s»  <m  .s*  ̂   v 

o     o 
asn rn<uiMrn\         voor     tsr) "~n an tun iKo-n^ 

CS\  .  a.          a. 
\  )        /uinagii^    voor  (Ut(Uji)x/n\     —  <xmtnji<un\ 

An fen'isl** "CJl^    's    eene    uitdrukking,    welke    ook    in  het  dagelijksche  leven  voorkomt  iu  de  beteekenis  van 

weinig  leduidend. 



VI 

Soera  Wilaga  is  als  de  reus  Singa  Wërgil.     Stellig  wordt  zijn  hals  de  boete  voor 

het  verspreiden  van  ongelukken"  (1). 
Verder  teeken  ik  hier  nog  aan,  dat  op  het  eerste  blad  van  het  handschrift  wordt 

medegedeeld,  dat  Lmpoe  Oedaka  de  vervaardiger  is  van  het  oorspronkelijk  kawi- 
geschrift  Poestaka  radja  en  dat  de  overzetting  in  kawi  djarwa  is  geschied  door 

Raden  Ngabehi  Rongga  Warsita  in  het  jaar  1791  A.  J.  (=  1862  A.  D.),  welk 

jaartal  met  de  volgende  tjondra  sangkala  wordt  aangeduid:  ̂ rcanfjsnMfmi} -*«»«»« 

Ten  slotte  betuig  ik  mijn  dank  aan  Dr.  Brandes  te  Batavia,  eerstens  voor  de 

nauwkeurige  inlichting  omtrent  alles,  wat  over  Javaansche  raadsels,  zoowel  in 

poëzie  als  in  proza,  verschenen  is,  en  verder  voor  de  belangrijke  mededeeling 

betreffende  het  woord  Ijangkriman.  Met  het  oog  op  de  nog  verborgen  afkomst 
van  dit  woord  heeft  die  mededeeling  vooral  waarde  en  laat  ik  ze  dus  hier  volgen. 

Dr.  Brandes  schrijft:  „Dr.  Van  der  Tuuk  vestigde,  nu  reeds  eenigen  tijd 

„geleden,  mijn  aandacht  op  een  versje  in  Raffles  History  of  Java,  2e  ed.  (die 

„van  1830  in  8°)  deel  I,  bl.  457.     Daar  staat  niet  anders  dan  : 

„Chechangkriman. 
„(Sung  by  a  Mother  to  her  Child  on  her  Arm.) 

„Niahi  ayu  kapakan  maniankil  wakul, 

„Kalong  mabalanjar  lakune  manolenole, 

„Sada  gisu, 

„Dayanin  tuah  kablag  'gandang. 

„My  handsome  girl!  in  bringing  a  purchase  from  the  market, 

„When  you  have  paid  the  price,  cast  not  your  eyes  behind, 
„But  move  quickly, 

„Lest  men  may  seize  upon  you. 

\  )       <in<Hitisn>     beteekent  eigenlijk  gezonden  /oorden. 

ajnniun\   ==  ncnitnv 

&<ntmtntnj)\     voor    iihcminji<Lm\      De  taling  taroeng  wordt  er  dikwijls  onnoodig  bijgevoegd. 

dnamnit     =  mixn<rn\ 

o/"  aS  o     , 
9oxrnajhnanj>MT)'ri\  —  geen  gevaren  kennen, 

(&i<ht>ji\     voor     xaEAOfnjk\ 

noktarn\  ===  <mnn* 



VII 

„Het  hooge  belang  van  deze  plaats  is,  le  dat  zij  het  eenige  voorbeeld  geeft  van 

een  strophe  in  poetjoeng  voor  Bali,  waar  men  de  maat  anders  niet  kent,  en  2e  dat 

„i£?w),<*»€/»*2^    l"er  voorkomt  met  de  beteekenis  van  slaapliedje,  kinderdeuntje. 

„De  verdeeling  is  anders  dan  op  Java,  doch  dat  merkt  men  bij  andere 

„maten  ook  op.     Tuah  moet  monosyllabisch  worden  gelezen,  nl,  twah." 

Dat  ik  bovengenoemde  inlichting  noodig  had,  bewijst  reeds,  dat  ik  nog  niet 

voldoende    op    de  hoogte    ben  van  de  Javaansche  litteratuur;  nog  minder  kan  ik 

op   vergelijkende   taaistudie  bogen.     Ik  heb  slechts  eene  verklaring  van  de  meest 
bekende    raadsels    geleverd    als    eene  bijdrage  tot  de  kennis  der  Javaansche  taal. 

Magelang,  Mei  1893. 
W.  M.  R. 
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S  I  N  O  M. 

f  O       O         o.  .       /  o         o     o    o        afy  aCY  o. 
'  la7UL/}   ,tsrl  'ê"171"*1'  <«^>  uu  om  tvi  \    tui  tm/i  tun  iKtnui  wi  itici  ntz\    i&ittxi  tui  tutiunaji  luitxtnji    (tnmjiiaji  aji  asrtitr>\  tn  vn 

o  O  o        o  rs>  o         .     a    o    o  o »oi-3i\    ici  cm  fJt  u>  tto  tun  tto      tv>n  ut  nfc  tun  ttq  ti  tui  ttfii  ttn  \    a>n  <n  tvm  n^uun  ui  ito  arm  tunii^   tui  tn  ttn  t  in  cnm  tiun  n  ttn  tin 

o      O  O  o  O  .  /" 
ut  t£n  l  ito  \    KnirvittJt  -jniruia^i  Mittfnea-ti  tui  aAfAlhnJi^   VefUl 

.     o  o    . 
tl  ten  ttsn  om  tui  toji   tniituvtttnnjojijjw 

Hij  kijkt  telkens  op  in  de  lucht  en  likt  de  vingers.  Hij  loopt  overal  rond. 

Vervolgens  ziet  hij  Sang  Retna,  die  mooie  kleeren  draagt.  Hij  legt  op  haar 

aan;  treft  hij  haar,  dan  valt  zij  bezwijmd  op  den  grond  en  wordt  zij  gevat. 

Hij  neemt  haar  (dan)  op  de  armen  en  blaast  op  haar.  Zij  wordt  gestreeld 

en  naar  de  slaapplaats  gebracht. 

Oplossing:     iemand,   die  met  een  blaaspijp  schiet. 

Toelichting:     Het  nat  maken  van  de  vingers  geschiedt,   opdat  de  klei  niet 

aan  de  vingers  zal  blijven  kleven. 
/          / 

   o 
act  <njn  >   —   *Q  n»  w 

<K,>lut<tsn^  =  het  juweel  (benaming  voor  eene  lieve  vrouw)]  hier:  de  vogel. 
o        o       

<nojnun^A\        t&i  ttsifb    imtriun  un  -a»N      <to>  <n  osn  t  ttnjt'k 

tvn  q^ji  ttn  >    —    tui  ui  n  om  t  \\ 

*oing\  =  noitt^y  =  bezwijmd. 
o        ..             o         o. 

osn  in  tun  *      os n  tem  run  * 

SnjitJiQttrwtuijn  is  een  verkorting  van  den  pass.  vorm  ^iS™»^™^ 

ir*  tn ij \   =  isn  ti  iv    tut  tut  fJ>  ttn/! \   ===  tut  xsn n-nt  tmji  w 

)  f  »  o,  o.  o  .00  o 
"  vUfl-H  "1  a' '  "ü  "^  '1yI  u'ci  ̂   'S'  "^  '     u<T7  «yi /?/>  1 101  *ji  iyn  «  mi  icc  \    itattt/i~j))  m  tiet  1  tui -ii  tn  ttn  tm\    cmttntHrrt 

Sao.  .     o  Ho.  o  .  •  ï   o  o        O   /         . 
ifc»  <i;n  i'ii  (CT  >     «ru  1K71  a^/i .  mi  rj>  tui  trn  \     tui  .wn  %,ku  ttn  erin  itrn  -jn  cm  -rj  .arijj\     tvi  Ki  <n  «-*  au  *  *  ten  tun  n  \   ctJiunttöiun 

.0  O  / 
II  i?n  itsn  ui  tuiiKijtz   (tJiwatuizcsittmii^ 

Men  heeft  reeds  lang  naar  de  schoone  vrouw  gezocht.  Gaarne  vermaakt 

zij  zich  in  den  vijver.  Zij  draagt  een  blauw  kleed,  sierlijk  met  kant  gegarneerd. 

Zij  verspreidt  een  weiriekenden  geur.  De  man  nadert  haar  haastig.  Sang 

Dj  ah  wordt  gevat  en  krabt. 
Hare  kuiten  worden  zichtbaar  en  schitteren. 

Yerh.  Bat.  Gen.,  Deel  XLIX.  1. 



—  2  — 

Haastig  buigt  de  man  zich  eerbiedig  voor  baar  neer  en  kust  haar  aanhou- 

dend.    Weldra  is  zij  machteloos  en  geeft  zich  geheel  aan  hem  over. 

Oplossing:     de  bloem  van  de  pandan. 

Toelichting:  ̂ «5»»»™$*  =  iemand  met  een  gele  huidskleur.  Een  bekende 

uitdrukking  voor  eene  schoone  vrouw. 

Het  woordMP<m-ri«»j  =  krabben  is  hier  gebruikt  met  het  oog  op  de  doorns. 

«n  rui  as»  m  ;    VOOl'  n%  «n  .71,  asrxMjj     =  geZOCht  WOl'den. 

(W)^77^v  —  imêlmëly  =  zich  vermaken. 

{<iï>\  =  fraai,  sierlijk. 

^t>»^\  =  kant,  passement. 

am  ,tr>yi tun ti \       ojjiifji  iFit  ̂ \\ 

o  o.            .     .  o 
(E/i  itr»  \        trui  nn  tui  tal  t\ 

O  o            O  o 
a-»  (Ui  <un  \       (tTrrj  (ioi  urn  w 

m<u>^    eene  in  poëzie  dikwijls  voorkomende  benaming  voor  eene  lieve  vrouw. 

omv  gewoonlijk  lv,l£aJ,^fi^  ==  aanhoudend,  keer  op  keer. 
«i(^  O  *7  (151  (l>(^  '  A 

tr 

'O  <-Q 

K,ajj>  =  uitgeput,  machteloos  (na  krachtsinspanning). 

tHTTlq\          icm  Tl  f  \\ 
"utna 

tui  OhQ ajiji\      <n trn  n  avi ^11 1 ruin\ 
o    

<n un  oiuiv   —  urt(nnsnianjt\ 

/  .  ■  /  o  y  .  /  o  .    o.  .  /-  o 
l(njfl    ü)  i&  ao  <n  ixri  crn  tir>  tri  arm  \      oji  oji  10  ihi  ~jn  &i  «Ji  un  tui  \     Miirntun  aziun  ftun'ri  aA/in  miji       itncrmirn  t&i 

o   a  .     o  Cl  o  .    o  o  .  00 
i£/»  ̂ )  { (U77  -ri  -n  ̂   \    non  iviaEAOjn  luitvmairn  \   m  oaji  M  azn  n  tin  itti  trw  aji  tHn  asnj  \    <n  m  t  vi  m  acit&i  trui  %  trui  ts/i  \   tun  tai 

'  o.  .    o  .  Sr 
mnm  tin  nxi  non  m  ,iy/ ti  \    in  tun  trn  trui  1^1  oji  3n  trui  tui  wn  ajn  tin  tim  oaji  \   [xniiji 

.     o  ... 

il  tim  nsii  ari  tui  tnijz    as»  mui  rm  m  op  t  tton  h"* 

Slechte  roovers  worden  vermeld,  die  gezamenlijk  een  werk  uitvoeren.  Als 

de  persoon,  op  wien  het  gemunt  is,  uitrust,  bukken  zij  zich  en  loopen  lang- 
zaam. Het  vijftal  valt  gezamenlijk  aan.  Als  de  aangevallene  gepakt  wordt, 

komen  weer  vijf  makkers,  die  zich  een  beetje  ter  zijde  bevonden,  dadelijk 

hulp  verleenen  aan  hen,  die  niet  te  vergeefs  gewerkt  hebben. 

Oplossing:     iemand,  die  een  vlieg  vangt. 

lOellCtlllïiy  '      tui  on  on  \    z=:  ntmntiKn  ajijiKt 
/o        

ft^V 
o 

Ki  trui  non  w 

mi  ti  iiun  «ia  1       en  iiiJiii  m  jw 



—  3  — 

itji  irn  itsnjt  .       (K»  urn  trui   \\ 

<n-rttnj)\    ^=  tn  tmt  irm  f\ 

iiui  iut\   ==  (iniKnw 

De  uitdrukking  xmm^Mn^  in  den  slotregel  hoort  men,  als  volgt,  in  het  dage- 

lijksch  leven  gebruiken:  tnjimuixjn.ui'nunt'nnA^tm'rf^^  =  is  je  reis  niet  te  vergeefs 

geweest? 

f  OS  o  .  f  o       o  .    /  o 
[opfljl  il  wt»n  irtvinnm  m  biixntruias    <n  tui  t  kji  i/c  mn  tin  ~/n  im  in  un  tin  <.    tz/i  tvi  %  n  n  ik/i  vi  isn  tui  tisn  {v   mtmt-n 

O  o         S  o  /   o  q.        .  /'  o  o 
hui  tui  un  ui  >  i  n  tin  \     tioi  tui  i  i  n  tn  asn  ■  i ,  •    urn  un  anncmiii  tui  ik/i  *i\    tui  rut  kji  tui  ti  an  ̂ m  ini « \   ten  n  m  "ui  t  t&t  % 

'^O  o  .     o    O     O 
i m  tui  .ui  mij \   ritun  vim  imfito  isn.rn  anitnam  <tsi  in  om  irii^    [tcj, 

.     o 
n  icn  asn  iv:i  tui  onjiz   ,ui tui omi  <m oniw 

Er'  is  een  gedaante  te  zien;  alle  menschen  in  de  wereld  hebben  haar. 
En  alle  schepselen  blijven  niet  in  gebreke  haar  te  vertoonen. 

Vast  en  zeker  neemt  zij  den  vorm  aan  van  hem,  die  haar  bezit  en  volgt 

hem  overal.  (Ook)  aan  al  de  goederen  van  'tgeheele  huis  ontbreekt  zij 
niet.     Evenwel  kan  niemand  haar  grijpen. 

Oplossing:     de  schaduw. 

Toelichting :    ̂   v»  i  m  Q  «2  n  =  niet  missen . 

£l<ui*mjis   voltallig;  niet  ontbreken. 
o        n 

ten  tuin  (isnji\      (cnoji* 

f  /o  .     a  S    o  .  .. 
[fcyijl  iK/i'fi  ixji  tui  fnirt  irmiui  tui  ̂ ,i\    un  iwi  >  1 1  m  n  i  itn  tr-a  »n  tui  \     ituitnimitnisn  un  1O1 /k/i  ik  Tn  \    (k/i  (ui  ui  ta  n 

o                      .o                   a                                         /o                   o.    .  ei  O 
tn  •  >  i  r>  tui  asn  vi  (tn  ti  \     asn  itn  ict  ti  nut  ui  t  1  (k/iji  >     in  ia  (tnn  tn  <m  mn  • , ,  tm  tui  tin  j\    un  un  iiji  ik/i   tl  t»  un  tisn  \    trui  arn 

ei.  o    o    a  et.  o         ei.        o  .  /"  f asn  ̂ niiuiiHi  ili  an  »i .    ivu  niuun  tm  tvuuin tui  mi  tHi  fn  nsiiti/vi\   l(ui/)f) 

.o  o    .     O 
nxm  asntmmiitnjit    mn  thvucmm  asniivi 

Er  worden  vermeld  vijf  broeders,  die  één  zijn,  als  zij  werken.  Zij  hebben 

slechts  één  gereedschap.  Bij  het  werken  gebruiken  zij  dat  tegelijk  en  zij 

loopen  ook  gezamenlijk. 

Hij,  die  al  onderwijs  genoten  heeft,  behoeft  maar  naar  de  sporen  van  het 

werktuig  te  kijken,  om  juist  te  weten,  welk  geheim  de  arbeiders  hebben. 

Oplossing:     iemand,  die  schrijft. 

Toelichting:     asn  ah  v  =  wijze,  manier  van  doen. 
o    

trui  ai  ti  tK/ijj  \       trui  (t/l  ini  w 

     O 
mtuiiynnx      tuiuncmiinitn^ 

o    
tui  ti  un  tisn  \       mn  arn  oii  ti  w 

/rbi^nuïn^N  =  achtergebleven  spoor,  teeken. 
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Het  woord  m-ü\   heeft  betrekking  op  «jKêxi^^am  en  op  «sn^mS-nM»*/,^»^ 

/  o  o.  o.    .  X  o  o.         (F)  O  o  D  o 
ttuiilj)    &si>  tm  ̂ jiikii ^  tni <tJt  ifji  ih >  m> /t  f  \    tim hj>  tui  ~/n  tun  tun  tmnri un  jo  \    »ji  <h  n  \iij><**ii  o*a  "■«  fr:twn\  ajum-mHi-rnrut 

o  o  o  O  o.  o  o. 
ifji'>iiKiri\     tun  tui  tui asn  ttnmtun  tni  _b*\     tui  tn  tui  t  rn  urn  t  irrn  m — tl  >  tun  tin  trut  \     tui  oji  oji  ̂ 111  tui  a^  tui  ttrn  \     tm  tui  asntn 

O  /  o  o  O  / 
77  tui  i  tui  tui  ki  mn  \    trui  tui  tin  ix  tn  » <io  ?  tun  on  ttni  tun  <ht~t,\     tuijt  n 

o 

,1  u-r,  «iHntjfy:    <^  ™  "W  „^mj  « 

Zfe  &foem  der  vrouwen  is  niet  gescheiden  van  hem,  die  haar  bezit.  Omdat 

hij  erg  met  haar  ingenomen  is,  wordt  zij  overal  meegenomen,  waar  hij  gaat. 

Zij  is  verborgen  en  kan  niet  gezien  worden ;  slechts  een  punt  van  haar  kleed 

is  zichtbaar.  Zij  spreekt  snel,  maar  niemand  begrijpt  het.  Als  zij  te  voor- 

schijn komt,  wijst  zij  den  tijd  aan. 

Oplossing:  een  horloge. 

Toelichting:    Mj«ï»w«n|!\  =  de  bloem  der  vrouwen. 
o 

tui  tui  iisiiji  \ —  verborgen 

tuit  tui  trui  i 
= tum  tn  asn  t  tuin  w 

trui  teji  na  ti  > 
71  tlAJl  ttojw 

o  o 
isjiik  truiji 

v       

.    Cl 
■    tUIIISn'A 

tunturns  aan  het  einde  van  den  laatsten  regel,  is  hier  vermoedelijk  voor 

den  rijm  bijgevoegd. 

7  o  o.        o  o  /  O 
iWJfl    tnajvi i  tru <n tuiten  ui ^r>  ,un  i£n\     tuinriorriajit&i tm  tuinxi*    trui  <&i  ~Ji {tun "run  tfjii  tfjiliasn      iisii  ttn mn  trn <£j 

o  a  o  o  O        / 

tin  &i-n  tuut  \    tui  tui  ilo  mi,  tun  n  yi  urn  _sj  \    asn  tui (tun  ̂ o-jitntmtui&iah*  ajiri  tvw  i  ikji  ̂ a  ti  ik,i  tui  «s>?  \   n  tuui  tui  urn  m  tiyi  i 
o         o  o  / 

tun  tui  <ui  tn  i\    tui  tEimxi  im  tui  ~/n  tui  luitKtitHi  -^itnn-n  tm\    (tuinn 
n,        //  «l.  "V.  \MM. 
c 

il  ten  asn  tui  tui  tuijj  z    <mi  mi  trjin  w 

De  bloem  der  schoonen  is  het  kind  van  Batara  Brama.  In  haar  loop  ver- 

mengt zij  zich  met  den  wind.  Als  zij  loopt,  houdt  zij  niet  stil;  ten  laatste 

is  zij  niet  meer  te  zien.     Niemand  kent  de  plaats,  waar  zij  zich  (dan)  bevindt. 

Als  men  bij  de  geboorte  van  Sang  Retna  dicht  bij  haar  is  om  mede  te 

kijken,  huilt  men  onverwacht,  zonder  redenen. 

Oplossing:     de  rook. 

Toelichting:    tnajvutm^  hoort  men  nog  in  de  desa  als  krama  van  ojnammyf, 'f* 
.     O   o 

itirr>tBi\         tmthtiw 

»niajita>iKiamaS\  =  de  bloem  der  schoonen. 

   e> tin  nri  tun  \       tun  tui  tmti  w 

asnofi\   V001"  nsn  tm  _/n  tui  w 

itJinritHis   VOOr  trjuHiuh'A   ,uim\   =  tui m cm i im tm ti ̂  

iuirBi«o^ffo^v  =  onverwacht. 
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[(Cljn  vt  wi  tui  -jr> rt  nn  i  *>> »i J/7  ̂ m  t  u>  ̂   in tun i  ,u>  % \   ttji  iui  ̂   tun  isji  tm  tisn  tui -jii  nn  \  urn  tui  {&iirptHiih*tvnnji  tisnj) 

On  o  o  (Ti  et     o    o  o.  /^  o. 
iun  lix  rm -jn  <KV  <ru)  <£/i  irui  a-ji  \    ikd  tf.n  im  ,m  -jnmitcm  hui  ̂     tui  tuitun  n  tui  hst;  11  im  tui  rui  \    tun  nn  vj  im  tan  iui  out  nsn  s   <w> 

C>         o    .  O  .  a.    /  ( 
ttiii  t&i  _/n  ~n  tun  tui  nitan  tur    ajitici  iaii  m  ttn  tun  irta-pt  tin  tui  in  cm  tun  tun  c/w  \    ["^IJJ) 

.     a  / 

11  ir»  tisn  *?»  ilij  <uyii    cm  1S.1  \\ 

Als  zij  jong  is,  verandert  zij  niet  en,  als  zij  oud  is,  ook  niet.  Als  zij  een 

vriendelijk  uiterlijk  heeft,  behoudt  zij  dat  steeds  en  zoo  ook,  als  zij  een  on- 
aangenaam uiterlijk  heeft. 

Zij  heeft  ooren,  oogen,  een  mond  en  een  neus:  evenwel  kan  zij  met  dat 
alles  niets  uitvoeren. 

Oplossing:  een  portret. 

Toelichting:  ̂ ,^v  =■  mismoedig,  ontevreden. 
m  in  tisnn  > '  ==  tun  rui  tisnji  w 

9  f  00  0.00  o 

[(ciftn   tV\tU\tnttn  mi  nrui  ̂ tun  i«s/i  ui  anjijj*     «  m  otti  m  m  o  is  \    tai  nsn  trj  3-ji  _b*  uk  tui  nsn  ti  tr}  \    tKniin^tun  ~n  nsn 

y   o  .     O  o         o       o  O  o  o. 
OT-JWnUl  «1  iJll.KI  IUI  ?  KltlKIUn  »/■*  \      IJl  IISII  ̂ .l  ITU/ "VI  l&l  lUn  fan  IUI  MIJ  >     »]U)11OTH1I?MMOT  jn*1\     tlJItlKtUlUll 

o        o  of 
tuil  tui  tKl  tm  *    tui  tisn  iui  ̂ m  tui  irn  ̂ a  tuin xrnuii-ri  tin  iruittrn\    [Klttn 

CO  ""*  '  (o  O*  \Mfk 
.     o  O 

11  tan  tisn  tn  tui  tui jjt    tisn  ttji  tun, >\\ 

Twee  dingen  zijn  er  te  zien,  die  slechts  één  naam  hebben.  Voor  jonge 

menschen  heeft  het  gewoonlijk  geen  nut;  oude  menschen  schatten  het  hoog, 

omdat  het  voor  hen  noodzakelijk  is  het  bij  de  hand  te  hebben. 

En  als  er  menschen  zijn,  die  onvermijdelijk  er  den  heilzamen  invloed  niet 

van  kunnen  ondervinden,  noemt  men  hen  ongelukkig. 

Oplossing:     een  bril. 

Toelichting:     De  laatste  zin  doelt  op  de  blinden. 

uk  M>     01    aji 0K  tin  ■    ==  in  <3> » w 
O  «O  ' 

      O uw  il»/)'    —   tun  mom  tFjui  * 

       o 
urnttui^        iiuiii&iqw 

n)i  tisn  't  \   VOOl*  tun  i «  nsn  ti  w 

tun  trui  <s/i  on  j  \       auitfji  tuij\       n  nA/t  ttn titi 

tui  tisn  tuiti\    ==  nsn  tui»\    ===  «Mifn» 

10  /"  o.  O  o  o  /   o.  / 
V&t-IL   (Cn  aJ"tr"  'M™  "m?,  nm n irn  t iji  tuij*      trui »v-> ixj) urn nsn  ~j> ,tisr> urn  ti ui {  \     ikji  it/i  un  n  ibl osi t±,i  m IH} '     tunvAtin, 

O  C>   o  .     /    o         o  .OS)  o  o.  O 
errn  tun  tp/i  ten  u>  nJiJI^     ik/i  t&i  tri  trui  n  vn  m  n  itn  \     tui  ttn  arinn -mtK/itf/i  tisn  irup    n/n  tn  trui  n  tin  no  i  ~ji  <kj  nsn  \   tun  xn  nn 

o   o  o  O  o  / 
ts/i  ~jn  tEii  iKt  ~/n  ik)  te:  \    tui  isji  ~Jl.ifi  ff  trui  l  <ui  ik\  m  tip  un  tui  tui  hji  n  \   [«nitn 

.     o 
ft  tan  «3 ii  tci  tui  tm ji  i   ten  tui  \   mn  tta  miji  tui  tisn  w 

Twee  vaders  zijn  het,  die  vermeld  worden,  en  twee  zoons.     Zij  gingen  sa- 
men  naar   het    bosch    en  wilden  herten  lokken  en  schieten.     Toen  slaagden 
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zij  in  hun  werk  en  -vingen  drie  herten.  Nu  wordt  het  zoo  geregeld,  dat  bij 
de  verdeeling  elk  één  krijgt;  het  mag  niet  minder  zijn.  Raad  eens,  hoe  de 
verdeeling  is. 

Oplossing:     vader,  zoon  en  kleinzoon. 

lOCilClltmCf  '    tunn  tan  on  ̂     ==r   mn  £/»  un\ 

Mew>  is  hier  een  tijdsbepaling. 

«jmct\     VOOr      fiirrrnuh\ 
'  £~  S- 

1  -I-  •  [SlJfl  n   tvn  isti  »)  m  ̂ «  t/m  o  w  mi  ■     ri  int  n  im  «ïmmii  ?;i  ui  \     6_-v»  n  un  iut  t-A  tn  -/n  tin »i  ko  -y)  ui  -n  tui  mini'     n  10 »  n  i/n  mjuwii  u>  ui  \     ö-yi  n  tn  tui  fjt  *n  ,/n  tui  tl  xm  tuut  \     ifji  tui  hm 

o  ."">   o  o        /  .  .  o 
flj>  .ui  ut»  tui  t,»  \     »oj  ̂ n  f  inrt  ui  un  -jn  &»»;*>      uun  dtin.fjiitm  tuitmtm  tui  tnjf       tui  1  tui  in  in  11  tui  anti  untrn       tuntui 

o      O  O  O  o  / 
*/»  -j> an  m  nm  an  an  _ï*  ui  \   tui  man  %  ai  uit  an  an  itsnim  ^1  tj  an  anaji  <naanjt\    [K.y)J) 

.     o 
1)  ten  mn  it:i  aji  aniix.   «Tnnrariuiw 

Onder  de  vrouwen  is  er  niemand,  die  het  heeft;  het  zou  wonderlijk  zijn, 

als  ze  het  hadden.  De  mannen  hebben  het  allen,  veel  of  weinig ;  zij  hebben 

het  zeker  en  het  dient  bij  hen  als  sieraad.  Niettegenstaande  dat,  zijn  er 

onder  degenen,  die  het  reeds  hebben,  die  het  niet  mooi  vinden  en  het  (daar- 

om) wegnemen. 
Oplossing:     knevels. 

1  06 llC MlllfJ  '      tuianasn*    ===   n  öituin  tm  tana^ 
o     o 

itijitiAJi\   —  auiam*     intuieautanw 

ia         /  .  /o        .  (?)  .  o  o     0.0/  o  o 
*-£i.  [xnnfl    isn  an  n  untufn  ?  <&i  iui  m  acna  >      ui  rin  umn  tm  unun  unarui?\     agiaji  an  xtuhi  tm  tui  asnanti\    mamaiaji 1  tuin  mjjT)  \ ■  <£/»  is»i  mttntt*      uinn  umnivn  unun  unarui^\     vn  aji  an  a.71  u )  tm  aui  ttsn  anji\    viajntnt 

o  /  o   o        o  y  00  o.    o  o/  S  c. 
tnarn  ~mn  nji  un  ui^ui  ,K\     ii-j>  ui  {  <isti  tui  in  im  mi  u  n  trui tl  \     rmitsw  ati  mi  1  n  am  tui  rui  *    tui  osn  mn ,  «n  tui  ifji  tm  a  \    <u; 

(Fl  o.  r,  o  o  .     o   O  o  / 
w  /ittj  uu  %  tui  tui  ui  tm  imjl^    <un  axiaj  untn  un  tui  a<n  ~n  un  tui  im  n  \    [KiJIff 

.     o 
ji  \m  asn  tui  ti_t>  on  at    -n  tmi  im  tm  il  nn 

Het  heeft  geen  hoofd,  alleen  een  hals,  twee  schouders  en  twee  armen : 

maar  de  beneden-armen  missen  de  gewrichten,  de  handpalmen  en  de  vingers. 
Ook  heeft  het  geene  beenen.  De  vormen  van  den  rug  en  het  middellijf  zijn 

te  zien.  De  borst  is  tot  boven  toe  gespleten  en  de  sluiting  is  als  die  van 

vleugeldeuren. 

Oplossing:     een  jas  of  buis. 

lOëUClllMlCI  :    ,un  cm  wn  ti  \   ==  crnrui* 

&>n  i    =    rui  tmji  w 

mt>,tKn\    =     tiiwk 

aui  anti  \   ==  ten  m  tun  *m  ann  tv 

irK'   ==  tm  t  ji  w 

On**,»    =  gespleten. 



13. f  Cl  /o  o 
[it^JJl  QUIIMM  i^jtax  asn  ar)  ̂ /t  m:  art  \    arn  a^i  asn  art  -Jt 01  rut  ojt  asn \   qji  kji  tut  tn  asn  on  ~J» ajt ajt -    ajinauttiaxtajn 

o         o  a  o  O  o  O 
asniutani  aui\    ojt  /au  net  asn  art  -ji  rut  ~n  %  i     ajiajtiui  ^  ajn  ar.  rnimtnatnj^    n-jt  &t  asn  art  ̂ ji  asn  M\  fcjianns   asn  art  -jtarn 

Sa  O         o  o.    o  O       o  f 
rt  OAD  lap  no  <un  <ui  .   ajivt  asn  ̂   ojt  om  .s/j  ajn  cm  ̂   asn  rt  ari  §  on  on  asu  itr»  anjtjj  \    [i^iJJ 

.    o  y  o 
il  ra  asn  /ld  ajt  anjt :    cm  ma  art  im  t>  w 

Er  is  een  land  zonder  menseben.  De  steden  zijn  zonder  muren  en  ook 

zonder  huizen ;  de  zeeën  en  rivieren  zijn  alle  zonder  water.  De  sawah's,  te- 

gal's  en  pagagan's  zijn  alle  zonder  gewassen.  De  bosschen  en  bergen  zijn 
zonder  boomen.     Landdieren  en  vogels  zijn  ook  niet  te  zien. 

Oplossing:  een  landkaart. 

Toelichting:  Onder  ̂ ^«u»v  verstaat  men  eigenlijk  landdieren,  in  tegenstel- 
ling   met    vischen    en    vogels.     Dieren,    in    het   algemeen,  drukt  men  uit  door 

luweitnmioiuTji    01    enkel     niHnaji  tajf*. 

£3a 

art  cm  tiw 

/o                CV 
ajn  rut  ut  asn\       ojt  cm  arm  asn  w 

o-Jt  ie/i  <vt  art  \   ==  a.ntt  ojt  o t  axt  art  art  w 

o    
ojt  ik/i  \       rt  a/n  t  a-a  {  w 

oji  art  t&t  t  ito  \    ==  Mrrmn 

axt  asn  on  ~jt  \   ==  asn  art  ̂ 11  w 

o 

*Jfnf\     ecnajrrt\ 

asnaruttrtns   =  tui  cm  am  artav. 

Uf    .  o  .  O  oODD  o.  ,oo /  ie?/)  /)  ajn  art  art  oji  art  arn  im  tn  mi ?  \   «,/n  oji  ito»  /i  o  ti  art  un  iet  \  /L/n  art  om  ikj  ikd  /wi  <£<>  ilw  \  /i/n  <K7  .si  -_*  uoi  <n1  -jn  oji  mi anrt  il  ajn  art  arjojt  vt  arn  k»  13  cm  ?  \   ajn  azt  ajt  ajt  nrt  art  un  in  \  /L/n  art  ajtart  arn  art  as/t  oaji  \  ajn  art  .si  -_»  om  o 

o  0.0.  o.    .  a.  o  O  O         o.         00 
T>f\    ajna.attrfri  amrtamrn\    i&tajn  ajn  ajn  arn  arn  art  rut  \   ajn  om  art  art  o./»  ajt  om  \   a~jt  1,7  ra*  ra  at  11  art  «/n  .o  *r>  {  \   <*j» 

O  0/0  / 
cnartirut  forn  otartiajtari  ajn  asnarui  asn  rut  Ma\   (l^lfl 

.0  o    .  o 
n  ajn  asn  iltj  a/j  Klis    asn  oaji  ajn  a-a  op  amn\> 

Den  geheelen  dag  zit  zij  vergenoegd  voor  het  fraaie  schutsel.  Aan  hare 

rechterzijde  staat  de  met  een  vloeistof  gevulde  kuip  op  een  voetstuk. 
Van  haar  linkerarm  is  slechts  de  bovenarm  te  zien.  In  de  rechterhand 

houdt  zij  een  werktuig,  dat  zij  in  de  vloeistof  dompelt.  Zij  manoeuvreert 

er  mee  op  het  schutsel,  sporen  achterlatende. 

Oplossing:     de  batikster. 

Toelichting:  Het  bedoelde  werktuig  is  de  kleine  M<m.,  De  kuip  en  de 

tjanting  zijn  met  was  gevuld;  de  dichter  spreekt  van  water  of  liever  van 
een  vloeistof. 

__  o.        o. 
oiiw>   —  ajn  rui  un  aui  w 

O •uza_ 

|  ain om» \     o*? rat  vn  art» * 

o           o 
nnnrn\  —  ik»  .ui* 
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15. 

*sn  *n»aji\ = asntzntmji* 

OJIOMI 

v     =
 

o        o 

<n<Hi\ = 
o. 

tun  tui  tun  w 

o imi  trui  ojiji  > = O 

/  o         .  o  O  o  o(TK  O 
[(vytjl    *-« "9 "'T nnnüM-r)  tn  <m ^  \     n/n  <*^i  m<  <u)  ̂ i»  nn  usri  rrw  ui ?  \     tui tui  isn  t&i  ̂ Jj  trn  osn  ns> tem  % \     oj) tun  ■  tui n 

o.  o  .  o.         o  o  o  oCy   . 
<n  oi  i  pi  in  (tirc  t  i  osnj  \    timn ,  trn  &»  tgn  ry  <tr»  kjm   «  ha/i  ini  trui  tui  <ii_i  "» )  tui  ui  %  \   *j)  »oi  ̂ a  nn  tui  ihi  tyi  *fn  tmji  \    tui  tui  tfji 

D        o  o.   .     o  o.        o  / 
tui  ttui  ~m  ui  a<i  tin  <   tuxmo-Jitmi  tmtnuiZtUitiiuitHiwri-ns   v^jLIj 

.     o  o    .     O 
ii  iTi)  /uu  ui  tui  tn  j :    «s»  A/ia  trw  «  rj  «sn  i  \\ 

Vergenoegd  zit  hij  en  is  voorzien  van  een  uitmuntend  wapen.  Niet  ver 

van    hem  liggen  de  geweerkogels  en  al  de  krijgsbenoodigheden  opgestapeld. 

Hjang  Brama  bevindt  zich  vóór  hem ;  deze  is  zijn  tegenstander  in  den  oorlog- 
Dadelijk  wordt  er  iets  op  hem  gericht;  de  kogel  treft  (hem  zelf),  maar  dit 

vermeerdert  zijne  krachten. 

Oplossing:  iemand,  die  opium  schuift. 

Toelichting :  het  uitmuntend  wapen  =  de  opiumpijp.  Hjang  Brama  =  het  vuur. 
Met  de  laatste  drie  regels  van  de  strophe  bedoelt  de  dichter  het  volgende : 

een  balletje  liké  wordt  met  het  vuur  in  aanraking  gebracht ;  de  schuiver 

zuigt  dan  den  rook  naar  binnen,  waardoor  hij  opgewekt  wordt. 
o 
nat  ten  ̂   \   — 

_     O   o —   iuii  tun  ̂   \\ 

«y#«|> 
     O  . 

nmn  tcrnt&i . ==r   ten  'tp  T>  iKTt 

'£/l\\ 

.    o.        

e  o 
ei.        

O. 

tim  tui  uu  \\ 

o        

xn  »  i  \     

«a. 

tui  tui  tui  tl  w 

n  ilvi  tnri  \    z 
           o —  OA/itimirmti 

o 
=  tun  tui  turtjiw 

tui  tun  ̂ AtHl 
                o 

\   —  asnl  t&i  tui  \\ 

1  fi         /  o  /  /  o.         /  a      o  a       /  O  O  ,«,»„.„« 
v^Aü  o^iOsiiiiaji  tuntuinxm  tm  u>  >   na,  uitnuilw^tunitati  tui  twi\   tfjinmaji  en  riui  in  ajiijuun  j\   nsn  tto  ̂ jintmtaJi 

mn  ttJitJittni  <tsnji\     tui  tin  n  tisn  Mi  ̂ /t<nhtKiicr>h\     mtuw  tui  tm  -jii  tui  ttbntio  ik)  .jtï<vi{\    tui  Uhn?  t&i  mi  un  tiJi^n  \   isil\M 

Sn  .    /  .o.  f 
trui  tta  asn  ito  ~ji  uu  tui  \   n  haji  tm  _/n  tin  itui  mn  vi  tn  <m  ttntui  ^  tun  ti  iui  \    [«^>njl 

.       O  (}  o 

n  ten  tisn  tci  tui  tmjit   rui  tton  _»i  tui  (uui \>  ft 

Een  edelman  heeft  een  echtgenoote,  die  hij  in  hooge  mate  vreest;  want 

telkens,  als  hij  nader  komt,  pijnigt  zij  hem  onschuldig.  Bijgevolg  komt  hij 

nooit  dicht  bij  haar,  als  hij  niet  luid  geroepen  wordt  om  den  bijslaap  uit  te 
oefenen.  Hij  is  werkelijk  een  man  van  weinig  beteekenis.  Als  er  oorlog  is, 

trekt  zijn  echtgenoote  ten  strijde. 
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Oplossing:  de  vogel  poejoeli  (gemak). 

Toelichting:  tmitumSi*  =  in    hooge  mate;  bijv.  ̂ «nutfn.  —  in    booge    mate 
haten. 

   o 
tmtion  •    —  tm  tm  w 

tisn  :£ji  tmj  •    a./>  <ii  un  im  w 

     O   . 
Tl  (KI  \           tUl  Tl  \\ 

d^  itw  ̂   \  Krama  van  (*»  &a  tunn  w 

[tuit)  f)  tn  vi  i  tm  tm  <m  in /]  tvt/i  tn  run  tm  f  \    tun  tui  ij> u m  n  tm ik trui {in \   tui  tun  tm  ̂ Atunn  tm  nn  jn*»  *,i\   «m  ar>  _s«  { 

o  o.  o  o  o   o  o.    . 
■ui  tm  tuvi^  tun  iuitnn\     [tuin  urn  tra  tui  i^i  ikji  ik  \     tn  tm  l  ti  um  a<i  tun  tmn  iun  tuui  tm  ri  ̂      njiitui  rjtm  nuaiKH  tui  Hf2>\     vtoum 

o  O  a.         o  o.  o    o  f 
tui  -Ji  tm  tm  in  isn  tm  rb»  wi?  v    trji  rn  un  ̂   n/i  Ti  un  m  tui  tui  tui  tm  tun  tm  ti  \   [tu)')jj 

.     o 
W  Ï7TJ  IUII  UI  iU)  Mijl     ttJl  IUI  (£/ltf  V 

Er  is  eene  zeer  scboone  vrouw,  die  in  de  zee  woont.  Telkens,  als  zij  trouwt, 

neemt  de  man  er  nog  andere  vrouwen  bij.  Haar  alleen  tot  vrouw  nemen 
wil  niemand  doen. 

Niettegenstaande  dat,  als  Sang  Rëtna  van  haar  man  gescheiden  wordt, 

heeft  hij  een  tegenzin  in  al  hare  mededingsters. 

Oplossing:     het  zout. 

Toelichting:  Het  raadsel  doelt  op  de  omstandigheid,  dat  het  zout  slechts 

één  van  de  ingrediënten  is,  die  men  bij  de  spijsbereiding  gebruikt.  Niemand 

zal  enkel  zout  nuttigen  en  zonder  zout  maken  de  andere  ingrediënten  het 

eten  toch  niet  smakelijk. 

tui tKitui ii <wi\  V001'  it  it/minn  tun  tuit)  \\ 

tui  tm  tci/j  \    ===   tunintim  tinji  w 

ae:  trui  tin  \   —  ttj>  cm  ->i  w 

tun  ntm\  VOOl*  tun  ui  tun  w 

tun tuui  wjl^   ==  ti/n  tui  tuiji^ 

f  o        /  o    o  / 
tUII)  tl    3JÏ  Ml  — uri  tioi  va  tru>  trui  <&i  \    mji  tfji  ie/i  ̂ /i  >  untVAt&i  (&>  »U'    mi  tui  tisn  tr.ii  i~m  xmixm  f  tun  tri  a\    n'/n  ui  i  i  tun  tuin  »«■ 

o  o.  o        .  a        a  o  . 
naituis    (uirn,!^  i  tm  vurm  rrn  ̂ aik  \    tun  tnnm  tm  rui  tun  mit-J)  truijl'    tun  tmv,ri  tui  ̂ ji  un  un  ̂ un  tmii\    *.ntn  wi  «.  i^  I 

O  (F)        o     .  o  D  o    o        o.  f 
tun  /o)  tui  3Ji  Hui  \    iuiihi  ok  ̂ tun  tm  q  ttii  <ruttrji  nn  un  tun  ̂ tun  tmn^   [tui 

.     o  o    . 
il  tun  tisn  tui  u/l  tmji  i   tmi  tm  w 

Er  worden  vijf  dieven  vermeli,  die  willen  gaan  stelen.  Vier  zijn  reeds 

de  opening  binnengetreden ;  zij  hebben  het  op  het  huis,  binnen  het  hekwerk, 

gemunt.     De  achtergeblevene  volgt  de  anderen  en  sluit  de  opening. 

Zij,  die  in  het  huis  zijn,  worden  allen  gevat  en  gedood;  het  bloed  stroomt 
uit  de    opening. 

Verh.  Bat.  Gen.,  Deel  XLIX.  2. 
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Oplossing:  een    sirihpruim. 

Toelichting :     Met  het  hekwerk  bedoelt  men  de  tanden  •  met  den  achtergeble- 
vene de  tabak. 

*?gv  - 

o. 

IE/1  >  UI  \\ 

Cl.           

ie/1  on\    — 

0~
 

=    f&l  Vn  t^l* 

o 
asn  *Q*7  'S V001*  asn  aa  uk 

o. Uil  \\ 

o       

tai  »ji  \    — 

«o. 

:  aai  «j»  min  \k 

Den 4den  regel: o. 

4/H 

O 

UI  IK/1 O itajo^MJMi    meen    ik    aldus    te    moeten  opvatten: 

op  bet  buis  is  gericht  (hun)  wil  =  zij  hebben  bet  op  het  huis  gemunt. 

-iq/  O  /  a.  o  a  .  o  o.  /  o.  o i-V.  {(Wil)    n  ui  l  on  on  »*J>  ikti  xsn  a  ui  nm  \     <n  umi  aa  ~ji  aa  oji ?  aan  aai  aai  iui  ?  \     iu/i  <iti  (la tui  a. »  aa /Ka  iu/i \     asn  aa  aa  aai  ̂ m 
\MtU    '         "^CO  I  l  s  <■  <«U  (n 

o        o.        o  o      o.         o.        o  ..o/  o   o  o 
«n  u?  >»i  um  } >    aaiaui^  au  nmiun  ajir>i\    iui oji ai  aa aai iltti  un  asn  mm  m  ui  ai  in  n  om  aa  aa  ~ji  aa  oji  ?\  iu> a.a aa  -r> 

o  o        o.  /  /" »<  n  iktj  <M l/Jl  <N7)  -»» \   <n  <H7  on  rm  aanajn  ^  nm  m  -n  aa  aa  i&i  as*  \   U^iJJ) 

o 
n  (Lm  isn  oji  aa  aant   or  au  tin  nn  w 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen.  Als  men  de  voorste  twee  daarvan 

afscheidt,  krijgt  men  den  naam  van  een  werktuig,  dat  men  gebruikt  in  het 

water.  De  laatste  twee  lettergrepen  vormen  den  naam  van  iets,  dat  vliegen 

kan.  En  als  de  lettergrepen  niet  gescheiden  worden,  is  het  de  naam  van 

iets,   dat  in  de  lucht  gezien  wordt  en  de  rivieren  in  verrukking  brengt. 

Oplossing:     een  wolk. 
loeliCnting:       nmnmaay   5==  ajn  njt  mn  tin  ti 
o 

■>  i' 
Co 

nm  fmi        rt  tori  -n  oii  i  * 

/     O 
aa  <£7  tui  \       non  au  w 

K,ruium\      niEncm^ 

ut  «vis  =  werpnet. 

«.^=  duif. 

OA  f  a.  /  a.  o.  o        o  o.    o  X  o   o  . 
ZX).  V^IÜO    uitKJitmti-Jlta  bn  ili  m\     ajia/n  i»aai  ^Aun  »  i  ieji  i*ji\   tun  ikiuii  aa  ajui  Lmxj,  tui  \    <n  tu/i  aa  ~ji  aa  oj>*  tn  n  aai 

o  o.  X  /a/'o..a..  o      a.  o. 
*aiau?\    ajn  Lmyiiun  aaaiajnaa\    ajn  asn  t>  o-ji  un  ax,i  aa un     atnaai  lai  aui^ajn  aji%n  asnji\    au ru  aji  {  ajn ah  ozi  arn 

o  o  O  o.  f 
nn\   aai  op  q  tr\ji  tEaaa  ^naa  tm  asn  _ü» un oji iur cm  \    [o^WJl 

n  om  asn  xn  a_a  aajis    ieji aa  »-»  om  thriaf. 

Mijn  naam  heeft  vier  lettergrepen.  Ik  ben  van  een  boom  afkomstig  en 

word  dikwijls  als  geneesmiddel  gebruikt.  Als  de  voorste  twee  lettergrepen 

worden  afgescheiden,  hebben  ze  de  beteekenis  van  een  aangenamen  smaak.  De 

laatste  twee  lettergrepen  zijn  (de  naam  van)  een  toespijs  bij  het  eten.  Vele 

(zouden  de   soorten    van    djangan    zijn),  als  ze  alle  vermeld  werden. 

Oplossing:     kaneel. 
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J-  OBllCfllWg  '.     tfnMn^*\   ===  ajnivntsnij\. 

nmo°y  van    Juö)  =  afkomst. 
o       

iuiHji\       »j-ri  N\ 

Ihk  ha  \  =  geneesmiddel  (dat  ingenomen  wordt) 
rj  asn  r  *»  >  id  (uit  wendig) 

   o 

rcjy  ini  iisda  \   —  urn  t>  w 

o        

ojitte:ani\   ==  o-ji  te.  v>    rui  mïi  rui  ae:  cm  \   z=z  een    V001"    een. 

/o  Sa.  /    o'  o  .  o 
((tnlfl     <£/l  f»  L/l  ̂ <CT7  1^)90)  tol?»  L/((TT1\       IV)  (U)  rj  M]  Ml)  OSII  Ml  ̂ J)  V)  CtTn  \     <IS1)  IV)  Ml  HSfl  Ml  ~J>  (UI  OJI  Ml  \     <£1  (UlIUn  iUI  MYI  (UI 

y"    o  o  .  o  o.  a.  f    o  o 
run  ua\     <a  ham  mi  ~J)  rn  mi  as»  (tan  Mn  i  ui  ̂   \    hui  mi  n  Mn  ivi  (tui  iui>  tui  •imji  mi  j  \    mn  .un  tl  mi  is»  mi  i  —m  tl  icn  (in  \    Mn  Mn  ivi 

o      o.         o  o.  Ci        o  / 

m\  tui  qtun  on»    "-"«si '«"IMiSfl-m  apasn  {iun(Hi>wixxi'~n\  [<uij)Jj 

.     o  o 
»  ATT)  ilSil  HZ)  IUI  Mlljï     IUI  itJI  t>  »o  * 

Weder  een  vierlettergrepig  woord.  Het  is  de  naam  van  iets,  dat  geen 

gedaante  heeft  en  ook  geen  bepaalde  plaats.  Alleen  zijn  geluid  wordt  gehoord. 

Als  slechts  de  eerste  twee  lettergrepen  genomen  worden,  is  de  beteekenis 

tan  prabéda  (geen  verschil).  De  twee  kawi-lettergrepen  achteraan  vormen 
den  naam  van  eene  plaats,  waar  men  bloed  doet  storten. 

0  p  lo  s  s  i  n  g :  de  wind. 

Toelichting:  £,{£>. S*.s  is  hier  gebruikt  in  plaats  van  iSumx^x  met  het  oog  op 

de  eindvocaal. 

ruiitjiMi\   —   rui n  m i «I  Min w 
M)Mlf>\ 

oji xm vi \      «ra» 
O 

n  Mn  ivi  rui  \     icn  tri  un  w 

o     o 
ten  Mn  ivi  miji  \      urn  ui  \\ 

.      (?) 
iiimi anj \    - —  ,un norm miji w 
o        O    o 

TJ<um\          Cm  (ISI)  {  b 

O     o 
ikd  Hji-n  iki\    —  run  ui  iniii  w 

ti  iHi  \    =i   ny)  [tui  ui  miii x> 

OO  /  o.    .  /  o  /o.  o  O       ̂ >        o.  O  O  o 

Y^f-il   lun  *°'  "77'  9<  "7  lT"  !^V  "^  *" N    <u~n  (WK»  (Ml  <i  ui  <m  m  trui  f  \    rtrn  xni  mi  ten  mi  ui  <o  wtj  -s»  \   <l/j  i/i  «sïj  i -/»  »-ji  <>*/)  «5»i 

o  o  o  o  .  o.  oo.  o. 

Hin.i.uni\     n  tui  Mi^iaji^  un  uuif  .i?>  a/i\     <vi  v.n  11  ihi  <im  <ki  vijoi  ^n  tin    ihii  ihti  .iui  ̂ (unin'ri  iLJ)  ihi  itsnij     <u~no*H(Ki 
o        o.    o     .  o 

«i  iLD  ;{i ' Ca      CT  O tui  n^i  tui  ui  rv)  a~j)  \   i  ti  ibii  f  ,ui  Hi 'T)  m  <i  asn  iHTn  ivi  ̂   tui  mi  \   [rui 

ii  iltji  usri  (lvi  nj]  ui  tiz   ui  cm  t  mi  ieji  ti  \\ 

Hetgeen    (dezen)    naam    draagt,  is  weer  een  woord  van  vier  lettergrepen; 
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(het  is)  het  samenvoegen  van  twee  stukken  hout,  zoo  dicht  bij  elkander, 

alsof  ze  gelijmd  waren. 
Als  de  voorste  twee  afgescheiden  worden,  (vormen  zij)  den  naam  van  iets, 

dat  zich  richt  tot  den  neus.  De  laatste  twee  lettergrepen  (vormen)  het  woord 

der  vrouwen  tot  hare  mededingsters,  die  ontevredenheid  veroorzaken. 

Oplossing:     gonda-maroe. 

lOBllCilliny  '.     iv><kii-ïa\   :==  ihmaAJfb 

T unin-rt\  VOOl*  ,on ti tun * 

n  ,mmi\        tun  <rn  w 

f  /  Q.     .  ..  O  O  O.      O  O  O 
Id-TJfl    IIJ)  157):U)  *r>  L>l  >>1  tHliU)\     tUl  <fjl  /NI  tun  «1  IK1  tut  71  UI  (1-»\     th/l  71  «1  {  tril  T-,1  Tl  on  itUl  MJI  \     71  MJI  Hl  ~J>  OJI  ̂   (MT?  <1L/1{ 

o.         a         /   o    a  o  r»  o  o.     .o  o.         o.  o  /"  o *//i<ci»<i\    tun  ,isn  tui  tui  rui  ik/i  ti  \    tun  tsn  rvi  tui  ten  ~j\ •tm  tin  mi  \   tn  axi  n  tui  tun  tun  tui  tui  <m  \    tun  <o t  i  t&i  n  urn  tvi  iki  tui  \ 

o  a.    .      .     o  f 

«ji  »1  ki  til  tui  -jiitKTtxrn  uu  itsn  _/»iui  t&i~n\   [KilUl 

.     o 
ii  eni  ,isn  icr» :i/i  <ni» 5    il/i <i/lj «m» 

Mijn  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen;  ik  bevind  mij  bij  de  vrouwen  en 
en  ik  breng   de  mannen  in  verrukking. 

Als  de  voorste  twee  lettergrepen  afgescheiden  worden,  is  de  beteekenis 

lastari  (bestendig)  of  sampoen  linoekoe  (reeds  gekocht). 

De  laatste  twee  lettergrepen  worden  nu  vermeld ;  zij  zijn  de  naam  van  iets, 
dat  vliegen  kan. 

Oplossing:     de  boezem. 

Toelichting:  ̂ ó,  =  *™w 

«ii  \    =  tn  trui  z  n  ti  i  * 

      o   X ki tfjt-n  >       iE/i  ten  » 

miti/iti.tiaTi\   Jvl  van 

/  o  /o.  a.  o  o  .  o       a.  a.  X 

[Kitin   tonu^ten  tjioji  tsntuirii\     .01  i.  ti  tm  n  tui  l  tn  vi  i  f  tun  ,ro  ~m  tui  <    tihajuhi  -Jin  MinniMiitiuq  iu  <>'i\    tun  tn 

o  .  o  o  o  *  ei. 
»yi  tl  nn  iUi  t  u  iui  mi  \      ui  a.a  tn  ui  uu  un7i  imam  _yj\     ttni  Kmui  tun  tisn  tui  hui  tun  s     urn  <n  asm  arm  tui  m  ti  irrnmi  \    tnnttm 

o       o.  et.  r>  o  o.  «v'  f 
trui  ?  i  vi  im  ,1/11  <o  ti  \    ,ui  i  'i  tui  ti  iui  tm  ai  m  11  un  *ui  mui  \   I  Kin  I) 

.     o  o 
a  Kn  asn  ki  tui  tmtit  «inruim  ti  j.m\\ 

Weder  een  woord  van  vier  lettergrepen ;  het  is  de  naam  van  een  schoone 

vrucht.  Als  men  slechts  de  eerste  twee  lettergrepen  neem^  krijgt  men  den 

naam  van  iets,  dat  onzichtbaar,  onaangenaam  of  lekker  is  en  door  den  neus 
kan  worden  waargenomen. 

De    laatste    twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  aanzienlijk  familielid. 

Oplossing:  gonda-rija  (kleine  ronde  vruchten,  die  met  azijn  worden 

ingelegd)- 
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Toelichting:  de  ̂ uurfisiinKi-rituii,  is  een  groote  boom. 
   o 

rul  L/77  \        rt/l  ui  ̂   w 

ITT >(K1\ 
^~ - lil  Ti\\ 

ui  mo\   = —    IK/1  i>fl  IKI1/1  \\ 

njuum  * 
= vr 

a 
rytmui\ = O     .               (?) 

«jm  m«  mn  cm  \\ 

OF\  fn~*n*  Sa.  o  o         o   o  o  »    o.    »  o      o» 

J^lf/J)  'W  ̂ n  rui 'rrt  oji  a  *  m 'T)  \     isn  tui  %  tun  (Hl  jn  tin  (Kil  ivi  <ir  \     ™.iue|wun«miün«in    arn  irm  rui  ̂   11  ui  cm 

a.         o  o        /  •'o  o      o/  S        o  .00.  000. 
xji>  vn  an\    rui  /kikti  laritvmiun  mn\    vul  ni  m  iki  utn  ik  (Hl  (UI  tm  n*   en  (ici  tn  ki  (Kn  kii  tiui  %  trui  ■m\    1&1  trui  »  1 tui  tisn  i\fl tun 

ei  a        a        o   a  f 

ity, t) \   «3 3./1  iki  m imiki  tui  tui  isn tui  ir  cm  \   [luTJJj 

■     o  Cl 
11  r:n  tisn  i~i  tui  mn ;    rui  m  ikji  u  n  w 

De  naam  van  een  kostbaar  gewas  bestaat  uit  vier  lettergrepen.  Als  men 

de  eerste  twee  lettergrepen  er  van  afscheidt,  hebben  deze  de  beteekenis,  dat 
het  lichaam  zijn  gezondheid  verloren  heeft. 

De  twee  lettergrepen,  die  zich  achteraan  bevinden,  vormen  den  naam  van 
een  der  zeven  dagen. 

Oplossing:     lara-setoe ;    Mal.  »l*j.j   Bij    de  Europeanen  bekend  onder 

den  naam  van  akar  wangi. 

Toelicht  ing:  Lara-setoe  is  eene  grassoort  van  een  meter  hoogte.  Van  de 

welriekende  wortels  (akar  wangi)  maakt  men  waaiers,  stoffers,  mandjes  en 

allerlei  luxe-artikelen.  Vooral  in  sommige  streken  van  Bagelen  komt  dit 
gewas  veel  voor. 
Cl/              o     . 
(KI  \          IL/71  (TUI  w 

/                 o 
ajntR\       »-//  (ui  ïstjow 

itm  mn  <iï* \    ̂ =  (L/n  iki\    01  tin  tui  uil * 

OA  f  Ci   ei         o  /  .  o         O  o  a  S  o.  O  „_    o '  . iU.  kijo  (iy)7  im  ̂ m  , ito  j/i  177  ̂ i f  .7/7  \     *<n  iui~r>  mn  rm  asn  (H~i  m\     (uio-Dna  ri  wi  isn  11  ui  cm  \    V)  aivi  an  _ji  17 iki  «JJJ  <rL7  l 
\Mtk  O      O      '       C-  C-      "^  "^  ff  '  '       "*- 

o.         o  00.  .OOo  o      o.  o.    '     o 
mn  <ci  iui\     ik/i  n  asn  i  ui  Ki  tzi  itir?  1  .un  .    ri  tuit  *Ji(rf~nt  ui  uu  'iikiji  si, ui  <kiij\    en  mn  n  (Ki  i<ri  irn  rui  ̂   ti  ui  cm  \   tun  (Ulio 

o  Soa  .  o  r 

ccn  (K/i  (Kn  hu  ui  (Kin  \   (un  asn  an  -n  tui  xn 77  cm  tui  tui  7  ,ui  1K1  tai  (Hi(i\   [(ulijji 

.     o  o 

M  (Cn  (1577  <K7  <L4  (TO  Ij  t    IKil  ILT1  IKfi  (KI  * 

Het  wordt  gebruikt  door  den  vorst  en  mag  niet  door  de  dienaren  gebruikt 

worden.  De  naam  er  van  bestaat  uit  vier  lettergrepen.  Als  de  voorste  twee 

genomen  worden,  is  de  beteekenis  een  gevreesd  wouddier,  dat  zijne  makkers 
verslindt. 

De  laatste  twee  lettergrepen  vormen  een  kawi-woord,  waarvan  de  betee- 
kenis  panganggè  (kleedingstuk)  en  doenoengan  (plaats)  is. 

Oplossing:     si nga-sana  =  troon,   vorstelijke  zetel. 
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Toelichting:    <tn<n-n(*n\  =  tjuji* 

imta-    =  hu  on*   kh  out  mi  urn  iuinn  ij  \   =   een    Kawi-WOOl'd. 

<3c*    le  kaw.  =  mmotu  2e  KN.  =  leeuw. 
o     / 

97  /  OO/"  O.  O^O/O. 
(CTflfl  invtlint^i  kji  mnKDivrrnm'     mmnriaii  jj  <n  ~n  n  tE/if  <u>  Hierin  \    oisii  iujodomwiti»    rn \,w on  ̂ ji ikji% 

o      o.         o  a.  o  .    /  o.  o  o      q.  o.         o 
*<n  irvi  ̂   mn  vn  mi  \    tui  t.  1  iki  «w  on  rui  ivi  %  \    (Ejihii  un  nrnn,tm  cm  on  <uinnii\   11  (in  n  iki  un  tni  :i  ui  %  rui  cm  \    iun  (Vin-i 

S  /o  af  n      .     o        O  Do./  / 
mn  tui  n  Kn  mn  (Kii  ̂    ui  luiiun  kuikhik»  in  1111  aso) tan itn  _/»  v;iika     [KiJJ) 

.0  o         O 
»  un  «sn  171  tui  on  at    vmuiun  a<a  tui  1  w 

Er  is  een  bloem,  die  tot  de  onbeduidende  gerekend  wordt;  de  naam 

bestaat  uit  vier  lettergrepen.  Als  de  voorste  twee  worden  afgescheiden, 

vormen  zij  den  naam  van  een  verheven  persoon,  die  zich  niet  met  aardsche 
zaken  bemoeit. 

De  laatste  twee  lettergrepen  hebben  de  beteekenis,  (zegt  men,  van)  alles, 
wat  men  dicht  vóór  zich  heeft. 

Oplossing:  wali-kadep  =  een  heester,  waarvan  de  bladeren  als  medicijn 

gebruikt  worden. 

Toelichting:  „„Q.,^  pass.  van  wmu,^   =  front. 

Oü  /  O        o       o  /  o  o  /na.  a.  o  a 
uO.  [f^llLfl  ")  431 1  m  in  ,1  ui  %  ui  in  ka  tisn  ■<     tui  tui  ̂ ,1  asii  lun  tuicnii  mi  an\     <n  tuil  vm  -ia  om  aji  ï*ii  ihi  'n      m  ,1,1/1  &cj  _?  tri  in 

o       o.         o  D   .  o  o         a  o    a.         a.  O   . 
am  «ui  f&n  ki  iui\    in  umi  tmi  iisii  * "  nm  urn  tui  an  n     Ktiacntai  tiut  tut  nm  aniui  tn/j\   una  i.is>  ■  iu  im  1,11  rui in  osiiii\    iuii  n 

s        o     n  n  .0.  / 
(n(citinurit(unan(nxmui\   itsnomoji -jixnanxntuiasn osn trui ,iinii&i\  [on;) 

.     o  / 
iiKniisntKnajiimijz   <La ><unon cmnr* 

'-(} 

Er  wordt  weder  vermeld  een  bloem  van  een  gele  kleur;  de  naam  bestaat 

uit  vijf  lettergrepen. 

Als  de  voorste  twee  genomen  worden,  heeft  men  een  kawi-woord,  dat 

begin  beteekent. 

De  laatste  drie  lettergrepen  vormen  een  ngoko-woord,  hetwelk  beteekent: 

„de  plaats  van  beschaafde  manieren." 
Oplossing:     de  zonnebloem. 

lOetlCtllliig  .'      ui  on  va  <isii  •    ==  «tj iw>  ti  asn  % 
o       O    . 

I  (tJi  ~j>  aai  \   —  ihii  1-  >  w !  co 

Clr 

m  (Uit  rrrn  ̂         hui  (EU  1\ 

     X 
I IL/I  (UI  mi  \         fl£C  (VI  \\ 

£5" 

*s»asw ,*7)ffi»\  hoort  men  in  de  uitdrukking:    ̂ i^jt,^™,,^»»^^  —  geen  ma- 
nieren kennen. 
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funkys   is  bijgevoegd  voor  de  maat. 

/  O  /  o.  o.    .  a      o.        o  o  .  O  Cl 
[«njjjj  m  tui  t  tui  tui  tui  oji  v,n  i ui  nm  \    ruiuun  untun  trui  {tun  <o  tui\   <n  mui  rui  -Ji  rui  f  trui  tui  m  ui  O >tui  ttsn  n  \   tzm  tun  ttsn 

C        ei  o  /"       o  o  o  o.  co.         o.    »    /        o    .        o.  o   o 
rm  tui  ̂ n -n  asri  tui  tui  n  \     rej  tui  tui  tui  ti^ji  rui 'i  i  ̂     tun  run  im^nui  cm  run  tui  wi\    ji»Mic)Mii5iniM\   in  hm  tui  rui  ~ji  tui 

ei  O    ...  o.  /" 
tui  f  <sji  tui  tui  \   ten  tui  rm  ruvi  tui  <£i  mkh  <£/7iK7  fo  n^i  nn»\    UvyjJ) 

.     o 
H  1777  «SN  «7»  M  <K7  fl  :     IE/JT1  .J511  lUl  N\ 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen.  Als  de  voorste  twee  worden 

afgescheiden  van  de  laatste  twee,  is  de  beteekenis  njaket  (naderen);  en 

moendoer  (achteruitgaan)  vormt  de  tegenstelling. 

De  laatste  twee  lettergrepen  vormen  het  tegengestelde  van  laroena   (jong). 

Als  de  lettergrepen  niet  gescheiden  worden,  noemen  ze  den  naam  van 

zoogenaamde  ouders. 

Oplossing:     schoonouders 

Toelichting:  £, <£,■?;,  =  Mënn/Mp.  In  het  dagelij ksche  leven  gebruikt  men 
voor    tegenstelling    meestal    ̂ m;mMm<m« 

qa         r  o       .       o.  y  o.  o  o.  o  s  /  . 
V^UUl   'M &1  ~n Kn tui  tn  au  orn  ̂ &\   tui  un  trui  cm tui tui  t&i  t&i \    tun  [tuiun rui  tu\n-n  t&iitn  «en  tutti*  am-n  cisnnini&ii 

O  .  O  C.  O  *  O  Cl   /  Cl 

tun  tvn  tui  tui  \   tun  tun  n  ui  ?  trui  cm  oei  *  ■•  \    tu  n  en  cm  mi  n  tui  tui  n  ui  i  pi  tui  (ton  -   tin  tui  tui  tui/i  tin  tuiiui  tui ji\  <n  ui  tun  trui  ̂  

o. o.        a  o  .o  t 

ti ui  cm  tim  9ji-ri\    aji  tui  tui  tin  rui  tui  ncin  en  ui  tun  rui  io  tin  tuiji  \    U1^]/) 
.    o  o 

ïiirnti^ntmtultuijjz   un  tuut  nsii  run  w 

Ik  behoor  tot  de  houtsoorten  en  mijn  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen. 

Dikwijls  word  ik  gebruikt  als  ingrediënt  voor  borèk  en  dien  ik  als  geneesmiddel. 

De  voorste  twee  lettergrepen  (beteekenen  iets),  dat  in  de  keuken  gebruikt 

wordt    en    (verder)    voor  allerlei  dingen  dient.     De  laatste  twee  lettergrepen 

zijn  de  naam  van  hetgeen  ontstaat  uit  hetgeen  gegeten  wordt. 

Oplossing:    kajoe  tahi. 

Toelichting:  Deze  houtsoort  is  steeds  verkrijgbaar  bij  den  ̂ ^v  =  ver- 
kooper  van  specerijen. 

tcn-n  tisnj]\    =  mratn-n^ 

tun  rui  tui  \   Ot  tun  ui  tui  * 

/n  tui  \    —  tn  tui  intuin 

o  1  f  O       y  o  o        n.  o  /  q.         o.  o.    *  q      o. 
{'^IHJ)   n  uif  tui  in  iji  ui\  tui  tui  tm\   tin  -nu/n  rm  -n  tuirituit^ ji\    ttjinsiiiui  cm  tuuunun  -sjtis  tun  untunun  trui  f»<n 

O  Cl  O  »  O  O  O         O.  Cl. 
tuinf\     iuiti.ii  m  inj'n'ni  tui  -r>  ?\     tun  t&i  ruitui  »i  cm  KiMJitinj>\   tntmrntuiMuiitui'ui'ri^    tuntum  aui^rui  cmtun  #y 

O  O  Q.   / 

-n  \   run  ib)  tui  ui  tui  ,wi  ui n  n  tun  tui  ̂   tun  jj)  rrm  •<    UiïUj 

.     o 
tm  uu  ui  i.i  m  ; :    un  i)  un  mui  w 

ii  cm  un  ui  (.1  in  ■ 
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Er  is  eene  soort  van  sieraad,  waar  de  vrouwen  zich  mede  tooien;  de 
letters  vormen  vier  lettergrepen.  De  eerste  twee  vormen  den  naam  van  een 

waterdier,  dat  een  keris  vóór  aan  den  kop  heeft.  De  overblijvende  laatste 
twee  lettergrepen  zegt  men  van  eene  vrouw  met  een  mooi  uiterlijk. 

Oplossing:   oerang-ajoe  (naam  van  een  bijzonderen  vorm  van  oorknop). 
Toelichting:  o^v^  garnaal.  In  het  midden  van  den  kop  heeft  de  garnaal 

een  naar  voren  gericht  scherp,  hoornachtig  uitwas. 
o        Ci    o 

nji'n  >>i\       tatnn tijinw 

tui  njvj  ttnji  \   ==  tui  iv<  tui  ti  w 

OO  /  .  a.  a.   o  y  o  y  a.  o  o.    .  o      a. 
Oii.  VÜÏUl   '^ttatnir^ta^isn/ui^uritioj^     (i/n  {t^>uri  ti-n  tuin  tuiiaji  tui  \   90)  asn  i  ui  cm  tui  qji  tui  •  >  >  \    tun  unihTHnn  tiui  {  tui! 

o  o  /  o        O  O    .    O  '  o  ..  *  o      o.  o        o. 
•ut^J^     i>  u/i  iH)  -jiiMiqun  trptnun  inv     tuit  cmtKti  uu  tui  ui  {  tui  nsn\    tn/wn tXitKii  Hn  rui  %ttui  cm*   ajmm  tin  irtintun 

o  a  /        o.        o  f 
(oom    vin iitHi  mi  n ui t  ri iKm oji ^Atriittnt  ihi  tui -11 -rt  \   [tui  in 

.o  o  Cl  . 
n  un  asn  tui  tui  on jz    tisn  urn tiui  n ui  \\ 

Eene  (zekere)  plantensoort  wordt  dikwijls  als  geneesmiddel  gebruikt.  De  naam 

bestaat  uit  vier  lettergrepen.  Als  de  voorste  twee  worden  afgescheiden,  heb- 
ben zij  de  beteekenis  van  rangkep  (dubbel)  en  van  poeloeng  (gebroken).  De 

twee  overblijvende  lettergrepen  zijn  de  naam  van  iets  hards   in  het  lichaam. 

Oplossing:  tikël-baloeng  (een  naar  een  cactus  gelijkende  plant). 

33. o.  O   o._         /  a.    _  a.                  o  O 
CTjfl   tvi  »  o  n  nq  tun  tun  ui  cm  %  un  tra  <i  \     tun  un  tui  iVitrntM  cmcnn\    tuiain  i  ui  om  nri  tun  tum  _t>»  ti  ,    ituimi  tui  asn  ij 

nmimn  ui  tm  »\    tun  tini  trui  q  nui  cm  in  mi  \    oa^^  trnt,i  \jnituitui  ajir\    tui  trn  ttn'Hi'riajn  un\    ttnti  tun  trui  ̂   trui  cm  tun  o 

o  o  f 
rn\   tn  tui  t  mn  trrn  "n  trui  trui  tui  tin  tm  ̂ A  mi  tun  tui  ?  \   ItüTt mtuit  mn  tnrt  "n  trui  trui  tui  on  tm  ̂ A  t&i  tun  tip  ̂   \   /  tin 

a 
it  tan  tun  tui  tui  tm ij t   tKirrt  tuuitui^ 

Het  is  de  naam  van  eene  betrekking  en  ook  van  eene  melodie.  De  letters 

vormen  vier  lettergrepen.  De  deelen  (waaruit  het  woord  bestaat)  zijn  kawi- 
woorden.. 

De  eerste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  werktuigen  bij  het  oorlog- 
voeren. De  overblijvende  twee  lettergrepen  beteekenen  een  gevecht,  waarbij 

aan    beide  kanten  veel  tegenstanders  zijn. 

Oplossing:  sara-joeda  =  een  ambtenaar  om  rechtszaken  te  onderzoe- 
ken ,  tevens  de  naam  eener  melodie  van  de  gamelan. 

Toelichting :  Als  iemand  de  salèndang  wordt  aangeboden  om  te  dansen  en 

hij  heeft  daarin  om  de  een  of  andere  reden  geen  lust,  dan  geeft  hij  de  ge- 
bruikelijke gift  en  verzoekt  een  sara-joeda  te  spelen.  De  danseres  zingt  er  dan  bij. 

o        
tisn  ihi  tui -       tun  cm  \   tun  ttsn  tut  w 

o         o 
ttUl  ttJl  lijl  \     —    U-A  (i/1  n 
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[i»*4<viv  =  oorlogvoeren. 
   o  . 

nul  nn  i,  nm\         ik  n  il/j  17»  i/ij  > 

O 
tui  ~n  \    —   mi  in  (£/»  ïht,^ 

(Klflio\        mkiV 

o  /i  /  O  o        o.         o  y  o.  ei  a.  /       a.    . 

D4-.  (wij)    'f  v>  t  m  ui  ui.  7  tun  ui  ̂ »  ik  nm     tui  ui  ui  ui  n  i/h  ui  ti  ̂   \    «  isti  m  i  m  (Uio-iffvi  tm  mn  ioi  va  un  un  un  un 

o.  / tui  tui  ij;  ,//*  urn  «i  m« »L/i{\     tui  m  "  n  un  t/i  vi  i(j  \     n<n{u>  f  un  vu  in  tui  in  ni&iji\    un  ili^  n  i  mtun  ,uiui  tunas 

o  o.    .      f)    .  O     /-         Q.  A 
Kriuiuin*    Kriiyiii  ui  -jiuuii  mi  tuitn  nit  tuun\_uit  uitn,ini  hiaji\    (WIJ) 

.     a  o 
ii  ito  nn  in  ,ui  uijit    <&»  nsn  un  vi  un» w 

Er  is, een  plant,  die  in  het  water  groeit;  de  naam  bestaat  uit  vier  letter- 
grepen. De  twee  voorste  noemen  datgene,  waarmee  men  allerlei  dingen  ziet. 

De  twee  laatste  lettergrepen  (beteekenen  datgene),  wat  de  beenderen  omgeeft, 

en    ook  een  dier,  dat  in   het  water  leeft. 

Oplossing:     mata-iwak    (naam  van  een  waterplant). 

lOellC/ll ItlfJ '.    tui tm  -n  * i n  .    ==   laiffitm^w 

unaiuruis  =  le  vleesch;  2e  visch. 

•Jïi  /  S  o.  a  C^  .  o         a  o   o  O  o 
i^MJ)    '  '  ̂Vi  ' L'  ' n  u'  >J>  M  ~r' v     arV  7  n'(*n  ̂ /"7l1^"*0  *->'  "*•  ?  v     tui  ui '&i  ut  w  ui  *&i  un  ̂ *i  <    nrtiM  wi  ji  n  ui  tsn 

a  a.  .o  o  o.  o.    .    /"         o 
ij  ktj  (.ii  u/»{  ■    «uniiiwioniuniji'    ri  uiniq  inrui  nrnun  un  Ujuijl-    un  ut  itnitn  ui  un  ui*  rn  iaji  irn  &? .».  i 

o  o       o.    .     O  o.  o    o  O  o.  / 
«o  i j|  i^  >. i  ■    .i/n  .kti  mi  .£-<;  d/n  .isii  ,kj  a>i  om  sa  <£»  dn  ovra \   [Wijl 

ii  un  isn  i.i  t/i  fTfl:    k  (m  -n  ui  w 

Vier  lettergrepen  vormen  den  naam  van  een  dier,  dat  in  het  water  leeft. 

Het  beteekent  hetzelfde  als  roemëksa  (oppassen),  als  men  slechts  de  twee 

voorste  lettergrepen  neemt.  De  twee  overblijvende  lettergrepen  vormen  een 

kawi-woord,  dat  iemand  noemt,  die  ons  haat  en  dien  wij  wederkeerig  haten. 

Oplossing:     djaga-ripoe  (naam  van  een  visch). 

loeliclltincj '.       mra.o«iLn    VOOr  m  mi  (ui  rui  uii  w 

a  ji  ik  tin  \   01  tui  ik  M  w ji  ik  tin  \    f  1  /IJl  ik  ui  i 
t      <U  II      O 

T  T1<* 

o 

/  O  '")  .  o.  o.  /   o        o   o  o  .     o  o. I  «n/i  (i  oi  ui  l  tin  nn  £•> »}  ui »  nn  'L'  m »    'Ui  11  m  1  un  nxi  tui  ui  ik  \    tim  nji  <&i  u\  ~ji  ui  t  un  nsn  an  \    nu  cm  n  uu  tui  rui 
\^jf,   (        <n,o(_ca  (         ei-  -"^  0  y  ' 

,t$n  cj  (Ui  \   vi  vu  int  un  uïiun  U}  in.    tuitn.  11?  uri  isn""  m  ui  ui  uyi\   ttji  im  aaui  11  xjri  ütt  \    un  un  rui  f  a 1J1  on  un 

<ojin\   iKTiunixjiSffi-nnivi  jiii|n«i  vi^un  rui  tui  *   [tm 

.     o  O  o 
11  itïi  «s»i  171  tui  w/it  MiiirmtiuiajitW* 

Verh.  Bat.  Gen.,  Deel  XLIX. 
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Er  is  een  woord  van  vijf  lettergrepen,  dat  de  naam  is  van  zekeren 

berg.  Als  men  de  drie  eerste  lettergrepen  afscheidt,  is  het  datgene,  wat 

men  gebruikt  om  het  paard  te  sturen.  De  twee  laatste  lettergrepen 

(beteekenen)  de  nerven  der  bladeren  van  aren  en  klapa. 

Oplossing:     kendali  sada. 
Toelichting;    <ün<rm<rui»ji<u>s  is  de  naam  van  een  berg,  die  herhaaldelijk  in  de 

Cl/ 

wajang  verhalen  genoemd  wordt,  als  de  plaats,  waar  Lm^tnt.&»n^  zijn  kluis  had. 

Ongeveer  drie  paal  NW.  van  Ambarawa  bevindt  zich  een  heuvel  van 

denzelfden  naam.  De  Javanen  zoeken  verband  in  die  twee  omstandigheden ; 

want  sedert  1865,  toen  laatstgenoemde  plaats  en  Bajoe-biroe  door  eene 
hevige     aardbeving     geteisterd     werden,    hoort    men    vertellen,    dat      immmï 

ibiihi^  dat  gedaan  heeft. 
/    o        

/un  ito  v       mvi  ito  >& 

H5J1  m'fii  cm  \   ==  if:  ti  tm/t  w 

rinttiuip   ==  «  rm » »)  t  j>  ?  w 

S7  ■  ,'  O  O  /    o  o  o  o  a.  o 
llclrfJl   "7  '  '  t  to  to  un  irt  ivvi  i  iui  ̂ ji  ̂ K  mi  \     ajunn-n  -r  mn  i  tin  inp  n~%  \    ukkiktiui  awi  itsii  nut  cm  >    riiuii  tui  -jinui 

o.  o  a.  o  o  o  o  .  o      o.  o.         o 
«ill^lJUffHClM»       lUll  CU>  Itjl  JIIM  E/llKll  >JIOJ)l)\     IL  Jl  <h  1  IK7J  i  (UI  HC1  MT>  (KI  ItJI  (KI  ft  i     IU1I  tCTI  <H~>  (UI  HUI  ?  II  ui  cm  \     iuniuir> (UI  \        IU1I  CUt  (E/1  ̂ /1I  OJI  iE/1  IK»   IJl  IK/1  ft  \      IIJI  'h  I  lUll  ><UI  HC1  MT>  (KI  ftjj  lUlft  i      iK71  »<"»  IUI  (UI  HLI  ̂   IJ  L/J  (TTl  \ 

«  'WKit  un  (ui  tui  n^   tui  m(un  iKftniii  luiun  tut  UMium  o»  <rm  «r  » *    '»" 
CO  t_/l*  rm  «l.  CJ 

O 

mii  piun  un  tuiiuiji^   »oi  mj/Miu  trui  iuiuii  luiiuuium  o»  <rm  ikti  0  \   [icn 

O 
>>  en  tisn  tvn  tui  (KT  '  i:    oj>  m  <E» f 1 '  v\ 

Er  is  een  boom  wiens  bloemen  een  aangenamen  geur  hebben ;  de  naam 

bestaat  uit  slechts  drie  lettergrepen.  Als  men  de  voorste  lettergreep  neemt, 
is  de  beteekenis :  veel  van  iets  houden. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  vormen  een  kawi- woord;  (het  beteeken t) 
steunpilaar  van  het  leven  (eten)  en  hetgeen  gebruikt  wordt  om  iets  aan  te 
vatten  (hand). 

Oplossing:    sëmbodja    (de    bekende    boom    op    de  begraafplaatsen). 
Toelichting : 

TT  =  T 
(»0)MK\    ^=     -Le    tui  m  ihons   ̂ e   tisn  urn  ui jjti 

/  X  o.  a  a.  o   o  o  o  o.         S 
{föijin    ' J>  <S'J  "ui  m  jji  ?./> arm  \     iuii  tsri  7™  vi  £  un  iui ^A  vi  uz  >    m  i/ui  <k>  ̂ i tui  (  na  nvi  nm  ,vn  'IH  \   (a> ik/i »i iK7  ikyi  *sï< 

o  »  o.  o  .  o       o.  c         o 
itarfunun^i\     thjiununn  nsinciTii  Knun\     1  w  m  i,n  ui  01  wn  nj  mi  \   mui  in  ui  un  un  hui  ̂   tui  cm\    itm  njiniun 

O  O.  o  .00  O.  / 
(Ui  .0»  »j) ikv  \   i?j»  ,»^i  ivn  tti  un  nci  mi  ui  rtn  tui  ~m  un  ip  q  •    [azijin 

.     o 

n  en  iisn  ui  mi  nojit    m  rn  1  tut  iuf  t?  \\ 

De  naam  van  een  zekere  plant  bestaat  uit  vier  lettergrep  en.     Als  men  de 
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twee  eerste  lettergrepen  afscheidt,  vormen  zij  den  naam  van  iets,  dat  niette 

zien  is.     Alleen  met  den  neus  merkt  men,  of  het  onaangenaam  of  aangenaam  is. 

Ue  twee  laatste  lettergrepen  vormen  een  kawi-woord,  dat  de  naam  is  van 

een  groot  en  fraai   huis,  dat  boven  alle  andere  uitmunt. 

Oplossing:  gonda-poera. 

Toelichting:  De  «^om/MM-m  is  een  struik,  waarvan  de  bladeren  gebruikt 

worden    om    er   de  bekende  vluchtige  olie  van  dien  naam  uit  te  destilleeren. 

iHTu    ==  iKtt  tijitn  mm  tuin  \\ 

/  {")  /o.  o.   o  o  o.    o  /  a.  a 
[I^IJJJI   niUittmtui  K,itumsntriiicm\     tui  "~a  tui  ouim  f  imk  «sim     Wio«ii  iHitvuituiimitui\   trui  cm  tui  ti  tun  tun  tun 

q  s         o    j>  o    o  o.  a    o  o  o.    .  o       o.  o. 
ili%\    ia  lm  tui  tui  tui  ̂ kh  truiq\    •DWffii'n  tuiv^t  tui  tm  ui  »rtfl  •    i*"  d/non»  trn  tl  mi  ti  m  tun  \  un  tun  trui  ̂   trui  trn  tun  ̂  

o  O         o  O  o   o  / 
•n  \   «il/  <m  tiia  tui  tui  ten  tui  tui  ̂ a  <ui  tui  tui  ti  \   [i&iin 

.     o 
;i  mn  «Sn  tui  tui  tui  o  z   tui  tmi  trui  ~ji  isri  i\ 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen ;  het  is  de  naam  van  een  uitstekende 

olie,  die  dikwijls  als  geneesmiddel  gebruikt  wordt. 

Als  de  twee  voorste  lettergrepen  afgescheiden  worden,  vormen  zij  den 

naam  van  het  handvatsel  van  zeker  timmermansgereedschap. 

De  twee  laatste  lettergrepen  hebben  dezelfde  beteekenis  als  toegél  (gebroken) 

eu  malêpes  (geknakt). 

Oplossing:  sangkal-poetoeng. 

Toelichting:  tununtui-jj^  is  een  soort  olie,  die  vooral  bij  been- en  armbreu- 

ken gebruikt  wordt,  om  er  mede  te  wrijven.  Naar  men  beweert,  verkrijgt 

men    deze  olie  uit  den  staart  van  zekere  slang. 

Ti  tui ii  \    Vei'K.    Van    tun  ti  tuin  w 

/  /  a.        a.  o.  o  o  o  .  o      a.  a.  / 
[xnnn   lunKritiuitmtuituntun  ^Jiiis     tvsi  a  n  tm  tui  tui  ~ji  osn  tun  tui  \     in tuut  tui  ~./i  tui  \  tun  tun  trui  $  iru  on  \   tun  aci  ka.  t&i 

o  o        Cl  af         o        o.    o  o  /a       cv'  o.  o      a.  o.        o 
;ri,uitnuni'ui)\    tui  t-j*  un  i  l  i  iki  -jn  a  tui  KI a  \    nmtuui\tuituit\iiun  un  hhi\    <n  unntui  un  un  rui^.iuicm\    un  ns  T)  m 

o      O  o.    o  / 
n tuui un 'ibjio~ n mi\    asntairituiituitriftjil  tuitunticiiun  ^/ntun  tainos   UijtjIJI 

.     o  O 
ntan  asn  Kituituijiz  tui  tui  trui  fcn.t£jiji\\ 

De  letters  vormen  vier  lettergrepen,  die  de  naam  zijn  van  een  fraaie  bloem. 

Als  de  twee  voorste  lettergrepen  afgescheiden  worden,  noemt  men  eene  vrouw, 

die  zoo  goed  als  onvatbaar  is  voor  schaamte  en  met  alle  manneu  wil  (omgaan). 

De  twee  laatste  lettergrepen  beteekenen :  eénigszins  vochtig,  bijna  droog. 

Oplossing:  soendel-malëm  (de  bekende  welriekende  bloem :  polyanthes 
tuberosa). 

Toelichting :  Q%ü.    De   beteekenis,  waarin    dit    woord  hier  voorkomt,  wordt 
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niet    opgegeven   in  de  woordenboeken.     Men  hoort  het  als  zoodanig  door  de 

kinderen  bij  het  knikkerspel  gebruiken  voor  heel  eventjes,  zoo  goed  als,  raken. 

Hm  ui  ioji  )\  —  niet  vat  Daar. 

•r 

o.          o. 
o/n  un  \        tm  >  i  v 

11  /  o  /  o  o  o.  o    a  o  .     o  a.         /  o    .    a. 
{"^tfjl    ui  m -int  asn  mi m  en ituuM \  i  osn  o  ui  nm  hji  o.  o  ri  tui  osn  ir  ui  ̂ \  i^UKHKniniu^nciui  wijnuai)*ntiwi 

o  a.  a.  /  a       a  <->.    .  o      o.  o.    o  o 
~n ,nsn>    ntu»nj4,rUOTi.i'noMi    <c«  kiwi n <n i  ui enji  un ui  ui n >    un  h  n  un  mi  jui  %>  1.1  tti     tun  m ^  ,-i_»  uinn  m 

a.       Cl  a  a/  .0  z' 
itj)<Hi\    ui  1O1  q  n/n  Ti  iki  tiuitn"~nm  /&j  j»b  mn  tujtfoojiti     i<t:2llJI 

.     o  / 

«  tm  (t>n  itn  tui  uiji  j    ojioui  cm  •& 

Eene  vrouw,  die  geen  man  heeft,  heeft  een  naam  van  drie  lettergrepen. 

Als  de  twee  voorste  lettergrepen  genomen  worden,  is  het  een  schitterend  licht 

•  bij  nacht. 

Als  de  voorste  lettergreep  weggelaten  wordt,  blijven  er  slechts  twee  let- 
tergrepen over,  die  den  naam  vormen  van  de  toegift  bij  het  koopen  van 

dingen  van  weinig  waarde. 

Oplossing:   woelandjar  (eene  weduwe,  die  nog  geen  kind  gehad  heeft). 

Toelichting:  m^Si,  =  ct«2w 

,ö,o?   kr.   van  <vi,^r   =  toegift  (eigenlijk:  vermeerdering). 
—  onbeduidend. 

I O  /  O  /o.  o    .  o       a.         o  o  a   o  .O 
V^llLO  y'V'1  w  onmitUKisritiui  anis     om  tui  un  un  trui  ̂   ojii  ia  o  1  >     euiuiunniifjiui^iuia~ji^\     ui  aui  n  »o  un  nsri 

a   o  /o  o  00.         o.  o 
i£>i  ̂   niiJüz  \    tun  un  <ui  ?m  ieji  t  rwi  tui  trrn  \   tn  uci  tn  mi  nsri  tui  umi  ontui  tui  ui  » ^    tun  oli  ̂   n  1  nmo/n  tijiui  osn^    1&1  »j  ito  tui 

/  o        o  o  f 
ojnoAJHono.n\   i^ji!uritnjiMif^tHiirL^ta/i^ji^tK^tKatEAtMitKin\  ["^M/j 

.     o  o 
«  vm  tun  ijcituitMifii   tui  tui^ji ,vm to-ci w 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen.  Als  de  twee  voorste  kawi-letter- 
grepeu  worden  afgescheiden,  zijn  zij  de  naam  van  toekomstig  zaad:  (men 
heeft   daarvan)  vele  en  vreemde  soorten. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  beteekenen :  eene  slechte  handeling  in 

't  geheim   uitvoeren. 
Oplossing:     poespa  njidra  (naam  van  een  sierplant). 

n           o 
osii  nyi  %  \   (io  ito  w 

Toelichting : 
o        

:ticiti*ii\       o/ntruiw 

      O    . 
oji  OJi  ~ji  \       mii  oyi  \\ 
B  co 

uindin\      ui  ion  \    Van    w)r(iQ\\ 

AR  C  Sa..  .0.  o  /  a.  n  o 
VeAÜ.    "J"l,M  tmunajui  on -/n  oji  ttcm\   tn  Mn  ̂ unn  tnitunuittJioe;  tui\  ajitunouiamojio  itMl-n^  m  tuu  ui  ~»  o~ji  {  un 
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o      a.         o       o  a.  y        a  .  .  .  .  o      o.  <ïL       „5_        .„   ..„ 
•rui  {  uu  xn  n  n  \    iui  i- 'i  i  >  in  ih~i  i  i  ,i-,ii  \    tui  ■>■>  in  ihi  n/ri  rui  «.j iji  i  \    «n  iximtHHHn  irn  trut  fit.)  nm\    tun  lunTuniinu  nni  t-A 

o  a.       .  n  f 
ii.i  hi  i    ;«n  ijiaji  ihi  rn  un  t  tui  cru  ui  q  aui  ui.fHiicii^      '^'LLD 

.     o  O 
f/  tzn  as»  ik>  tui  tnyit   ten  arui  tui  tui  {  * 

Voorwerpen    om  iets  in  te  doen,  gemaakt  in  overzeesche  landen,  worden 

veel  op  het  eiland  Java  gebruikt.     De  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen. 

Als  de  twee  voorste  afgescheiden  worden,   is  bet  iets,  dat  een  vorst  machtig 

maakt    om  zijne  vijanden  te  wederstaan. 

De    twee    laatste  lettergrepen  noemen  het  ongeluk,  (dat  we)  met  glas-  en 

aardewerk   (kunnen  krijgen  ■. 
Oplossing:     bala   petjah  =  porselein  en  glaswerk. 

Toelicht  ing  :    ̂   ,, ,  =  ^  „  iru ,  „ 
/■         a        ihi  mi  tisn  •        ii  asn  w 

ihi  en in  ui  i        trri  tVHHli* 

       o 
uuitvitui\      asnvi'K'inw 

In  het  dagelijksch  leven  gebruikt  men  cn^Siw)?  voor  drinkglazen  en 

porseleinen  kopjes  en  schoteltjes;  £?, «,?,  voor  glazen  ruiten;  ,rao,  voor 

spiegels;  OiPü»  voor  scherven  van  glas  en  porselein  en  in  het  algemeen  als 

stofnaam  voor  glas.     Een  glazen  knikker  bijv.  noemt    men     Q, ̂   m £nQi  Pd >     of 
O  ClQ. 
Ml  TttUI  (Hl  HUI 

o 
HTirfi-innjis  van  het    Ncd.    steen. 



KIN  ANTI. 

1  f  O  a         o  a.    .  a:  o        o 

'        \!>UIUL  "1  °' 8  SS lhn  ~~i < "i"  ' '  /  u'  ?  "7"  **4 '  *sn  %t  *v  xm  M~n  ̂  l£"  "/" N  "^  ni  r>1  <H' nri  **'  "^  *s" *  "?  l'n '  '■"  ? '/ 1/" '  'u'  ? 
O  o  o  O  .  o        X   O  o       / 

Mitcn  mi  ~sti'~n\   aritui/i  mi  mi  itritwi  tfjitKJi  qajui\    ta/iiri  :vsiitfa  amm  mi  rui  %  tun  ■<    [asi/iji 

.     o 
m ten  asn  azi  tui  mij, s    tui  nvt  rut  Min**. 

Er  is  eene  buitengewoon  schoone  prinses ;  niemand  is  met  haar  te  vergelijken. 

Het  lichaam  van  Sang  Retna  verandert  eiken   dag. 

Over  dag  zijn  hare  stralen  zonder  glans;  alleen  des  nachts  schittert  zij  in 

hooge  mate. 

Oplossing:  de  maan. 

2  O  o  o  a.     ,     o        o  o  O  O  O  o. 
iCMfl   rj  aji  %  mi  mi  tui  nu  mi  mi  ajn  tui  Ij \     ajn  Mn  07i  f  ajn  Mn  mi  ajunn  >     ik  <n  m  a  tajioK  hk  arm  -jn  mui  ai n M\n \    mi  ar.i  asn 

q.  o  o    o  /  .o  O  of 
mi -jiMitun  crruiui^^     (ui  [Mi  i  cmtitEïi/cnnrKuri  tuui-,     tn  umi  tui  mj  tui  q  Mn  en  mi  mi  mi  \    [tM/LII 

o  o  O   o 
n  vm  asn  ui  aji  mii-   inrntvu  Mn  asn  >ui  w 

Er  wordt  een  schouwspel  vermeld;  velen  kijken  er  naar.  Mannen  en 

vrouwen  zijn  opeengehoopt  en  verdringen  elkander.  Maar  zij  zijn  niet  blij  en 

wenseken,  dat  er  spoedig  een  einde  aan  kome,  opdat  het  geen  verdriet 
aan  andere  menschen  zal  veroorzaken. 

Oplossing:     een  huis  in  brand. 

106llCntm(J  '    ajiaji  ajin\   ==   unaji tuitje. 

<uriy»»'i^<  voor  i^nji^un^^    Bij    de    samentrekking   verandert  de  soekoe  in  «»« 

(ik  trui  *    ==  trui  mi  \\ 

      o tnili'       nn  Mn  asnji  •    ai  ajn  tm  aruiji\> 

n/n  (uu  \       iun  ik  w 

       a til  rui  Miti  \       mn  tuut  w 

'XK  tui  \     01   tlK  M1W 
O  O 

3  f  a        /  O    O         o         o  o.    .  a  o 
(HTM  na  Mn  i  ̂ji  a  ti  mi  "~n  mi  asn  ieji  \     asnMi  ^nunxzii  antaiMi  aji  ̂ \    ajn  Mn  1,11  asn  ifjitui  mi  tui %\    ajn  asnnan  m>  ijnrn 

o  o        a       o   o    .  a.    .    /"  o        o      ,' 
t£ji vi  asn  w\   axiajit£jiiui%ajiMii~mx;iMij>\    u/r» aai o-ji  asn naxi  mi  ici  tui  si\    [kt/I/) 

.      o  o         O        af 
nasn  asnajiajiMijiz   asn  <uv>  tui  oji  trn  ajn  w 

Als  het  op  visite  komt,  is  het  zonder  bëbed  of  tapih.  Die  het  ontvangen, 

zijn  blij  en  ijverig  in  de  weer  om  het  te  verzorgen.  Als  het  heengaat, 
wordt   het  gekleed  en  tevens  beweend. 
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Oplossing:     een  pas  geboren  kind. 

/  061  Wil  I  lilt/  .'   nnicf)    \    =   im  n'i'Hi)  w 

tUI  tUI  IK)    11  >            «SM  0O)  (O  (KI  \\ 

O  o 
<K)  dy*  \    tiQ  trui  tim  w 

/i5n«7?»^«n?\   =  bovendien,  en  daarbij. 

/  O  o  o     O  O  o         O  o  .DO  o  n 
iteitin   V  tui  >  un  tmtuitmn  tip  qtun  tui  tui  n  \     tmti  trui  f  tin  rvitui  ^jiinn  tun  ~j>  nntmnii\     tuntm  tin  tui  ui  i?jitui>)\     tun  tmi 

O  o.  o       .    O  O  o     o.  o        .     .  of 
ikii mtKJi  qtui  vui  "yi  { «5/<  \   tun  tm  tin  ie/i  -JU  i'i^r  ̂   tun  in tisn  i  tuin  \   m>  'rirm'n  tui tunn  -n  tui  \   [Ktiiin 

.o  .  o      O 
il  ten  aai  tci  tui  tuin:   (tri  tuil  tui  tun  ,rui  q  tui  trui  tuiti  w 

Er  zijn  twaalf  zeer  schoone  broeders.  Zes  bonden  er  veel  van  om  dag  en 

nacbt  in  bet  water  te  plassen.  De  andere  zes  zijn  baug  voor  bet  water;  hun 

goeroe  (raadgever)  is  Sang  Hjang  Rawi  (de  zonnegod). 

Oplossing:     de  twaalf  mongsa's. 

Toelichting:  De  twaalf  mongsa's  zijn  de  twaalf  maanden  van  het  mongsa- 
jaar,  eene  verdeeling  van  bet  zonuejaar  met  bet  oog  op  de  werkzaambeden  bij 
den  landbouw.  In  1855  werd  door  den  Soesoeboenan  van  Soerakarta,  Pakoe 

Boewana  VII7  eene  vaste  indeeling  aangenomen,  bekend  onder  den  naam  van 

Pranata  mongsa.  Zie  bieromtrent  bet  overzicht  van  de  Javaansche  lijdrekening 

door  Dr.  Cohen  Stuart,  dat  elk  jaar  in  het  2e  gedeelte  van  den  Regeerings- 
almanak  voor  N.  I.  voorkomt. 
Cl  o    
tui  un  tuTtiji  \   ten  nrri  tuin  w 

o         X  o        

irji tun ij Tio  i       ten  tip  ~~n ajitbw  \i  *rj  tv»  ,       (wnafla» 

/  o    /  a.    O  O    .  oa/  .o  .  o 
[KnjJI  ttc).  ny>  <ui  >  tui  mi  un  m  tui  (  \     ftn  un  trji  ~ji  ?  hu  t»  <Hn  ui  tui  \    «  ti  <eji  irn  nn  in  t>  un  tun  \   tui  ti  ti  »»  ui  i  ̂   un 

o   o  .  o  ,.  o.  o 
"  ts/i  i  im  tisn  ie/1  turn  \   m  ,vi  i  ertaj) ,mn  tui  ui  tisn  tui  tui  a  \   run, ft&>zciiHi\   nm  teji  ̂ ji ?  tn  un i  ion  tisn  i&i  tin  *n  \   mviteytui 

.     o 
n  ten  tisn  rei  tui  tmjiz    xfï  nrn  w 

Van  jongs  af  tot  op  hoogen  ouderdom  draagt  hij  een  kleed  met  het  ba- 
tikpatroon  kaljipir.  De  haren  van  zijn  kuif  zijn  rood.  Op  zijn  lichaam  zijn 

overal  vruchten.  Het  kleed  dient  als  geneesmiddel  voor  menschen,  die  een 

weinig  lusteloos  zijn. 

Oplossing:  djagoeng. 

Toelichting :  Met  kampoeh  bedoelt  men  de  schutbladen  van  de  vrucht.  In 

den  laatsten  zin  wordt  er  op  gezinspeeld,  dat  men  die  schutbladen  (klobot) 

gebruikt  om  inlandscbe  cigarettes  (rokok)  te  rollen. 
tisn  ta -     KI.    Van    ii  tint  tuil w 

im  ieji ~Jl.fK     KI      Van    rn  iciitniixii  tisn ji w 

tn"nt£ji\    KI.    Van    m/a?/ijMfl\\ 

(©wm,  van  ^.taanji  kr.  van  <u,mxm\  =  overal  verbreid. 
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f  a  a  y  o        a.  .o 
JJ  (rr> V Mt " "" tr" 'tn tn "** V un 'T y     "-"  lfni -^ihm  un  i^  im  tm  tin  \    xn  tci n u n m rnion tr: tien  ̂ a  tui mn  \    tu\tm 

O         a.    a  o  o         a  .  O  o     / 
mr)*Ti*i»uw)jnimru«i    it,iiio<iJi  ?  </7)  nnnni  mi  n  \    tn<m  n::i  /Kittui  :uin >  nn  iBl/kj>  ̂ h\    [ten n 
CO    ̂ Jtoi^  *-*  f        ««,  f  «i,      ci/T  V^t*. 

.     o  o. 
11  rm  asn  zn  ha  anjiz    mi/KniLn  aoaw 

Het  geheele  lichaam  omwonden,  wordt  zij  dadelijk  met  kracht  neergeworpen. 

Een  poos  trippelt  Sang  Rëtna.  Zij  wordt  gevat  en  hoog  opgeworpen.  Op- 
gevangen in  haar  val,  sterft  Sang  Djah  in  de  hand. 

0  p  1  0  s  s  i  n  g :  een  tol. 
Toelichting. n         o            o 

i;i  »f/i  &Q  _^j           ,evj  h,,,  \\ 

7  f  CV         ri     o  o  O  O       i  o.  o  o  o 
lluilU}    'Trl  <&> *u> iti/i  ie/i  vi  /K>  vim) ji \   tun  tr-ii nm ij> ( tm tvi  h i / tu< *     Hmtmtrui %inn  itsnnaiKa  tui^jitmji\     asn  nm un  ui 

o  o        _~1        o  a.         o  aaf 
un  isii  asp  'n\      n  tvui  hi  ̂ m  aa  un  ~ji  ikiiji  t&i  .»» < arn  >      un  tui  on  tui  .»,  i/  _sj  m»  *o  »ƒ»  \   [te 

o  ei     .     a   a 
ii  o  tisn  azi  tui  itojlt      un  HM  w>  IJl  tUia  \i 

Er  worden  vermeld  vijf  jagers,  die  in  een  bosch  jagen.  Twee  sluipen  overal 

in;  (de  andere)  drie  volgen  achteraan. 

Als  zij  (iets)  krijgen,  dooden  ze  het  dadelijk  in  huis  en  het  is  net,  alsof 

het  daar  opgegeten  wordt. 

Oplossing:  iemand,  die  luizen  zoekt. 
Toelichting :  üe  laatste  zin  bedoelt,  dat  de  vijf  vingers  zich  dan  naar  den 

mond  begeven.  Het  beestje  wordt  tusschen  de  tanden  gedood  en  daarna 

uitgespuwd. 
o 

(VI Ihl  (lUl  N     <UTI  JUKK,li  w 

aifliwwj^  Het  suffix  an  doelt  hier  op  herhaling 

\S- 

O     o 
HJItVSttAII^           OJIilSIlW 

tui  un  >       <n  un  »  tii  f  * 

Kn*\  (^spr.  oji iKn  hsiij > )  =  aisot. 
tui  un  ̂ *  Kni 

8r  y    a         a  .o.     o  a  a  a  .    o  o  O  o 

.«njiti  tui  in  rui  ui  un  vi  nn  «J) :»  "J  *   »J  *fif~n  nsn  un  tuinm^  tui  >n^\   tui  n  j  m  tin  n  isii  tta  asn  q  \  •sjiiuiik  cm  «J«n 

o  o  .      O   o  O  o  O    .         o         / 
ni/nnnj^t\    un  tmnttntui  ^ttji  tui  nita^    cm  tn  <m  tin  nm  iiji  t&i  hui  f  •    [^jLO 

o  O        o 
H  tm  asn  ie»  («4  (Hl i  •;    tuiaoao  ~ji  tsjj  ̂  

Er  worden  zeven  broeders  vermeld;  zij  ontmoeten  elkander  nooit  gednrende 

hun  leven.  Beurtelings  zijn  zij  een  voor  een  te  zien.  Al  sterven  ze, 

toch  worden  ze  beurtelings  weder  levend. 

Oplossing:  de  zeven  dagen. 

Toelichting.'  t&n <&i ini ^ .  =  isri&i&jit* 

   c &jnruii<K&*   ~~"  <&itisnv 
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("PM  ̂ >i™w»)im^M»)cn\   tuiiaatmntoM  ./n(a>nsnrrrm  «o  ww  (~-j  j*  #ƒ) -r>  <l/ó  mtajiMTjf\    tnvnto-jn 

o    o  o  o    o  o.  o  o  a, 
cisi xji «njj  t  tun  ton  {>   /u# a«r jru*  wn iw -na/j -n  \    aji!Miui^M^ntur>aeyun\\K 

.     o  O    .  a/\ 
ifcnasmuituittojii    xntcnfinoji* 

Twee  krijgslieden  worden  vermeld;  men  laat  ze  met  elkaar  vechten.  Als 

ze  in  't  strijdperk  komen,  willen  ze  niet  worstelen.  Hun  moed  komt  te  voor- 
schijn, als  ze  geslagen  worden;  dan  gaan  ze  strijden. 

Oplossing:  het  laten  vechten  van  gangsir's. 

Toelichting:    De    gangsir's    worden    vóór  't  gevecht    geslagen  met  een<^Mv 

nerf  van    een    klapperhlad.     De    kleinere    djangkrik's  worden  gekitteld  met 
een  grashalm. 

£»{,i/n»oi?<  _  elkander  van  de  plaats  dringen. 
o 

vjttrui 

     ■      o ion   —  tnixi* 

o          O  . 

ia/  n     y       o  o         o  o  o.  ..  _     Q 
"-3M  n]  iJ>tMffltcm'TiifQ(HïViaji/i\    asnnoni  fgM  jAnmtina.ii*n\   un  *rn  op  %  un  tot  tun  xn  mt>  { \    <Eli0}nj>*>£S 

o  o  .  .    y  o       a.  o      /" aataiiKnasn  ten  _»\   iiuitnitn  ntmtn  nu  int  »<n  tun  ica\    tut trtnrt  vntyn  isn  <entrvt\  [tctfi 

.     o 
\  <cn  asn  Kt  iLi  on i)z   <un  (toiaritun  tyn/ti 

Er  wordt  een  belooning  vermeld ;  niemand  kan  haar  noemen.  Velen  streven 

er  naar  en  doen  al  het  mogelijke  om  haar  te  krijgen. 

En  toch  (gebeurt  het)  zelden,  dat  zij,  die  haar  begeeren,  er  dadelijk  mede 

begiftigd  worden. 

Oplossing:  voorspoed. 

Toelichting:  mtnntun\  =  zelden. 

nrt  ên.trniun  <hiji\     Van    ̂ qlnmtun^    =    i.n<rr>M> 

Ur  O  (Pi         ■  o  o  .     o  oo  o 

•  L^llji   <u*  »sn  tun  Ki*>nni!i  <uttrui\     m tn  t  ~n  <ni  cm s^j  t^mjt  ozt \     tntg/t'Ki  ̂ *fL/i%nri<Lrnwngfij\     ten *m .at { tun 

CK1  0O0  o  af 
iJKWKtsn  n  untsn  -s»\    nsn  faun  ttithnum^  KtHntiutjt\   uen  {  n asn m tisn  vut n  ta ttjt tuut tttn \   [xnnn 

.     o  o        o.   . 

ji  tm  tisn  (ei  ja  ttnjli   im  &iMnnj>aj>  -m  *nn  <n im  n  rrt  tmt  rut  ten  ̂ Jt  ̂   tun  ttnn^ 

Het  is  nog  donkerder  dan  de  nacht;  niets  kan  het  ophelderen.  Ook  al 

wordt  het  door  de  zon  bestraald,  dan  nog  ziet  het  er  donker  uit.  Men  kan 

geen  middel  vinden  om  het  juist  te  weten  (voor  de  juiste  duidelijkheid  er  van). 
Oplossing:  alles,  wat  nog  niet  gebeurd  is. 

jL oelxchtxng :   tenojt-rw  =  m» onia« 
o          o 

&i»oij*.%\        mn itm -s« ^ * 

     o. 
KinmtruijÊ\    —  turt  tun  tun  trut»'* 

-  \3JHL  "^  «?! <M  3J> ""  *«Sl  11  'T  *    ̂ «j  «*>*/»  v*im  spitten  jo»    »fitutnM  ifnnttrtt'ntStaji\    to  *.-»'  nrum  eAApjift 

Verh.  Bat.  Gen.,  Deel  XLIX.  4„ 
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e»  r>rto  oo  .00/ 

mtimttis   tin  ut>  a^i  ,v>  tisn -miei  asn  tru>\   asn  os?  ki  ~/n  its>  tan  tui  tri  rn  >  \  Itiyifl 

.    o  n 
nunitiii  i^iiutttfijiz   Mn  &J>  cm  ut  tyn  y* 

Voor  hem,  die  het  hebhen  wil,  is  er  geen  middel  om  het  te  koopen ;  zelfs 
een  vorst  kan  het  niet. 

Maar  zij,  die  zich  willen  beijveren  en  er  zich  van  jongs  af  mede  bemoeien, 
zullen,  het  geen  door  hen  beoogd  wordt,  stellig  verkrijgen. 

Oplossing:  bekwaamheid. 

Toelichting:   «/i^mjS»  van  «s».i7»mw 

,1->  J(M  .tSI»  \          tfvll/1/l».       Vtlll  ri.j&9 O         «*£.  Il  0> 

^^    =   ^% 

19/  O  o         .    o.  0.O0 
IO.  I^IJJ)  Vi ,|C  V  mf)  uu  tin  m  in  /i»\    <^n  ̂   t>  a^a  tn  ns»  HO  ~/n  irn  v»i  \    iriiciw(»i-nM^«im\   <M|  17»  001  tsn  .1» 

00.0  o(")/  ff)  O  o  o  / t>niuixjn\   ten  unnitstit  iu»*»m  rmiriani\   tru  (ta  ~m  vin  <L,imt,  on  1  ~Jt  /  t/n  t>n  tn  t  <    l/mi/) 

.     o  o 
n  Kn  nsn  tei  KA  tpjt  tuniti/iasnjl 

In  een  grot  wordt  iets  gezien;  het  weet  den  smaak  zonder  te  eten. 

t'  Is  niet  te  gissen,  welk  een  grooten  invloed  het  heeft.     Het  verooorzaakt 
geluk   en    ongeluk.     Het   is  in  staat  iemand  een  belooning  te  doen  krijgen 

(maar)  veroorzaakt  (ook)  hartzeer. 

Oplossing:  de  tong. 
Toelichting:  In  den  eersten  zin  bedoelt  men,  dat  de  buik  eigenlijk  eet, 

omdat  die  alles  krijgt.  In  de  volgende  zinnen  heeft  men  het  oog  op  ver- 

standig en  onverstandig  spreken. 
<n  «*r»(K7l\   VOOr  mi/?ttni\\ 

o           

m  &jit  >u>{\   —  <ni/nfnruf* 

14.  {pilin  *™  t/n  «o»  ï/m  nhafni/ntwttnas    tuh  1&1  mthhmj»m  «iït/i  ki\     tHnasti  ;,-)iisn<j/>  -jittjittn^attjittrtjt^    ha 

o         o  .0.0  .  of 
trut  iTi  isn  tl  <u»  -±/»  1  il>  LTi  tui  \   «1  ui  <n  m  «n  aonwi  aj>  .t.i  ,0  {  \   <un  171 11  <m  ,ut  isn  M  ~rn  ui  na  \      [i^JJi 

.     o  O 
11  *m  .is»  iTi  tut  mj  z   as»  17/1./ i/j  t* 

Die  het  maakt,  wil  het  niet.  Hie  het  bestelt,  neemt  het  niet  in  bezit. 

Die  het  koopt,  heeft  het  in  het  geheel  niet  noodig  voor  zich  zelf. 

En  degene,  voor  wien  het  bestemd  is  en  die  het  ook  gebruikt,  ziet  het  niet. 

Oplossing:  een  doodkist. 

loelichting :     im  tm  ui  v  ==  »u»iu* 
o       o 

1  F,        /  o  o  o.   o  o  o         O  O  •  rt 
1  Tl/l      MITJf  «MlK110l/lf  «OltnrlJN       Hm«7)l  U/l(l»l^lflllTyi/0)»l/l^\     (KI  .Kt  .£/!  _■*  K71  11  IO  »-»  tUt UIA  \     tÖlttJUUtinJl^    (10 



27  — OO  %  /  .O  Cl    Q        f 
Heznwitms    ajitfri  nittJi  asn  tlui  icji  ten  ̂ /i  ̂     afiitmtiui^asniQtuitun^AtKiii'    [*j?JLfl 

«o  Cl     . 

jj ten  iisii  uzi  tui  thnji :    urn  (t/io  iki&a^j ttrn  tui  iruiij \\ 

Twee  hoofden  worden  gezien  en  ook  twee  armen.  Hij  heeft  in  het  geheel 

zes  beenen  en  slechts  tien  vingers.  Slecht  vier  beenen  loopen  en  de  twee 

andere  raken  den  grond  niet. 

Oplossing:     iemand,  die  te  paard  rijdt. 

Toelichting:    Jo°vjm^x  voor    ̂ ^StnunturnPny 

Dat  »&n  is  er  maar  bijgevoegd  om  de  pada  lingsa  op  i  te  doen  eindigen. 

1 A        /  o  O  O  o  n.    o  <?>  o    „,  /    ,  o  .     S  O 
1D.        [<£))!)  n  mi  l  t*  o*ji  iïji  tui  tui  cm  tui  wi  &\    lunmm  tui -/n  cintrui  ^maiituntruinsny     vituui  tm  ~/nvA.tuitnn{)  rwkiuXjIiis  atn 

o  o  O  O  .00  o   ƒ 
tin  %  tui  txr  l<i  %  (un  iut  tm  \   tui  tiri  tui  tci  »jn  tiji  ao  a<*i  anti  \   i^in^i'n^ajn'riamtnuntKii^A  ua 

Cl         * 
11  rn  «s>i  <tr>  tui  anti  1    tui  »oi  w 

Zijn  lichaamsbouw  is  niet  (altijd)  dezelfde.  (Er  zijn)  lange  en  korte,  groote 

en  kleine.  Als  men  zijne  diensten  wil  gebruiken,  moet  men  herhaaldelijk  op 

hem  slaan.  Langzamerhand  verbergt  hij  zich  dan  en  wordt  slechts  zijn  hoofd 

gezien. 
Oplossing:     een  spijker. 

1  Oei  IC  II  tl  lig  '     tt^)  fa  .w»  tas  \    =  iUti  &i  ~ji  m  ar»?* 

1  7       /■  o  S  .     ■    /  O        .  o  OCV  ni.  o 
v^XÜ  *~i!  K1i  "J' :H,arrn  fï ' ■'"  fclJI v     «aiifuncinminjRnnjMi    t&iimun  nu  uz  nuii  ui  rui\    tun  ki  ui  jsn  <&i  i/ri 
o  o.        o  o    .  a.   o     f 

tui^unx   <n  vi  %  tui  in  mi  <tji  &  1  oj)  n  >  ti  \    iHMMMJiiicrfien   (""lij 

.     o  X    o 
//  rm  <tsn  ici  (W  Ml:    ü.  il  li»  \N 

Er  worden  alleen  vermeld  vier  pooten,  die  niet  gebruikt  kunnen  worden 

om  te  loopen  en  maar  recht  op  blijven  staan.  Maar  zij  zijn  toch  nuttig  en 

geven  gemak  aan  het  lichaam;  door  het  (lichaam)  op  den  schoot  te  nemen, 
brengen   zij  het  tot  rust. 

Oplossing:     een  stoel. 

Toelichting:     &,<ün.u,i*?ny   van   gjjj 
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o  o  O        o  o  O  /  o  a 

o  O  o         o         .    o  o  y 

*~tt*rnm  tsn  hm  \    ayn  imarniit^ntutttoasn  iha  KnrLnf^o-jj/\    net  asn pi  vn ik» ^j> on  ani asn  tutjt \    iii/i en ttn <n  tn  ■é>(ka^  m om 

.    o  o 
n  um  asn  xn  tui  ihijï  aomj>^ 

In  den  naclit  verschijnt  de  Raden  op  het  oorlogsveld,  gewapend  met  een 
scherpen  vuurpijl.  Vele  vijanden  gonzen  om  hem  heen ;  allen  zijn  dapper  en 

met  een  bovennatuurlijke  macht  begaafd.  Zij  vallen  in  groot  aantal  op  hem 

aan  en  vechten  ongeregeld.  (De  Raden)  wreekt  zich  niet,  (als)  hij  door  een 

overmacht  overvallen  wordt;  niettegenstaande  dat  worden  zijne  vijanden  weg- 

gevaagd. 
Oplossing:  een  lamp. 

Toelichting :  Het  raadsel  doelt  op  de  insecten,  die  's  avonds  om  de  lamp 
vliegen. 

•mam anti  top    =   -Tun/rowia* 

^  =  vuurpijl,  van  ,«j«,  en  u»^ 
iim  &> 

O  o     O 
cmcniifJttait^    ojioq^w         trui  r:ianjt\   —   irvicrmajtjt 

   o     nf   O  O 
TT)  >          tUllM\     VL   IH7)  (M  trUlJW 

     O  o itrn  hm  \       <ko  asn  » 

.aSfl^  =  weggevaagd. 

2/  .  o  o  o  o  o 
Wdilh  *rnma?nxananj\anazt(&fn\  inancrnarnan'rimiEjta'niKiiax/i^xmitfn^  tsnxjniuttntMJi  iuittni~mnj}»\  en  mi 

o  a.  .  S     ..        '  o.     .  / irui  xn  ao  i ten  ar:  \     n  it/itiKViinasniirrnajnaniK»tamcnjaiia,iLnajiaA^\    anacn  -vuniKt^ajinjiqitJituTnm*     arnÊsnrm 

o  O   o         f 
am  asn  ncn  asn  irrn  {  »   ["pjlO 

.     o  o    .   O 
ittcnasii  KnajiMJi-   Hsntvuinmituoji^Aaoj* 

Zij,  die  worstelen,  vliegen  in  de  lucht  en  beijveren  zich  om  elkander  te 

overwinnen.     Werkelijk  zijn  zij  met  een  buitengewone  macht  begaafd. 

Zij  vallen  op  elkander  aan  met  scherpe  wapenen,  die  dienen  als  middel 

om  te  verliezen  of  te  overwinnen  in  den  oorlog.  Als  een  van  beiden  het  ver- 
loren heeft,  wordt  hij  weggeworpen  en  valt  op  grooten  afstand  neer. 

Oplossing:  menschen,  die  een  vlieger  wedstrijd  houden. 

Toelichting :    De    vliegertouwen    worden  daartoe  met  een  mengsel  van  lijm 
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en    fijn    glas    bestreken.     Groote    menschen,  vooral  Chinëezen,  bepalen  soms 

den  inzet  tot  op  een  gulden. 
   o 

<nxmtitf>(uiiiM\    —  ominnasiia^ 

cn  I 
     O 

itE7)atz\    —  nm  cm  m>  ttnji* 

<ün<mnj)ji<  =  overwinnen. 

lm™*™   =  wegwerpen. 

f  O  o  y  o  .   /  o  o  ...o  o 
[opJin  v><t<i<rnin'Trtt!isoi>QiHi<rrr>\  int? m <im » »«« ti <kj  «4 «ji <mi <*/i it» as  \  iisnMiiHi'nnmiin<i<atxj>i>ztajitf>ii\  t&itutt 

O  /  o  o        o  o  . 

iUnnnj)t^tnjicm  j*ixni      nantttotctinw-nt»pitjiaf:crrittifi»naj)  jAOJitnji\     <n  mui  hi  »<_/  ,um  m  &)  l  t^t  ix  tn       Moj>f 
O  .  /  ar 

un  cyntwn  ra  tan  ceji      "2JJ) 

.    o     i  o 
n  ten  asn  xn  tui  mjli  <k«  t>  ̂   » 

Een  dicht  boscli  wordt  vermeld,  met  slechts  één  soort  geboomte.  Er  zijn 

geene  bladeren  en  geene  takken,  en  ook  geene  bloemen  en  vruchten. 

Er  is  slechts  één  soort  van  wild.  Als  (die  wilde  dieren)  menschen  eten, 

veroorzaken  zij  moeite  aan  den  grondeigenaar. 

Oplossing:  het  hoofd. 

Toelichting :  De  bedoeling  is,  dat  het  bosch  alleen  stammen  bevat. 

/  o  O  V  O       .  o  a  o  a 
,<vyi/l  asnasnajittn  tXJtrntKirn\    gjn  on  on tun  11  tp  t  tui ujj  t&i  t&i <n asn tin \   tun  ttcituw  ^  iki  ttJi  bi  on  a.ti  km»  matrui^ajitt/t 

o  .0  ...  o  O  O 
cunaztasnomj\     om  rntn  ornt  tKrxmxntsntKn  ~m  %n  nn  ̂ jxrtitnix    trui  tiJittn  ~m  ui  txn  n.i  ~jt  a  asn  ornj'>     tuittfntM^A 

^StnicntSiütvy   (^ 
.0  O  . 

n  tan  asn  tci  oji  anjix    <wr)\\ 

Welke  wet  veroorlooft  den  menschen  om  elkander  te  doooden,  te  berooven, 

enz.;  ja  zelfs,  dat  men  daartoe  gelast  wordt? 

Hij,  die  het  bevel  ten  uitvoer  brengt  en  amoek  maakt,  wordt  geprezen.  Als 

hij  den  last  niet  opvolgt,  valt  hij  in  ongenade. 

Oplossing:  oorlog. 

Toelichting:  Met  het  woordenboek  in  de  hand,  zou  men  M^tmj.m'm  ver- 

talen met  roem  inoogslen,  en  dat  is  ook  goed ;  doch  de  hoofdbeteekenis 

van  het  subst.  den.  «"j™™  =  het  prijzen. 

tun  itzttuvi  q  \  ==  1*00  Ven. 

tciasncmp  =  aansporen,  in  den  zin  van  gelasten. 

waStnji^  =  niet  opvolgen. 

«sntE/i<ntan\  V001'  tsn  om  om  ajri  w 

o  o    
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/O  a    o  O        o  o         .    o  o     o  O  s 
[ie)]n  «J»  (isiivtontKn  r  ui  rut  q  [(mom -ris  n_m  tn  tji  %  ai  u  im  iui  on  ~m  tt,i  isn  mui  <ui  \  xn  i&s  ?  mn  kyi  xut  ovi  oj  >  on  \  tunontvu 

o  .off)  o  .00  o.  o 
ton  <r*  ti  tisn  (tnj)  \    ojiiuz  itiiiirionn^  onono-ri  oii hïi^  oji{^n\    <ru  »*«  {  (Ui  »  mi »  ie/i  >  «sn  a-o  tj>  \   o/nojttvm  f  1  iiojtom  »»\ 

o 
IJ  ITT)  «SW  C?  44  (KT l*{     <r«j»  «S»J  * 

Zijn  geaardheid  is  tweeërlei ;  hij  veroorzaakt  moeite  en  hij  helpt.  Als  hij 

toornig  is,  verwekt  hij  vrees  en  veroorzaakt  armoede. 

Om  de  waarheid  de  te  zeggen,  is  waler,  hetgeen  hij  als  vijand  beschouwt, 

en  olie  is  zijn  vriendin,  omdat  zij  in  alles  met  hem  meewerkt. 

Oplossing:  vuur. 

Toelichting:  ïmons  =«nmm 

,T 

ICTI  (KJ71  w 

Gf  a/  o  o  a  et.        o  o  o 
*       ["PJU}   rut  l*J"  ,tjl  rv>  *0>  **7  KTn  'r>  x      <&i<iivi  <&>hajiiu>  <tq  11/itKAtnn  t&  hji\   n  i&i  1  itm  asn  xm  tn  asn  _b«  1  rui  %  xjn  ui  on n  \    ton 

o      y  00  o  off)  00. 
aruKfjian -monom  asn\     on on n  on uk/j 0x1  axi  x/i  ent  iq  n  j  u/j  on  un \    utuion  oji  on  ui  tiom  tut  rui \   \*ji  %  iui  (tri  q «o»  on  tn  ? n am£jtV   (^ 

.     o 
il  cm  asnxjiajionat    tut  at  on  1  irji  tui  nt> 

Van  zijn  geboorte  af  wordt  hij  opgesloten ;  (maar)  hij  is  van  buiten  duidelijk 
zichtbaar.     Hij  beweegt  zich  heen  en  weer. 

Als  men  zich  met  hem  bemoeit,  geeft  hij  uitmuntende  lessen,  alhoewel  hij 
stom  is.  Men  behoeft  hem  slechts  aan  te  zien  om  de  windstreek  te  weten, 

die  hij  op  het  oog  heeft. 

Oplossing:  het  kompas. 

Toelichting:  eiw^w^  =  duidelijk  te  zien. 

8. 

•k»  tm  asn  \      run  nj  xm  ti  w 

ttoi  onn  in\     VOOr    00»  (tn  <ui tuh  w 
I  iïi  «si, 

f  O  ff)  o.         o  sa.  o  / 
[(i^j'IJ)  ff  '-"  t  onrt  (tn  1  (tJi  f  »  xrn  uk  xn  on  o \      (uu  xn  luuntisn  runr.rion  ^miytrui  amujiav      xnn  nmtJi  inio<i-mjian\ 

0  0.0.  00  O  .  o  /  ,. 
nn  mi  n  (tn  I  <tf  on  •  fi  (t<i  tj  \     n-nnsn/ti-  (tn<tfna^'tj,'tnjtnt(tui>ajn(Uiiin(i^    m  ivi/i  on  tui  ̂ *(Ul  %  *<"»  oni  int  nvt  \   "T-?*"^}? 

11  en  nsii  (ut  oji  on  o  t    ajionoji^ 

Er  is  een  dier  te  vermelden.  Als  hij  nog  klein  is  en  begeert  te  loopen,  ge. 

bruikt  hij  vier  beenen.  In  zijne  jongelingsjaren  loopt  hij  maar  op  twee  bee- 

nen.     Als  hij  reeds  oud  is,  gebruikt  hij  een  drietal  beenen  om  op  te  loopen- 
Oplossing:  een  mensch. 

1  OellCMmg  :    omiauiy   —  ommiimji'b 

f  o  00/0^  o  .O  o  o        o         S       S 
/dryfl  ooi  on  (ipi  nm  _=*  tn  cm  ikh  nm  v     urjirun  xn  ojiai  vm  axi  nx  tm  (tni&iarui\    <m  on  iui  on  (un(ü\i&l  bi\   (in  osn  m  on  t  cm 



o  o  o. 
'iui^tun\   ti dj> Mn _b» mi tun 
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n^tinirrmnitt?iMiMi\    tui  Min°  Mi<utMnMi'ri\    ti  tui  ti  tui  asn  f  tun  (Bi  «™  »  felfl 
.     o  o    *  (?)        O 

Ij  mn  osn  tui  ui  Mint    osntwi  tot  Tian  trui  ajtruiatx.  «n  ayj  «ji  o^n* 

Zij  wordt  gevat  en  gespleten  (in  stukken  gesneden).  Dadelijk  wordt  zij  flink 

gewreven  op  een  plaat,  van  scherpe  punten  voorzien,  en  aanhoudend  zeer 

fijn  verdeeld.  Zij  zou  niet  in  staat  zijn  terug  te  keeren  (weer  heel  te  wor- 
den). 

Vervolgens  wordt  zij  in  de  gevangenis  gezet  en  gebaad  en  geknepen;  ter- 
stond vloeit  het  witte  bloed. 

Oplossing:  iemand,  die  kokosnoten  raspt  en  daarna  uitperst. 

Toelichting:  <vnnkv>^  =  zeer  fijn. 

flèijmv  =  asn(mcrtin\  =  in  staat  zijn. 

o        o 

'ÏI&JI  KW  JlOTi          OJ1  IKW  -b» M)  <          I5n<&jlUI\\ 

«sn»i?T)>     VOOr     asnm^nuTn,  =  terstond. 

("SJJ  mui  ion  Mia\ntK!iisntiüiam\   <n  uut  mi  _»  an  tui  %  Mn  Mn  uw  rui  q  tuh  ta  u  /i  x    /uiMM)tmn^tin(.*rit'riMi\   ê<h 

o       o.  o  ei/'  o  o  . 
tniiMiirui  f  un  vtiKi  nsnn\    tun  tsi  ikh  mi  ik  mi  mi  Mn  iwi  asn  mi  mi  mi a  \    m  axi  n  mi  m  <lm  itn  asn  mi  -ut  n  mi  "n  \    Ttttp,, 

mi  un  arn  rut  v>  asn  \   f  ikvjJ) 

.00 
n  i7n  as»  tit  mi  Min  %   o)  umi  rui  rui  w 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen.  Als  de  twee  voorste  worden  af- 
gescheiden, is  het  de  naam  van  een  waterdier.  De  laatste  twee  zegt  men 

van  iemand,  die  alles  vergeet. 

Als  ze  (de  lettergrepen)  niet  gescheiden  worden,  vormen  ze  den  naam  van 
een  ommuurde  desa. 

Oplossing:  Bajalali. 

Toelichting:  Dit  raadsel  is  vermoedelijk  uit  den  ouden  tijd.  Althans  de 
laatste  zin  bedoelt,  dat  Bajalali  een  versterkte  plaats  is  en  als  zoodanig  is 

het  ook  in  de  geschiedenis  bekend.  Ten  tijde  van  den  eersten  Javaanschen 

successie-oorlog  had  Soenan  Mas  aldaar  zijn  grootste  legermacht  bijeen. o. 

er tuut  «tri  \   —  m  un  ,1  ui  ■» 

-nwijl^  =  verkorting  van  mn-nMys 

o.       .     q   a.  o      .    .  o        o  y  o  .  C> 

l<t?jfl    ̂ 'Jh'  wmm  ifantrui  cm\   tui  t)  <n  -n  mn  na  asn  mi  oaji  mw  mi  tui  \    Vjaxiirui  tta  m  mi  tien  iimi  i  ha  ja  tut  f\  «4*11 

0.00.  o.    .     /"  o.       o  .  .  0000.  .  o. 
mi  ̂ 1  tn  ui  •  n  iin  il  u  om  \   tun  Mn  aTUiytmituiMiui^i  asntn_tun\   tn  tn  i  Mn  tut  **ittrui  ̂   fuit  oji  tim  \   «inMMim  asn  Mi  ̂ a 

/  a      r 
tui  tui  \   [tui 

|  xm  asn  tui  tui  Min  x    rui  oaji  aci  mi/)  w 

Mijn   naam  bestaat  slechts  uit  drie  lettergrepen.     Ik  word  niet  anders  ge- 
bruikt dan  als  speelgoed  voor  jong  en  oud. 
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Als  de  voorste  twee  lettergrepen  worden  afgescheiden,  is  het  de  naam  van 

een  uitstekend  middel  om  elkander  zijne  gedachten  bekend  te  maken.  De 

overblijvende  lettergreep  heeft  geen  beteekenis. 
O  p  1  o  s  s  n  g :  een  vlieger. 

1  OellCfltllig  :  «S-nmTiöv     VuOr    ik» % *n xm lót  ==:  un  o  jfn\ 
o    

*jKtj>*ni          niaiinn» 

o    o              L")  o 

     o  o 
aj>icn\    —  h»(W>t»\    \a  va  na non  t> 

/o        n  n 
,u>tio\   —  tisnnmaj>j\ 

11/  O  O    .     o    .     o.  o  o/  .o  o  .  o 

(iigiflfl    w  tJit ng  na  » insn cm <rutnm\   itut na  un  hm  maxi tna  tsn nsnna _»nj»wn tuiji \    <n ui »o ,j?  « «l *n  kt) otvj  { o 

o.  o.    .         o  O     /"  O  .  o.  o.    o 
JjWKTJi    <ui  m  na  »ji  &A»  tun  <kti  \    asiina  on  ttrnn  luit  vt-ri^niaainatKnnrnnana^    tui  rui  cm  *J>  m  ihï  <kti  ikji  \    '*1*<11 

ito jk  &i(taaji  ui  non  non jm\  [htm 

.o  o 

u  n-n  tun  <i;i  iui  nnj  z    <ik  ,rui  itui\ 

12. 

Er  is  woord  van  drie  lettergrepen  ;  het  beteekent  een  grenzelooze  waterplas. 

Als  de  twee  voorste  lettergrepen  worden  afgescheiden,  is  het  de  naam  van 

een  werktuig,  dat  gebezigd  wordt  in  het  water.  De  overblijvende  lettergreep 

beteekent  een  stuk  grond,  dat  dicht  begroeid  is  en  uit  de  verte  gezien  kan  worden. 

Oplossing:  de  oceaan. 

lOellCillinQ'.    mnasns   =   cjiran» 

= O 

o             

KnitJ>\    ss B */»{*» 

<&i(»o*ji\ 
=s mn  <n  ui  •  {  * 

o                 o 
(<u»\      ajina% 

In  de  laatste  pada  lingsa  is    £>.   een  samentrekking  van    m£ü* 

/  O  .         S  o.  o.  o.  o  o  o. 
V^lUJl    ̂ *<n*M  ÏJT'''***51).''™0™'*  aJitJina  mutztitnan ~m9jnut  *jn<x»\   cniuuina  ^itKn^ió  trwrmtcioAjinnp   'U'fc? 

o.  o.    .  .       o  •  o      o.         o.  o   .  o.  a/' «  <m  ajn  tx  tvt  nsn  \  urn  ttm  tut  mi  nsn  t&i  nsn  f  tui  tv>  na  ̂ nn  (tri  ti  \  tm  nai  rui  f  rui  cm  *jn  io  na  nsn»  \  trui  njitinxina  mn  nsn ™t  (mi 

™  •   °  cis  na 
ij  un  nsn  tji  nji  nnjit     ik»  re/i  mn  na  i&i  ti  w 

Er  wordt  vermeld  een  woord  van  vier  lettergrepen ;  het  is  de  naam  van 

een  lekkernij  in  een  geel  omhulsel. 

Als  de  twee  voorste  lettergrepen  worden  afgescheiden,  vormen  ze  den  naam 

van  een  dewata,  die  gelijktijdig  geschapen  werd  met  Hjang  Goeroe. 
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De  laatste  twee  lettergrepen  (beteekenen)  bedwelmd  door  geestrijke  dranken 

Oplossing:  semar-mendëm  (een  lekkernij  van  vleesch,  këtan  en  eieren). 
Toelichting :  De  dichter  spreekt  hier  van  een  geel  omhulsel ;  dit  doelt  op 

het  gebakken  ei,  dat  vooraf  geklutst  en  dus  geelachtig  is.  Nadat  het  vleesch 

en  de  këtan  afzonderlijk  bereid  zijn,  wordt  een  weinig  vleesch  in  këtan  ge- 
wikkeld en  het  geheel  met  een  dunne  eierkoek  omgeven. 

Sëmar   is    een   van  de  meest  bekende  figuren  uit  de  wajang.     Hij  was  de 
vader  van  Pétroek  en  Nalagarèng. 

   o 
(Ka  tui  nsnll\       <n ii  t&i  tiuiti  w 

<ik  (ui  nsn  \    01   m  on  'Vi  «s»i  tv 

o  .          o  .      on 
truitui\   —  ra«»    isi <N7 «/ja Vi 

iq         /  OO/o/  o  o    a.  00  o.    . 
{"^IILD  ")  ,lJi  t  hi  on  oji  ttcn  tui  M  om  \  tuiojitmnn  Jistitiui  mm  ma  an  ~m  tvn  *a  tn.titj\  iea  tui  ;>&:  nmtuntmn  xruwj  tuin  \  tuin-ji 

o         *  o         o  o  .00.  o.  o.   0.0O 
tHfntKn(citiJi\    tLAimtM  trr  1  [tui  ten  tin  nii&liw  *&<ki  tui  (Hi!i\    tKn  ttrn  trui  ̂   trui  cm  run  o "in  nsn  n  s    tui  o-ji  <k)  tui  tuin  trui  <K) 

n  tan  tisn  t£i  tui  <kiji%   iwimö» 

Er  wordt  een  bloem  vermeld,  wier  naam  uit  drie  lettergrepen  bestaat.  Als 

de  voorste  lettergreep  genomen  wordt,  is  het  de  naam  van  hem,  die  in  zijn 

land  de  oppermacht  alleen  in  handen  heeft. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  uitmuntenden  slagtand. 

Oplossing:  sri-gading  (naam  van  een  bloem  met  witte  bloemkroon  en 
rooden  kelk). 

Toelichting:  De  bijvoeging  van  m<  achter  mttatpM^  dient  alleen  om  het 
aantal  lettergrepen  met  één  te  vermeerderen. 

unidfiiuin^     paSS.    Van    tunthnaruitii* 

o   Cl  Q  xrort      O    o           o 
tuntHitui$\     V<tll    ,/L/i'Ui^\  —  trui  tui  ̂ 11 

O/o  00   a.  o  o 
n  tuil  tut  m  mi  ui  tui  tatauiji\    o  1»  wm  1  nsn  hui  cm  .w  tisn  *n  m  q  \    aituui  tm  ̂ jimtKl  nsn  .yitiKam  tcnniuitnij)\ 

o.        o  o  a   .     ..  .  o      o.         o.    .  O 
in  un  ri  uil  tnun  tui  ten  tM\     1  tui  tui  <hïj  <n  ttn  trui  tui  wntritw  n  M  tKn  ion  atnaajis     tirntrui  ^  trui  <m  tun  ikti  tvn  tm  asng\    asn 

O  o    .   o.  o 
~-  ieia—  - 

co 
<Tf  1  tniJi  ̂ n.tisnt&itrri  trut  urn  \   ( «n 

.0  o 
n  vnn  nsn  tmtui  tniiii  ojiTitcnï. 

Er  is  een  soort  lekkernij ;  de  naam  bestaat  uit  niet  meer  dan  drie  letter- 

grepen. 

Als  men  de  voorste  lettergreep  neemt,  is  het  een  woord,  dat  tot  de  kawi- 
woorden  behoort  en  linangkoeng  (uitstekend)  beteekent.  De  twee  overblijvende 
lettergrepen  beteekenen  de  tegenstelling  van  laki. 

5. 



15. 
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Oplossing:   soerabi   (de  bekende  ronde  gebakjes  van  meel  en  santen). 

r  a  o         O    /  o.  /o.  o         o   a  o      a.  (Z) 
(una/l    t&i  o<iti  tui  »o  ten  tui  urn  \    tui  mikioji  pi -isn  trui  cm  t&i  tin  >t»\    tui  on tui  joti rut  ? tun  tut tuvttinjf\    njxm<*n  tmn 

tri  trui  tun  nsn\    mitnm'M  una&f  njam  hnaatmari  ~m£aiHn\    «i »j£*<7  iia  «i ijoi »i  wi  ̂ n  v    ên  ui %  tisn  fin/tm  tut 3h  tut 

.    o  o 
n  «m  tisn  tui  tui  ttnjii    tj  on  tun  <wj\\ 

Ik  ben  een  bloem;  mijn  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen.  Als  de  voor- 

ste   twee    afgescbeiden  worden,  zijn  zij  de  naam  van  den  zetel  der  ziel. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  vormen  den  naam  van  een  gebrek  aan 

de  oogen  en  (beteekenen  ook)  niet  vlug  in  het  tellen. 

Oplossing:  raga-ina  (naam  van  een  paarse  bloem,  zonder  geur). 

Toelichting:  ajt^^ntm^  van  &,Qït> 

tunasn\   —=  tcmtutw 

OJItUI\    — 
tui  aci  nsnn  \\ 

mtKiiasn    = 
=  tsjiasn^ 

o    o 
OJl  tul  IUIJI\       o    ..    (urmsntt 

■n  im\   ===- 
lun  rut  urn  tl  ti 

IC        /  o.  /o.  ..o..  o  a    a  o.         O  a 

v^lXQ    MM(I(1'M  *"  isn  mi  rm  N    <n~>  <&l  i~n  urn  tsrt  -i*  tut  na  tui  » Jt  ttsn  tut  tut n  \    gjixr  trut  .mkii  ttsn  on  £3.031%*  ttmumruit 

O.  /"  O   O  O  O  O  -     o      o.  a.  o.    o  o    o 
ir  ui  cm  tot  iva\   tntLWthn^ti{ilui^t£AtiO!Unrui<isnijUiiiniuittnn\itrniw  un  cm  q  tun  nt  n  t&i  an 

tun  rtit  asnit  \   \  txn 

.O  (?)  (Z) ntanttsntaituitnnt  tun  tut  tun  <wi  v» 

Mijn  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen.  Ik  kan  slecbts  een  weinig  licht 

geven  en  ik  ben  afkomstig  van  een  plant. 

Als  de  voorste  twee  lettergrepen  afgescbeiden  worden,  vormen  zij  den  naam 

van  een  kleinen  visch.  De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  eveneens  de  naam 
van  een  kleinen  visch. 

Oplossng:  oetjëng-oetjëng  =  lampen-pit  (van  een  tjaloepak). 
Toelichting  :  Het  lampenkatoen  voor  de  tjaloepak  wordt  vooral  van  kapas  londa 

gemaakt.  ê,My  =^,0^!^  =  visch  (in  onderscheiding  van  tüntuitKnif,  —  vleesch). 

17         /  o  .  a.  o   a.  O  o  o  o 
("MJ    ibi  tui  ti  rn  nzm  oji  n  tui  t  in  tut  t  %  tun  tm  tt  s    tuitK/>tmti^ii^riiiuitmiicitisntiniui^\    tn  umi  tin  -jt  ikji  ̂ urni-mnui  ^  <ci 

a.  f  O  o  .  o  O»  o  a  a. 
MJiKirts  ntvuttrnfuiiuitisntÉ^nci\   ecnttm  tui  ~/n  tut  tisri  trut  ttsn  -ji  na  un  tui  tm  tut '^Jl*   ttsn  pn  tnun  tTi  tui  iuuhiti  \   tun 

O.  Q.  O        f 
ttmtuirut  amtuntV),Ti\   (an 

t  tcet ttsn  txn  tut  tmns  Ti&ntusn  int»* 
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Ik  behoor  tot  de  vruchtsoorten ;  mijn  naam  bestaat  uit  niet  meer  clan  drie 

lettergrepen.  Als  de  voorste  twee  afgescheiden  worden,  (beteekenen  zij)  een 

bedekking  van  het  hoofd,  die  men  meebrengt,  bij  het  aanschouwen  van  het 
eerste  levenslicht. 

De  laatste  lettergreep  heeft  dezelfde  beteekenis  als  ora. 

Oplossing:  ramboetan. 

Toelichting:  é>axi\  =  ̂ mno}» 
_      o  . 

sa  rui  asn  ij  \      mn  <K)  jg  \ 

u«at/»»>  Deze  beide  woorden  worden  meermalen  bij  elkander  gevoegd  en 

krijgen  dan  de  beteekenis  van  natuurlijk  licht. 

18.       («Mn    w<u*i«sn°h*ai,t\.iiri<satM\   ruiajiMa^aaasr>ruiamayiMaj>\   oji  <m  iui  {  ün  non  rui  $  azi  (Ui^ £7p   mi^vjitn 

O  O  O  Q        O*  /  O    &  / 

ajinniaiimui2^a./noaa\    tn'n  asntnttn  ^ <ij>  am  navav  n  aa  ̂  M * n  w  waafl\    t  trui  %  rui  om  ioi  aa  twn  \     ajim^i&i 

o.    .     o  O  o 
asn^mmn iruioa tuiq\  |«g, 

•    o  Do 
n  mn  asn  xn  oji  aait :   (crjtryiKntHnw 

(Ik  ben)  hetgeen  op  sommige  tijden  aangeboden  wordt.  Mijn  naam  bestaat 

uit  vier  lettergrepen.  Als  de  voorste  twee  worden  afgescheiden,  is  het  de 
naam  van  een  vrucht,  die  niet  lekker  smaakt. 

De  laatste  twee  lettergrepen  beteekenen  een     hooge  eerbewijzing. 

Oplossing:  boeloe-bekti  =  een  kleine  schatting,  welke  jaarlijks  door  de 

zoogenaamde  vrije  desa's  opgebracht  wordt, 

Toelichting:  ,i^,un asn \  verkorting  -van    mn *m mn ,js» \  =  hetgeen  men  aanbiedt. 
De  boeloe-bekti  dateert  uit  den  ouden  tijd.  Het  is  een  onbeduidende  op- 

brengst, die  voornamelijk  dient  als  bewijs  van  onderdanigheid.  Ook  in  som- 
mige Gouvernementslanden  bestaat  die  gewoonte  nog.  In  Madioen  bijv.  zijn 

nog  vrije  (perdikan — ,  midjen — ,  pakoentjen  —  of  kapoetihan — )  desa's,  die 
jaarlijks,  gewoonlijk  in  de  maand  Moeloed,  de  boeloe-bekti  ouder  gewoonte 
brengen  aan  den  Sultan  van  Jogjakarta,  en  andere,  die  deze  hulde  aan  den 

Regent  van  Madioen  bewijzen. 

Zie  hierover  het  belangrijke  artikel  van  den  heer  Fokkens:  „Vrije  desa's 

op  Java  en  Madoera,"  voorkomende  in  Deel  XXXI  van  het  Tijdschrift  voor 
Ind.  T.  L.  en  V.  van  het  Bat.  Gen. 

1 0)         f  O  Cl   .  o      o.  a.Ci/  a.         o         o.     .  a.  a. 

{."3M.    ̂ Mi^ föTjlm~n'rv>%arui(rri\    --niHiauim-n  maan aa niunri o( aaajiaas    omturn tuittui nmiun  iciuui mi ti\   m 
o  o  o.    *  o.         o.  »     /     O  »  o 

onxfiizT->ttJi(KJH£ji  «ifn   niavitiaiunMyitiniaathn^vuinrniijniui  ihti\    asn  ifji  tn  ut?  t  <n  nm  z  t&i  tui  ̂   ittm  t&i  \    miiKJirnta 
.    a,  o    o       f 

tn  mn  ,isn  tui  u*ji  nsn  \   (  ict 

o 
"in  aa /»:    a*m   nazn  asn  xnaji  oajtz    asntnriw 
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Er  is  een  woord  van  twee  lettergrepen. 

Het    is    de   naam  van  een  bloem,  die  niet  tot  de  fraaie  (soorten)  behoort. 

De  voorste  lettergreep  beteekent  ora.  De  laatste  lettergreep  is  een  ngoko- 
krama  woord  en  is  de  naam  van  een  vlaktemaat  voor  bouwgronden. 

Oplossing:  tandjoeng  =  een  boom  met  steivormige  bloemen,  die  een 
aangenamen  geur  verspreiden. 

OO        f  C)  •         o.   C>       *  o       O  .     o     o.         o     o  o  o      o. 
vUU-IL   V <v>   as>  M "^  <H1  *rn V (C" * crn x  'v' "^  M  *-ü  *°  tJ%  {^al  9tJ>  <m lcri  'nj'  ? x  oji  tn  tn  asn  trui  q  trui  cm  *n  oaj>  on  ij    iouui 

o.  o  o.         O  (?)  o  o  o  a. 
tnj  ttJi  n  asti  t  *J)  ttn  \    tunrjin  tm  ~m  07) n  axi  ttn  ajurm  no  >7i  <ki  asn*    ««MMKijmMpMin    tun  <n  ito  >  >  u  y  .wi  ,i 

r-?xu 

.   o nam  asn  aziajionjis    iBiajtpioryï 
o 

iB)90)»<7(H14Vv 

Er  is  een  geslacht  van  huisspinnen ;  de  naam  is  een  drielettergrepig  woord 

Als  de  voorste  twee  lettergrepen  g<  nomen  worden  is  het  de  naam  van  een 

wouddier,  dat  er  op  nagehouden  wordt  door  vorsten. 

Als  de  lettergrepen  niet  gescheiden  worden,  is  het  (ook)  de  naam  van 

een  spel  en  van  een  korps  pradjoerils  (in  de  kraton). 

Oplossing:    matjanan  (een  kleine  huisspin). 

Toelichting:  Het  spel  matjanan  is  een  soort  belegering-spel,  dat  met 
22  steentjes  gespeeld  wordt.  De  eene  partij  speelt  met  21  steentjes, 

die  menschen  voorstellen;  de  andere  partij  met  één  steen,  die  een  tijger 
voorstelt;  van  daar  de  naam  matjanan. 

De  menschen  en  de  tijger  nemen  standplaats  op  de  kruispunten  en  be- 
wegen zich  langs  de  lijnen  van  de  figuur,  die  uit  40  vakken  bestaat  (36 

drieh.  ■+■  4  trap.).  De  eerste  partij  moet  trachten  den  tijger  in  te  sluiten. 
De  tijger  moet  trachten  de  menschen  op  te  eten  en  mag  dit  alleen  doen, 

als  er  een  oneven  aantal  menschen  op  de  naastbijliggende  kruispunten 

zijn ;  hij  springt  er  dan  over  heen  en  neemt  ze  weg,  evenals  bij  het  damspel. 
Mooie  borden  houdt  men  er  niet  op  na;  men  teekent  de  figuur  maar  even 

op  den  vloer  of  op  een  plankje  met  krijt  of  houtskool. 

"  V^lSLD    •U>a~i)tKi<entn'~>r>i<n(.in m  iki  nmrf~niin(_iin»(nasnttuvt\   o~ji  (fe±t>f>  ajj \te>  cm  trui  cm  isn  art  tut  \    am  antw  trui  ̂ aciui  cm  azi  vuithn  tv,   m, 

o.  o-   .  o.        O         o       O  O  o 
ajitmaRon  ajn  om  \     asn  &0  *ai>  asn  tui  aan  <u>  asn  <im  <ui  ao  -s»  <u>  J  \    <n  ojui  on  asn  >  <n  ,tm  ajt  trut  o-ji  trui  \    trut  <u>  tui  trui  i&i  _j 

o.         o 
ain  ~/n  tun  asn  \ 

(mi 

ji  im  asn  xn tut  ttq nx   txn  truin  trui  tui  tiw 

De  letters  van  den  naam  van  een  waterdier  vormen  drie  lettergrepen.  Als 

de  voorste  lettergreep  weggelaten  wordt,  (is  het  een  woord),  dat  men  zegt 

van  iemand,  die  geen  geheugen  heeft,  van  nature  of  wegens  ouderdom. 
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Als  men  het  woord  in  zijn  geheel  laat,  beteekent  het  ook  halimpoel  ing  ali 

(vergeten). 

Oplossing:  kalalen  =  een  van  de  lekkerste  riviervisschen ;  hij  heeft 
geene  schubben. 

/  a.  O    z-'  O  o  a.  o         .     o  o    a.  _ 
[on/l!)     f  ctJi  art  iut  ant  asn  ca  %  ajn  ann  \     oji  tM  turn  m  tut  t  t~.m  crut  cm  lEaancut'     ft  cui  on  on  asnn  art  rut  cm  tut  ti/w  ann  \ 

o  o   o.    .  .  a  O  a.  *  *     o    a.  o  o 
tut  a~jt  hj  rt  ajn  ict^tun  arn  \    n  cut  art  "n  art  en  asit  chi  <n  asrt  asn  art  tn  c&t  cun  om  arn\    x»  i*>"  am  cm  art  arttvt  oji  \     wmiinwj 

ifJir.mMiOTu    [vn en  *Ji  v.m  art  i<mi '  O       O 
»    o  O  a  o 

\}aart  asit  cct  oji  art nx   tm  rjm  om  oji  "m, 

De  letters  van  den  naam  van  een  zangwijze  uit  het  middel-Javaansch  vor- 
men vijf  lettergrepen. 

Als  slechts  de  voorste  twee  lettergrepen  worden  genomen,  noemen  zij  een 

vrouw,  die  nog  nooit,  voor  de  eerste  maal,  met  een  man  in  aanraking  is 

geweest. 

De  (andere)  drie  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  land,  dat  vroeger  tot 

de  montja  nagara  behoorde. 

Oplossing:  kenj a-kadi ri. 

Toelichting:      ,Qti,tQtcct^amanr  =  zangwijze    van    het    middel-Javaansch;    in 

tegenstelling     met     ̂ «,^^w>>=de    oude    zangwijzen   in  kawi-gedichten  en 

Qtrvnaiajiajtasnji-  =  de   gewone  Javaansche  zangwijzen.    d-.^  =  a&<n«Mar>p 

<rj.&ii<emancm-ns  =  de  gewesten  Kediiï,  Madioen.  Kedoe,  Bagelen  en  Banjoemas. 
o           
om  irm  \   —  uut  tut  ann  \\ 

o      O    .  o.  o.    o  o.  O/O  o  o  o    et 
t&t  trui  %  isii  wen  rut  t  rmrt  trut  cm  \     ajn  cm^-nanajttrn  asn  tut  {  ajn  an  jncm\     en  ut  a  art  ̂ /inaniasn  ervt  cm  rnruvi 

ann\    at[  arn*Ji  cm  asn  iOji  0^0011  oji  \    trui  ayt  ( art  Tt  ast  \a&.  ̂   tim  arn  arui  trn  rui  arn  \     arn  arn  crut  %  °üt  amajh  tut  an  asnn \    asn 

.    o  o 
nam  asn  xnajj  artn  z    ctsi  <n  ajn  oji  arm  xn  asn  n\i 

Weder  een  woord  van  vijf  lettergrepen  en  ook  de  naam  van  een  zangwijze 
uit  het  middel-Javaansch. 

Als  de  voorste  drie  lettergrepen  genomen  worden,  is  het  (de  naam  van) 
een  groot  en  sterk  dier;  als  het  woedend  is,  wordt  het  zeer  gevreesd.  De 
laatste  twee  letterprepen  zijn  de  tegenstelling  van  boemi  (aarde). 
Oplossing:   maésa-langit. 

loelicfitmg ."     (*£»•>?  v  =  Ktc&iamati 

\MA.   ttJ'aj"tf"Tn'rl'£/"*J'  unasn\    tut  mchi  ̂   cbiiasninjl  om  &tan&i\     Sinart  asn itm cru;  (Sn  cet  njin  art  n\     cntmicm 
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a^njiyajiir^iikjitoms    <n  iim  tm  tmajitrui  .yiiiüi  tm  .tnnAii  ifo<mim<mj\    tun  trui  %  tun  tui ■?>  ni  tm  <~n  \    £j>  io»  S  tci  m  im  Sn 

™^   (» 

-    o  O 

/i  tan  tisn  ta  tui  tmn  j   tui  nm  ~n  tmjj  t> 

De  naam  van  een  uitgestrekte  plaats,  met  water  gevuld,  bestaat  slechts  uit  \ 
drie  lettergrepen.  Wanneer  de  voorste  twee  genomen  worden,  (is  het  de<! 
de  naam  van)  het  noodzakelijkste  voedsel. 

Als  de  voorste  lettergreep  weggelaten  wordt,  zijn  de  twee  overblijvende 
de  naam  van  het  hecht  van  een  mes. 

Oplossing:  een  vijver. 

Toelichting:  Het  woord  ojituum\  hoort  men  nog  in  de  benaming  voor  de 

pandapa  van  den  Soesoehoenan :  <uitu>  min  mummie  d.  i.  de  plaats,  waar  meD 
voor  den  vorst  verschijnt. 

o         

aii&itui .      

o  o untuit. 

tnmntam\    = 
-  tui  im  aan \\ 

a 
itui  in  tuut  •  nm  \ ==    «1 1  J>  ïf  IUI  V 

9FS         f  Ci        a  o/  a        .      o   o.  o        o  a.        o.  .     /       .    / 
-<-'         v^MJ)    V  vu  lm £P  ttui  f  tui  tm  tun  «57)  \     /u>  ik/j  tm  t>  tE,i  / as»  rut  cm  tui  IK)  tut  \     iui  m  rhn  tisn  -zntrui  tm  tun  tui  trn\    tmitcuai 

o  o    o    .  a/  Ci    .  o  C)  O        o  / 
,jj>*/>xm>     tui  ttsn  iui  nm  in  tin  n  tuut  tm  tui  ttetam  iit»  tuui >ik>  ij  \     itsn  i&t  <mt  tui  tisn  mia-Ji  ^jtrri\     mji  trui  tui  tm  tm  ca  »snaR ^rj"  (mi 

U  ten  tisn  tcitut  tui  «t    ttsn  trut  cm  w 

Er  is  nog  een  plaats  met  water;  de  naam  bestaat  slechts  uit  drie  letter- 

grepen. Als  de  laatste  lettergreep  er  afgenomen  wordt,  zijn  de  voorste  let- 
tergrepen de  naam  van  een  spleet  in  den  grond. 

En  wanneer  de  voorste  lettergreep  weggelaten  wordt,  is  het  een  kawi- 
woord,  dat  vijand  en  oorlog  beteekent. 

Oplossing:  een  meer. 

<it).         ((Kïflfl     (UltmtUl(r, tui<mtui{iuuui<uitmrri 
O  O 

«jiOMMTii    tétiiisn  trui  cm  trui  i£ii  tm  ~ji<n  tm  tisn  ~mtct  tut\    tuin  am?  nv>  nm  tisn  nmtm  -=>*M ',<>*>  tl*  tisii 

o.  o     o  ■      o  o.  .  o  o 

n-t  tsrum  trui  tut  tsn  ~Jt  ̂      tntmtntmrm  tui  %  im  tmtm  mji  ̂ /urui  nm  oatuuitmn  >    mi  tun  ihi  ihi  tn_n  fnprrri\    tuz  m  mn  [rri 

turtmun  tui\  [m, 

o 
ui  tm  n  =     ttntnji.. 

Oir 

iiKntisnfötuitmnz     tui  trui  terp  1» 

De  naam  van  de  plaats,  waar  de  letters  staan,  bestaat  slechts  uit  drie  let- 

tergrepen. Als  de  voorste  twee  lettergrepen  genomen  worden,  is  de  betee- 
kenis :  iels,   waarnaar  men  zich  richt. 

Als  de  voorste  lettergreep  weggelaten  wordt,  vormen  de  twee  overblijvende 

een  woord,  dat  men  zegt  van  iemand,  die  te  haastig  is. 



—  39  — 

Oplossing:  dalantjang  (kr.  van  anru^x)  =  papier  van  inlandsen 
fabrikaat. 

Toelichting:  Dit  papier  wordt  vooral  gebruikt  voor  het  overschrijven  van 
godsdienstige  werken. 

run{wtun»a>    Van    •yituntKin*    ==  tui  ikii  ttcn  ns\ 

nAcm*    —  te  haastig  iets  (waar  men  eigenlijk  niets  meê  noodig  heeft)  doen. 

7/  O        o  o  _  .00.  o  „,  0000a. 
\?UIUl      (uitifn^iim.7uiasnturintnn  ^nttrui^\     <êji iiisntrui cm rui ojj <mj m iBithnrui\    tui my oji q nn trui cm kthuui ttnn >    t> 

o.  o  o  o.    .  o    S  00  .0  O    .  00  O.    .  o.         o. 
m  nji-n  00  tun  <n  n  \     tun  tui  umi  tun  nji  tui  nm  isn  ti  cm  tui  tui  tuin  \     nsn  nji  m  un  I  ~~n  tK/l  csji  ikj  m  \     tun  urn  ajitrui  w  tun  tui 

-n\   (asi 

il  mn  rtsn  tm  tui  non :     tui  tm  asn  non  \\ 

De  naam'  een  klein  vogeltje,  dat  zeer  bewegelijk  is,  bestaat  slechts  uit 
drie  lettergrepen.  Als  de  voorste  twee  lettergrepen  worden  afgescheiden, 

(vormen  zij)  den  naam  van  een  werktuig,  dat  gebruikt  wordt  om  de  paarden 
schoon  te  maken. 

De  laatste  lettergreep  beteekent  ora. 

Oplossing:  sikatan. 

1  Oehcflling  :  /isntnn^icm\   ~=  «cnwaw 

ï        /"  DO  o.  o         o    *     a.  a       o  o      /  .  00 
IiWjJfl    riiuit  nononxi  ±ii<ruitvuitui\     tui  oji  nn -ri  asn  cm  trui  cm  r&i  nn  tui  s     tui  n  nn  t^i  trui  ̂ ajiccAt^/icuri  \     tui  ten  00  ti  tui 

o  O  0/  o     o.  o.  o  o        a    O    o 
cruiiuvis     <tjt  <&i  \  n  mn  tm  tn  trui  m  mui  tui  tui  op:  cm  ki  a/uino  n  v     ton  tun  trui  ̂   ttu  cm  tun  hji  tui  tisnns     tui  t&itHT~n  trui  mji  tui 

.     o  o  O 
11  ten  asnaziaji  nn/iz     ieii  t>  oaji  <&i  n  \\ 

Er  is  een  oorlogswerktuig,  waarvan  de  naam  uit  drie  lettergrepen  bestaat. 

Als  slechts  de  voorste  twee  lettergrepen  genomen  worden,  is  de  beteekenis 

waloeja  (beteren)  en  ook  kèndel  (ophouden). 

En  als  de  voorste  weggelaten  wordt,  beteekenen  de  twee  overblijvende 

lettergrepen     hetzelfde  als  liep  lindri  (bevallig). 

Oplossing:  een  kanon. 



DOERMA. 

a  .  o  o  O   o    o  o.    Q/*  /  Q 
n    l'*5'ifrrlj'EJj'ï7?   y>ryimiHiHniriKmtapajuinn\   oji  (at  tun  oji  tun  tut  op  \    asn  op  trui  ajuin trui\   tan  <cm  axi  ~m  ttn  tui 

o  X  o  o        o  /  o/* 
(KTj^am^N   awi  tui  tan  aji  %  tui  on  ,u>  aa  \   iËntijj?iKntnajitrria<in\   un  oji  tui  <n  ui  taji^Knaji^s   (xnn 

*    o  o    . 
11  ten  asn  azi  oji  <mnz   osnaMiiiqtisii* 

Luidruchtig  en  donderend  is  het  geluid.  De  strijders  zijn  alle  voorzien 

van  knotsen.  Zij  vechten  als  tijgers,  trappen  op  de  hoofden  en  slaan  aan- 
houdend. 

De  vijanden  worden  overwonnen ;  van  hunne  kleeren  beroofd,  zien  ze  er 

gehavend  uit. 

Oplossing:     menschen  (meestal  vrouwen),  die  rijst  stampen. 

106llClllinCI'.    insns    ===  Time»         tizntni\   ==   rm«i» 

aS     /    
aui  —  «01  (i/i/i  \\         ttjiturtnn\   —   tanaji  ann^ 

Mtcmiuy^   =  êi(uitmjjs  —  trappen  i|e),iMpM^  =  er    ordeloos,    erg   gehavend 
uitzien. 

f  o.  o.  *  O  o  O  a  ..  o    a 
iom    il/i  asn  ihi  tui n  ̂   asn  (un  tui  arn  n  tju  uzi  mui  tui  \     «hiikii  ̂   tan  urn  op  tnri  tip  \     asn  anan  txn  m  tta  t  om  \     ajioj)  ja  tan  »m 

o  O  O         o.  o  o      CY  o        .   (?)  o  o      o    o 
oriisin,n\  m  ttn  tan  asn  ~m  tm  m  ojits  \   tantui^   tunienaji^s   ti  tui  ~n  tut  «sn^  tan  trui \   [te 

•    o  o    *  o 
iiKnasnxnojitmjit   asn  tum  tan oji tui _st» 

Retna  ning  Djah  heeft  werkelijk  een  boven  natuurlijke  macht  in  het  oor- 
logvoeren. Van  hare  honderdduizende  vijanden  is  er  niemand,  die  haar 

weerstand  kan  bieden. 

Reeds  zijn  zij  alle  in  de  gevangenis.  Met  één  hand  worden  zij  gegrepen. 

De  vijanden  worden  gezuiverd;  het  witte  bloed  vloeit. 

Oplossing:     iemand,  die  rijst  wascht  (vóór  dat  ze  gekookt  wordt). 

Toelichting:  tuioenSitmn^  =  het  juweel  der  vrouwen. 

tui  tum  tn  tuut  \      V001*     iuitHnaAnajn\i 

tntK)ttm\    Van   tnajiltmw 



o. 
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.  D  o  o        o  o  a  a  Cl       O  •  «  o  d 
urn  ajinaiea-ui  t  i^ikti  asn  jm,&)OJitutrn\    ajn  ea ct  na  {  a.7i\    »jima<Ka*niaji  ^jivh\     *i*-jj?  tun'rxvnvè 

/■  aas  o  o.  as  on 
(.nanajj\   asn  na  cm  nj>axi  <n  na  nji  tui  \   at) n%n  non  cirrt  Kt»nn\    euinann  ^ni^iajiTina  \ 

.       O  Q      *     O 

n icn  asn  ia  ui  aajti   asn  <m/i  ui  tut  ojijw 

Te  gelijk  doen  de  strijders  een  stormenden  aanval ;  allen  zijn  zeer  dapper. 

Zij,  die  hun  zijde  kiezen,  zijn  allen  van  zwaarden  voorzien. 

Hunne  vijanden  zijn  tien  millioenen  in  aantal;  allen  worden  onthoofd. 

Vervolgens  worden  ze  aan  elkander  gebonden  en  in  de  gevangenis  gezet. 

Oplossing:    menschen,  die  padi  snijden. 

Toelichting:  9, ̂ ^s  een  stormenden  aanval  doen. 
o     o  o 

ijj  lUt  T>  \          nJUIflUMf 

l^ncmoJ>J|^    =  afhoilWeil. 

sox  —  1 
o 

o  .  oo  oo„  o  /  o    O  (?)  o.   O 
ajiinrntuinji^'Tiun  m  ia  na  ~/nna  t/if  ti  asn:     tut  xn  ti  tn  op  non  nat  trui  f  \    »Jt  tui  cm  mi  cm  na  \     un  azuK»  nn 

Ct  .  .o  o  Cl  Ci  a  Q  Cl  a.  of 
nainaniit\   tot  ntniasna&  uut  non  ̂ a  «yi\   tun  na  vu  na  <vi  \   asn  ihi  "man  ~m  ti  asn  na  \   [fötftn 

.    o  o    .  (?) 
ii  im  asn  ,vn  aji  nanz   asn  tuut  mi  rui  <k  \\ 

Haastig  rukt  de  Raden  voorwaarts.  Hij  is  gezeten  op  een  strijdwagen 
met  twee  trekbeesten  en  heeft  een  knods  in  de  hand. 

Dadelijk  laat  hij  opmarcheeren. 

De  aangevallenen  worden  allen  rechts  en  links  van  een  gescheiden  en 

overreden  door  den  schoonen  oorlogs wagen. 

Oplossing:  iemand,  die  ploegt. 

Toelichting:  de  knods  doelt  op  de  zweep.  ~nisn\  =  strijdwagen.  ̂ S-r^aap 
=  trekbeest.  aS\  voor  ojm?^ 

f  .    S         o  a  o  Ct    o  a 
((CTflfl    om  n  ta  ut  cm  om  n  h)  rm  rui  ̂ a  *o  tui  ™  isn  aait  \    o-ji  tn  n  ui  vn  fcc  ut  un  asn  i\     iwiiswm«,j  kmtiv     azn^n 

Cl  (?)  '  >  o  o_o.o..oo/' 
ai  at  om  n  oo,  ibi  ia  ruia\   asn  na  -t*  *a  «n  tï  tri  m  ui  j-a  \    ti  ti  m  ui  tj  %    nuuim  ruin  (Hl  ut  asn  \  {otijjj 

.    o 
il xm  asn  ki  ui  aan t   nat  aji  asnn w 

Op  den  weg  wordt  zij  aangerand  en  wordt  er  om  haar  geworsteld.  De 

borst  wordt  opengesneden  en  gescheurd  tot  op  de  maag;  hare  ingewanden 

komen  er  uit.  Zonder  te  jammeren  sterft  zij.  Haar  stoffelijk  omhulsel  blijft 

onverzorgd  op  den  grond. 

Oplossing;  koepat.  ' 
Toelichting:     De    eerste    zin    bedoelt,  dat,  wanneer  koepat  op  den   weg  te 

koop    wordt  aangeboden,  de  menschen  toesnellen  om  er  het  eerst  bij  te  z;in 

en  er  de  grootste  uit  te  zoeken. 
Verh.  Bat.  Gen.,  Deel  XLIX.  6. 
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&        o.    Cl   . „  ooO  O Ö/'  O  O.  CIO.     C  J    _       OOC)  c> 
O.       'i^Ulfl    oji  asntuu  V) -Yi l nsn  xa &j>  f  tun »fn  m  ~/n ^t  itn \    cun  asn ten  ̂   ae:  ts -rttpm  \    tuntia  xntintuniuis     tisntm~Jitm 

o  o        Cl  o  Cl  o  o  O  o.        ar 
nsn  ̂ ntiritui  tui  ~jhhtj\   eMiJmiimwimwi   (fcaa-oiCTiNiiym   Mnjntisn  tEn^ntcuntt&rriasnjis   ta^jilj) 

„o  o    .  O    .     o 
W  OT  «SW  47Ï  44  (Xlfl  ;     HST)  (l/W  <K)  07(7  ff/1  i<KV  tHTIJ  X\ 

Twee  krijgslieden  laat  men  naar  het  slagveld  oprukken.  Zij  slaan  zich 

zelven  op  de  gouden  borsten.  De  oogliaren  staan  overeind.  Onafgebroken 

wordt  beurtelings  hun  gelaat  afgeveegd.  Hevig  brullende,  stormen  de  strij- 
ders op  elkander  in. 

Oplossing:  mensehen,  die  djangkrik's  laten  vechten. 
Toelichting:  Het  afvegen  van  het  gelaat  doelt  op  het  bestrijken  met  een 

grashalm  om  den  moed  op  te  wekken. 

nmt\  01  m -n I tri -n | w 

lOtttmtaxaxK  =  zich  op  de  borst  slaan. 
         .  et    __  o 

t>ih}\       tui  ituitm  afij\>     -ntrn\       tunejiajit\ 

tei  un  un  txi ,  =  overeind  staan. 

»5<K>»oiTr,v  =  brullen. 

/         o        o    o   o  o.  et.  et  o    o 
unrtnruuntio  ui  JiC^i  fniK0<hn  rrtiu>\     ttn  K  tun  ifn  tui  »rn  arm  \     tui  un  _b»  in  xn  sa  t>  >    nsn  M  ~ji  tui  i  ui  n  M  f 
cÜJl  "K  êèl  O  Oh-  Cct  «"O 

o  .  o  a/  o        .    o    o  o     o  f 
tun'ns   ïtmntui  mam  tui  tun  tin  t  ui  \    asn  turn  tui  im  \    ttswn  i^ntuiiisiii/n,x:iintiiiiruiÊ\   If^Jjl) 

.    o 
n  tem  asn  ui  tui  Mn :   irunfii  ton  % 

Bij  het  aanbreken  van  den  dag  komen  zij  uit  de  grot  te  voorschijn.  Het 

is  juist  in  de  mongsa  kapat.     Dadelijk  vliegen  zij.     Hun  aantal  is  onfelbaar. 

In  de  lucht  gekomen,  verdwijnen  zij  spoedig  en  vallen  zonder  vleugels  op 

den  grond. 

Oplossing:  de  laron's. 
Toelichting:  Niet  alleen  's  avonds,  maar  ook  in  den  vroegen  morgen  komen 

de  laron's  te  voorschijn;  wij  merken  dat  zoo  niet  op,  omdat  onze  huizen  dan 
gesloten  zijn. 

Aangezien  het  mongsa-jaar  (voor  Soerakarta)  op  22  Juni  aanvangt  en  de 

eerste  drie  maanden  41  -f-  23  -f  24  =  88  dagen  tellen,  begint  mongsa 
kapat  op  19  September. 
o/"        o    . 
tui  trm\   —  ajnruiw 

a.    .     /  o  .    a.  O  a  a.        o  a        o  a. 

■;.■  I    un  ïai  un  ns»  tut  axi  tm  tri  tui  rn  ~n  Oa  <rn  ̂   \     «jj  <rr>  nsn  tut  <ki  vt  ti  ̂   \     tui  tui  tui  tm  xn  in  \     n  un  i  tn  trui  f  un  iji  tn 
o  O        et.    .  o  o  O  o  Cl  Cl  Cl  o 

mwh   tLTinjiiii  uu  *£»»<>  ~fnKnvntisn\    tisntHirttuittn  tmnnt\   ttji  ui  tui  tisn  tv  ̂   trui  lui  ojiji\  [xot 

.o  o    .  o. 
QtmÊsriazituitHiai    ttsnoAii/EOitmti 
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Hij,  die  een  aalmoes  wil  geven,  zit  aan  den  kant  van  het  water.  Hij 

denkt:  moge  mijn  gift  opgegeten  worden. 

Als  er  iemand  is,  die  ze  (de  gift)  eet,  wordt  het  hem  dadelijk  belet;  hij 

wordt  gepakt  en  het  loopt  op  zijn  dood  uit. 

Oplossing:  de  hengelaar. 

Toelichting:  aouum    =  aalmoezen  geven. 
   o 

HST!  (KI/l  \          IKT.  TL1  \S 

O 
<nj>(i\jioJ>n\ 

9/  ../  o  O  o-      o  .     o.  o,  o 
[(ciiin    na  M~snt&i&j>{  unuii  VAtun  n  vminniMi  ia\   tui  un  jtnitnm\t^tiLm\    x/nvnmntrnrrmnri\   tüi  Mn  tui  *jt  nm 

O  o  O  o  a  o  O  O  o  o   X  oor 

anna\   mum  tui  ne:^  xsnnjityn  ^rrin  tuiti\   tmtMi  nyij^jiirnv    tui  Mi(Hiqai[U?t  iui*riMi\   [^JJ 
.o  o    . 

ii  tm  «sn (in  o  o/i fl :    «s»?  h-li  ?ü ijrn  «-na w 

Hij,  die  wil  worstelen,  rukt  spoedig  voorwaarts.  Hij  is  gewapend  met  een  ver- 
schrikkelijke knods  en  draagt  een  gevangenis  (kooi)  aan  de  hand. 

Wien  hij  ontmoet,  wordt  met  de  knods  neergeslagen.  Is  hij  getroffen,  dan 

wordt  hij,  dood  of  levend,  haastig  gepakt  en  in  de  gevangenis  gezet. 

Oplossing:     iemand,  die  sprinkhanen  vangt  met  een  pantjak. 

Toelichting:  Deze  sprinkhanen  moeten  dienen  als  voedsel  voor  den  vogel 

gemak.  De  pantjak  is  een  stuk  leer  of  een  stuk  gevlochten  bamboe  aan  een 

langen  steel.  In  Madioen  noemt  men  dit  werktuig  lepak;  het  bestaat  daar 

uit  een  rond  stuk  leer,  aan  een  dunne  bamboe  bevestigd. 

tuiMij\   ==  ntunamttljiaw 

/  .  .  s  o  o  o  o  „    o     et  net  o 
Mn  <vi  arm  un  Mn  uur  na  un  ui  io  mi  t&i  na  \    tui  m  tui  _;■**  inn  tin  aui  <vii\   un  o-a  Mn  mii  rui  tii    trn  tui  »  »  mi  tn  mi 

«un   (kiiikti  (lAtHiinitHinnrjniiiU.-    cmjiun M\rw~n\   tnMnloJiisnt&in&rn  tuusn\  («n 
o  o     . 

(b»i  itti  t/n  on  <ix/i  <\ il  <un  tisn  i.»  it/j  (M  i;    (b»i  «/Li  .l/n  rm 

Er  wordt  iemand  vermeld,  die  oorlog  voert  in  de  rivier.  Hij  is  voorzien 

van  een  uitmuntend  wapen  en  heeft  een  gevangenis  bij  zich.  Rechts  en 

links  werpt  hij  zijn  wapen;  de  getroffenen  behoeft  hij  niet  tweemaal  te 

treffen  (één  keer  is  genoeg).  Dadelijk  worden  zij  in  de  gevangenis  gezet,  tot 

zij  sterven. 

Oplossing:  iemand,  die  vischt  met  een  diala  (werpnet). 

/  .o  o  .  o.  o 

[xn'lfj    ̂   vn^irn tui ri un ^  nun  i<n  %ji, ui  ei  luiisnji     tui  itisn  nin  un  oui  n<ni  nin  \   TinaMMTurtiwj'    nateittci 

o  o  o    o  .  o  .      o      /  aaf 
iri  tui  hi  ttji  { \    tuiiMi  {.unri  tuti&i  n  Mn  £i  nu  $  mi  isri  nm  iMina     n  nn  i  ïji  n  tm  t  ik/i  ,tïji  q  .ui  tic  \   ((i-Tvifl 

-     o  o.C) 
iixjn  tisn  (ciuittfiiii   ttsn  umi  uzi  ot  ttn  _s»  tui  ■& 
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Allen,  die  naar  de  strijdende  krijgslieden  kijken,  staan  in  een  kring. 

Zij  (de  strijders)  worden  luidruchtig  toegejuicht.  Eindelijk  worden  ze 

gescheiden  om  hen  te  laten  uitrusten.  Straks  mogen  ze  den  strijd  weer 

voortzetten,  totdat  een  van  beiden  het  verloren  heeft. 

Oplossing:    menschen,  die  hanen  laten  vechten. 

Toelichting:    .w^awv  gevecht  van  man  tegen  man, 
iantans      Straks. 



DANDANC  COELA. 

f       '    ƒ  .  O/.OOv  o  o     o \?rlU-ll    &1*™  mi  arm  %  om  a.n  n  af)  <ui  tm Mn  Mnji\  Mii<Ki}itKarïi<uiiii5nintM)ttji,it*iitijr{\   <M  <tit ttfz tut tk/t  nrn  «n  « KW  {'   f>] 

o  o    /"  a  Cl  o  o    o    o        o  o  a 

o.    .  O  o.  o       o  o.  /■  ' 
d/;  *o  .«si*  w  (ui  ~i  ft/n  «oj  *tj  «a  v    ili  insnurn  rui  tutax^iun  tui  twiaxi  on  jAnn\    *iiki  rntruiiun  on  arn  tip  f\  v^M 

.    o  o    . 
n  tan  asn  tn  tui  kiiiz   «Jinniasnamtinojiw 

Sang  Pëkik  had  slechts  twee  vrouwen.  De  eene  had  veel  kinderen,  allen 

schoone  jougelingen,  te  zamen  zeven  en  twintig.  Als  men  ze  een  voor  een 

opnoemt,  wordt  de  moeder  het  eerst  vermeld  en  de  vader  het  laatst. 

De  zonen  en  de  vader  zijn  allen  op  het  slagveld  gesneuveld  en  worden  (nog) 

door  velen  in  eere  gehouden. 

Oplossing:  de  dertig  woekoe's. 
Toelichting:  De  geschiedenis  van  Watoe  Goenoeng,  vorst  van  Giling-Wësi, 

met  zijne  twee  vrouwen,  Dewi-Sinta  en  Dewi-Landëp,  van  welke  eerstge- 
noemde 27  en  de  tweede  geene  kinderen  bad,  is  overbekend.  Evenzoo,  dat 

de  30  woekoe's  naar  deze  30  personen  genoemd  zijn,  waarbij  Siuta  de  eerste 
en  Watoe-Goenoeng  de  30ste  woekoe  is. 

mm*»*»^  =  de  schoone  (waarmee  de  vorst  Watoe-Goenoeng  bedoeld  wordt). 

tui  nm  ihti»\    ===  xm<rnoj)ji\      K..N     ttji  cni  asnj)  y     t\l. 

2         f  .  ..o/o.oo  o  O  o   O  o        . 
•       ["pij    *<nn  tLv>itm ~ni  crritjn  tntunmi ajiimcrm\     t&ittJi  tvi  ti&  m  vil  trui  tviüJim  ~r>\     cmtmcmtm luiaa  mamniKl  \ 

O  .    o        a  .     ..    .  o  o        O  Cy  o    .  ,    .  a    /\ 
mn  luiazinrtHjttni&jitKjijis     <ntoirr>tnj)ifrntt.imrr)im.i<M~/ntif:\     ajtinn  n  ti  asn  on  na  tui  \    oji  n  trut  %  xzm  «si  rui  urn 

o  o.  O  .       O    .<-'  .  o     /   o         o        O  (?)  o       ei  / 
wnt&msntunvi. vit  $  iuii  tun  oji  \   tKii'iaiiuririviz^tHnfKiituitrci^viri'rrituii&i^  ao)  <t»  tui  mi  trvi  j  tun  ti  \   [ti^Jl 

.    o 
ji im  asn  tui  tui  ttc> fls    tun tun  ttn/iw 

Een  groote,  vreemdsoortige  boom  wordt  vermeld.  Een  boom  met  acht  na- 
men, welke  men  beurtelings  gebruikt. 

Van  zijne  takken  wordt  vermeld,  dat  zij  niet  meer  dan  twaalf  bedragen, 

elk   met  dertig  en  sommige  met  negen  en  twintig  bloemen. 

De  vruchten  aan  de  takken  (zijn  groepen),  elk  van  zeven. 

Bloemen  en  vruchten  zijn  gedeeltelijk  wit  en  gedeeltelijk  zwart. 

Oplossing:  het  (Javaansch-Mohammedaansche)  jaar. 
Toelichting:     De   acht  namen  doelen  op  de  jaren  van  een  windoe.     Verder 
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worden  de  maan-maanden  van  30  of  29  dagen  en  de  woekoe's  van  zeven  dagen 
bedoeld.     In  de  9de  en  10da  pada-lingsa  denkt  de  dichter  aan  dag  en  nacht. 

De  takken  zijn  de  maan-maanden ; 
de  bloemen    „     „  datums; 

de  vruchten    „     „  dagen  der  week. 

o         /  /  .  o.    .    o   y   o  o         o  .    o   o  o 

v'UILO     o^Mtn/tamaji  w>  ~/n  K~i)<vi(M(rm\     omruirvtoAO  jaTxniTn  to«di<tn\     tan  k.i  os  oji  icj  ia  oji  n  on  \    ojnos 

o       o  o  /   o  o  / 
ojinrnon  on  ~jiosnojio\      om  rui  q  run  nn  mn  u:  oji  aj  n  iva\     osn  <m  n  on  ui  tvri  oji  on  \     <ui  ia  ojtoji^/ion  i\\   iwxbn  (5»{ 

a.  a.  o/  o  o  f 

ommmMi    trntKii  rui  ./n  tiin  !cnvitQ'~r>!M  m  una  iji  \   n  n,w  on  ~ji  oji  j  on  on  <kt>  ao)  on o  •   (i^W) 

.     o  o 
n  aan  osn  cai  oji  onjit   n  oji » cttj  i  no  <vu  \\ 

Vijf  broeders  worden  vermeld ;  hunne  bekwaamheden  zijn  zeer  verschillend. 

De  macht  van  den  len  is,  dat  hij  het  vermogen  bezit  om  volkomen  te  ruiken. 
De  2e  heeft   het  vermogen  om  te  hooren. 

De  3e  heeft    slechts  de  macht  om  goed  te  zien. 

De  4e  neemt  kennis  van  alles,  wat  voelbaar  is. 
De  5e  kent  het  verschil  van  al  de  smaken. 

Als    ze  gescheiden  worden,  ontstaat  er  een  gebrek. 

Oplossing:  de  vijf  zinnen. 

Toelichting:  unSc    =  eene  too verformule  om  iets  bovennatuurlijks  te  kunnen 
verrichten. 

(Uiir/invAs     K.1  Van     nA^/mitnt. 

iuioziajion\    ==  oji  kd  tui  on  \    ==   tui  ort  iji  n  on  t, 
O      «^  O  O       ' 

ojitziajiojijatMji\   Van    run  tuiajt»^ 

a/       

oji  om  out  \    —  om  n  en  ̂   v 

/  O.  o    /    o  o  o.  o         / 

[Ktnji    mtaiton  onon  tun  ton  op  {  tut  on  arm  \     oji o-  o  on  '~n  ifji  on  tsn  -jri  itrn  i-ji  on  \    om  op  {  n  ut  on  on  isn  om  <n  ion  f  \    0.0 

/  0000 
om  ojli  on  oji  0x1  ~r\  ifo  o  \    tri  ui  1  out  on  -si  rui  on  oji  on  oji  <sji  \    ieji  mn  osn  oji  on  n  iisii  on  on  a  \     oji oji  on  om  rui  xji  ~ji  %ji o  \    n 

n  tuut  on  -jii  mn  cm  oji  osn  on  ,/n  v*  \    aM^wn  om  tavnmo  101  oju  im  \    osn  on  un  om  vqojiui^a  on  o  \  [o^tff 

.0  o 

11  xrt  osn  eun  oji  onjix   oji t'^om  rut  q  on  0^1* 

Er  worden  een  groot  aantal  broeders  vermeld;  hunne  namen  hangen  af 

van  de  kleeding.  Talrijk  zijn  hunne  bedrijven,  als  men  ze  alle  vermeldt. 

Telkens  veranderen  zij  van  kleeding. 

Zij  dooden  en  worden  gedood.     Naakt  zijn  de  genen,  die  dood  zijn. 

Als  zij  leven,  willen  ze  hunne  broeders  niet  kennen  en  leggen  het  er  wer- 
kelijk op  toe  om  elkander  in  hun  vrijheid  te  belemmeren. 

Oplossing:     de  twintig  letters. 
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Toelichting:  De  6e  en  7e  pada-lingsa  doelen  op  het  gebruik  van  de  pa- 

sangan's  en  het  teeken  palen. 
De  8e,  9e  en  10e  pada-lingsa  doelen  op  de  letters,  die  pasangan,  noch  pa. 

tèn  bij  zich  hebbnn  en  dus  met  vollen  klank  worden  uitgesproken.  Houdt 

men  één  te  lang  aan,  dan  geschiedt  het  ten  koste  van  een  ander. 
   o 

truitfji  utt>j)n\    —   t&innitt 

thttn,  =  c^v  =  bedoelen,  het  er  op  toelegg en. 

/  .  o.    /  o  o        (Pt  .  S  o.  o 
nm  airrn  un  tai  nrn  vui  un  -m  un  tui\   tun  ui  tui  antunn  uj ik» vot. tut nrt  tui ii \    tun  tui  ~n  tui  im  acitnuit  yinan  \ 

C>      *      o        a  o  .  o  a  o  o. 
Tiitninuiuyiuitnüj\     u> i m  t ji i  ui  ti  tui n  ui  nsn un  .s»  .e-i \    tun "ri tun m  q tun  u> *j« \    i&i  u;  tiui -za  t<  n  tsri  nsn  u»  j  \ 

q  O  o  o  o  .o  ./ 
<£» (La f  <l/i  n/r (in  «« i>  i ti \   ««jmjiim otitio  tuiiun  tin  in  tun  \   un  asnun go on  fn i >cn w  \   («njfl 

.    o 
iixmtuntxatuituip   tisnn«iiiMji\ 

Zij,  die  eendrachtig  zijn  in  het  werk,  worden  vermeld.  Zij  hebben  een 

groot  huis  in  de  hoogte,  met  een  ontelbaar  aantal  deuren. 

Zij  leven  eensgezind.  Hun  huis  is  in  kleine  kamertjes  verdeeld.  De  bouw- 
materialen voor  het  huis  komen  uit  den  mond  en  de  diensten  daarvan  zijn 

onmisbaar. 

Indien  zij  geplaagd  worden,  gaan  zij  gezamelijk  steken  en  de  keris  blijft 
achter  in  de  wond. 

Oplossing:  de  bijen. 

Toelichting :  De  8e  pada-lingsa  heb  ik  als  boven  vertaald,  omdat  men  in 

het  dagelijksch  leven  ook  hoort  zeggen:  &™™^&Ki,.ro^?«nS.&*j»n.  =  dat 
boek  bewijst  vele  diensten. 

usijj  isri  icnji  \    =  tun  tun  sjtn  w 

ctwdth    =  tun  cm  cm  \   =  tunntFjitxt\   =  plagen. 

     O  o 
un nsn\      un^ntuiit^ un  «^ // 

^rnui\   =  nsn  jsnw 

lu^mntvv.un^iaJiuntntKiununnji^\      tnuntritnviintintuinuiünajitiKrnK   ê» tui  urn  un _i* 8; tun  5o 

^ra\   | «an  rui  in  >oitui  »sn  nr>\  tui  tut <£a  ui  10  ~m  ün  un  un  tn_.i  {>  tui  Kim  cm  t&j  rut  <o  tui  o  \  un  vui^tt;  t&iuituiuiii\ 

untrui^nnunt  iikwi»«th     nin  t-junthniun  tui  <&»  y«  >rnt  tuiunun  rui{\      un  'T)  un  10  3h  >i  i  «r  e  M  *n  \    (tuij, 
.  o 

H  tun  ,vn  tui  tui  tuint  ccnvm^tjn*n imiihjxiaw 

Een  prabajaksa  op  twee  stijlen  heeft  acht  deuren  en  (nog)  één,  waarvan 
de  vleugels  van  hekwerk  voorzien  zijn  (de  mond). 

Drie  zijn  vleugeldeuren  (mond  en  oogen) ;  twee  er  van  dienen  om  er  door 
te  kijken  en  één  om  lessen  te  geven. 
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Twee  zijn  djamban's. Twee  deuren  dienen  om  geluiden  op  te  vangen. 

Twee   dienen    om    geuren    op    te    nemen   en  zijn  van  binnen  met  onkruid 

begroeid. 
Oplossing:  de  negen  openingen  (van  het  menschelijke  lichaam). 

Toelichting:  ̂ KniLuun^A   =  het  vrouwenverblijf  in  de  kraton. 

Het  is  mij  niet  duidelijk,  welke  redenen  de  dichter  gehad  kan  hebben 

om  het  menschelijke  lichaam  zoo  te  noemen. 

Het  hekwerk  doelt  op  de  tanden. 

Mraim^K»  =  een  pagër  met  opstaande  punten. 

<H-riui(tsn-iï\  (vechtende  kapellen)  =  vleugeldeuren. 
.       o  . 

tun  ki  <   —  tut  £n  w 

«7i«ï?i{<i/n<K7»v  is  eigenlijk  een  opening  door  ingraving  gemaakt. 

tornt  \   r==  uinztw 

f  .  o  a.        o  o    o  o  o  O        o.     . 
iinj»    &i itji  ̂   xm  ti  ten »^i  t&t  ihi tun  ttxt\     asnaa  ~jitvt  rut <k/i  jaieji  uttfiitq  irm  *n  \     oji ion  f  mn  on ~m turtit  itcn  fft  i)  «7  v 

o  o  O        O  a.  o        o        o  /  o.  o  .     o  o 
tui  r*>nr) thn rn na  x.1  \     (UiW  xn  iukm sii<n  «jf~nM\    lutttncrm  ^  tun  i(U)  tM  net  \     nnj)w*»i«n«iMMi»v    nr">Jli'bPl 

o      o    o  o.  .  o    o  ooo.o.  /  f 

&t  vu  ̂   cm  im  onrn  q  ■    iit/i  mn  irm  -~n  nat  nttat  »<o  ajtnjit  t<t  ~frttKi^ta\    <&t  iwc  (nj>  t~m  n/n  iui  mm  \   [xnjijl 
.o  o    . 

il  Km  lts»  <vt  <ui  tnjt   <«j»  iu/>  t/n  oo  w 

De  vijanden  van  de  bloem  der  schoonen  zijn  ontelbaar  en  zitten  reeds  in 

do  gevangenis;  zij  worden  overgelaten  aan  den  god  van  het  vuur. 

Na  een  geruimen  tijd  worden  ze  uit  de  gevangenis  gehaald,  in  eene  andere 

woning  geplaatst  en  gebaad. 

Daarna  worden  ze  weer  overgebracht  naar  de  eerstvermelde  gevangenis. 

Vervolgens  komen  ze  er  uit  in  den  vorm  van  een  nandjoeng  (rijstmandje). 

Oplossing:  iemand  (eene  vrouw),  die  rijst  kookt  (in  een  koekoesan,  die 
in  een  dandang  geplaatst  is). 

Toelichting:  De  dichter  spreekt  van  vijanden,  omdat  de  vrouw  er  zooveel 

moeite  mede  heeft.  De  tweede  zin  doelt  op  het  overstorten  van  de  rijst,  welke 

als  dan  met  kokend  water  overgoten  wordt.  Deze  bewerking  ̂ n-p  dient  om 
de  rijst  zacht  te  maken. 

,o  t~«  t>  ninrt  \     V001'    iuhtimimti» 
o  _ 

<tji(tjtnn\    —  ojixyienitjt^AW 

njtitncrm  q\     Van    immm^    ==  iu»»o^\ 

     O      . 
tajioj>(ic>\    —  rmuitouw 

o    

o    O       O    O  .             Cl  et. 
tutu/n  (Kits   —  ij»  *j>  tcnA  ft    nfiv7rt\    —  »j>/£j\\ 
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("3JL3   <vi  <u>  mi  tl /Ut  isn  M  *jn  kim  x/i  ~ji\   aintfnajtan^nriajviviitnariauis    t£*aniMr-E>i£nuii<n\it*ït<na<i\  aj»frrn 

S        o  .  o.        o.  o.  .o 
itp$<HniviitHiiuiQO/)\   iiuijMjiM*nwun(fr){i/»4SM\     oti  tun  trui  a<.r>,\itj  art  k»\   tun  irn  nji/uitvm  aj>  Mflv     trui 

o       O  o  o.    o  f 
on VI oji  un  a>  16» <»»j» in/) >    f"  n.i  om  tintin  xaji  ananaxitfn  xziasiiMn\    asn  i£aqaniajifajniaxii,\A\    [ayit/l 

.    o  / 
nazn  asn  tci  ajian  nx    ojnasn^. 

Zijn  huis  ziet  er  niet  aantrekkelijk  uit  eu  veroorzaakt  wel  eens  tegenzin. 
Alleen  hetgeen  er  zich  in  bevindt,  bewijst  ons  vele  diensten;  alle  inenschen 

zijn  er  mee  ingenomen,  aanzienlijken,  geringen  en  vorsten. 

Groot  is  zijn  invloed  en  het  is  in  staat  ons  tot  het  slechte  en  het  goede 

op  te  wekken. 
Als  wij  het  niet  bezitten,  zijn  wij  werkelijk  verdrietige 

Oplossing:  geld. 

Toelichting :  De  eerste  zin  doelt  op  de  onooglijke  geldzakken,  die  van 

êsnuKtJHis  het    bekleedsel   van  den  kokosboom,  ter  plaatse,  waar  de  bladstelen 

uitschieten,  gemaakt  zijn. 
xnniMov     VOOr    KmiMinuniia^. 

   o         .     G)Ci 
to  rui  \   —  un  asn  *   euvt  tvu  ttnt  \      tui  ui  */>  *  * 

In    / tui mi asn ■     IS    ihi\  =   «jjt»* 

e*™^  =£,&£><  =  opwekken;    van  «*,£,» 

.1-7?  ti/ui\  IS    niei'  '==-  ten  tui  nti«\\ 

o     o     o 
trn  tuut » \   —  mituifb   mi  ii/u  \    —  tun  asn  * 

9. /KMfl  tm  asn  ui  on  n  f  ut  is»  isn  un  m  rui \  « on  tui  tui  t/j  on  .si.  wrift«  nt»<uj»W\  «n  m  ̂ /»  cvj  im  tui  rui  m  n  tin  \  ml  fa 

o.  o  o. 
0/>f~4»4*4<is»  fji  ̂ jitKnti\         tun  tu>  asn  vi^axi  asn  ihi~ji  trui  t<n\     tn  tun  tui  tn  tn  n  mi  asnajn  cm  \     nJiiuntuitisntifiTitiaj 

.    /■  o  o  cy  y  o  o       o  o.   .  / 
.17»}  <m  (un  <K7  .un  nu  «)  itr»  ma  \     <n  iv>  w  ~m  &i  nn  tui  itisn  &i  u>  asn  un  i/n  un  anti  \    mui;  en  ojvi  ut*  asn  om  tra  ̂   \   yixjn 

-o  o  O 
i» <c?»  asn  ui  aji  teint    ma -ri  vui  cjin  w 

Het  juweel  der  vrouwen  slaapt  onafgebroken  en  ligt  in  volle  lengte  uitge- 
strekt, op  den  rug,  in  hare  legerstede.  Nooit  spreekt  zij ;  het  is,  alsof  zij 

dood  is. 

Gedurende  haar  gansche  leven  heeft  ze  geen  man  en  toch  is  het  genoemde 

juweel  der  geuren  nu  en  dan  zwanger.  Als  zij  een  kind  ter  wereld  brengt, 

vliegt  het  weg  als  de  wind  en  brengt  verderf  aan  hem,  die  er  door  getroffen 
wordt. 

Oplossing:  een  kanon. 

Toelichting:  Masnasn\  =  *snKi£]cmasnji\  =  onafgebroken. 
o.           

aritiui\   — —  (tsTiTiw      hui  oji  pi  on n  \    —  xaasnn-nt»nn\ 

      o 
on xm \   — B   ujiqji  tuinw     asn  aji%\   —  un-ntuin  w 

Verh.  Bafe.  Gen.,  Deel  XLIX.  7. 
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/w<Isr.2w)*<io   is  een  benaming  voor  een  schoone  vrouw. 
■  ■■>  er      tl  ̂j* 

<m uu  m  \       */i  «5»  ̂       cbirtji  nsnti  \       trui  ia iv 

      o  o  __ 
oen  xxit  \    —   oen  trut  tun  w     ttrn  f>  ?  \   —  tai  i  ttsn  tK  x\ cci^  KJ 

f  o.  _  o    o  o         o.  /  Sao 
/(Ojrt    arn  vtarut  anji ui  tn  n  tf  ̂t  [tui  i>iitui\  tun itsn tri cuuui irm  -rt  nrt im m »/> n -    uv tip^ituicrmne: innttJi  ju    arj 

o  o  o.  O        .     o  o  o    o 
.  jtfiifauuntnnt.tkaitnxAtn^    ttii  iui  ̂   r^  ̂ttz  rj  \Aect  trui  bitten  tui  tuiun  asni>\     txn  trui  «1  ttn -jti  cm  tut -n \      ujuj*iim 

et.  /  a.  o    o         Cl  a  o  / 
i&icrry^\    tui  trui  unn  cm  tun  ui  is  cmtincis  o,/j  .  il»  uj)  <k#  <ist>  tui  -Ji  tui  cm  tm  tai  ten  i  ia  ̂   \  ttji  tui  t^iim  vi  t  xsn  ̂ rt  tui  \   [tmjj) 

o 

il  vm  tisn  tvituiiKini  tnnsninAJi"^ 

Het  komt  voort  uit  den  grond  of  uit  de  lucht;  er  zijn  vele  soorten  van. 

Het  is  uitermate  sterk  en  kan  door  nauwe  openingen  dringen.  Als  het  uit- 
gelaten is,  kan  niet  iedereen  het  weerstaan. 

In  de  geheele  wereld  is  het  gebruik  er  van  noodzakelijk. 

Het  is,  alsof  het  geen  waarde  heeft,  maar,  als  het  er  niet  is,  geeft  het 

moeielijkheid. 

Oplossing:    het  water. 

1  OellCllllHQ  '       urn  ,ei  rui  on a  \   =  tmn  tui  tt*»  tin n w 

o  o           o    o    
t<umsn<ut\        ojiasn*     ituin tmt oji \   —  tvmtrn^ 

tn^t  ■niAttrup  =  door  een  kleine  opening  dringen. 

Bekend  is  de  uitdrukking:  ̂ ^»  tntiKttnji3ïitci£nvituip  =  op  alles  een  middel 
weten  te  vinden. 

tun  i/i  cm  ?  \   ==  tEa  trui  vu  \  Van  tui  trui  i\ 

(uirui^untsntèicrri^  ==■  kiezen     dengene,    die  het  wederstaat  =  niet   iedereen  kan 

het  wederstaan. 
o    

itsTiTi/tnx   —  tHT}tiJi3jiqtuntinii 

nf  (?)        o  o  .    o         D  .  o.  o. 
((inirt    te;  .un  trpinn  mn  tui  ruiaji  n  untoji  ^a\  ikjijoii  )<«<£/)  tm**tri  tuit  vrn  <iuicm\  tuttin  ut  n  cm  in  tunnelt)  jnn  t&i%\ 

o  o  o        *  o       a.  .  o. 

miMthn  -junv)  i^niut^  tcitwitnyix     tui  *  t  t>n  ~n  anti  tun  j >itui<Hn\    oji  lEiiticinnn  nmun  ^cui  f\     tun  uk  tnitui  m  ti  ̂ jiè\ 

»  ei.  o    .    a.  o  ci.  O       S         f 
n  tin  n  mi  ii  n  wn  wttn  ̂ n  «n  w  <Knj>\  nut  hhu  cm  tui  ̂ m  <ui  ttn  -jitisntuitK/>-t/i\  tuntrn  tot  ̂ n  ̂   tun  tot  ttn  ~/n  asn\ucijjj 

.    o iienasnoettuiannt  ajnaMftunvuiqtunana'* 

Ik  geef  u  een  raadsel  op,  dat  uit  vijf  lettergrepen  bestaat;  het  is  de  naam 
van  eene  onbeduidende  bladsoort. 

Als  de  voorste  twee  lettergrepen  genomen  worden,  is  het  de  naam  van 

iets,  uit  de  zee  afkomstig  en  dat  door  alle  menschen  gebruikt  wordt. 

De  overblijvende  drie  lettergrepen  beteekenen  het  loon  (de  rente)  bij  het 

uitzetten  van  geld.  ? 
Oplossing;  oejah-oejahan. 
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Toelichting:     Deze    bladeren    worden    door   de    doekoen    als  geneesmiddel 

aangewend   bij  vrouwen,  na  een  bevalling. 

19  O       o      .  O  o      O    .  /  o.  o        o      o.  DO 
\a.       tnxnitjhntjpttuitttrntunritnjittri uittil ajt  ̂ .i\   tun  tri  tpr  nm  art  t-ioo)  mi  hui  <rri\  tnwtao  jimw)iwi  mnarnviui  _s»\   tm 

o  o.         o.  o         o      a.         a  O  o 

ap.iitiarti!unxniuvj'uy>\   tun  asn  an  tui  int  aui  ̂   tun  tui  n  1  \     asn  n  ari t  i<>  n/tri, in ori--ri\     tuurt  uut  osnort  ^Jttut  tm\     orn 

o   o  O  O        o  o.    .         o.  .  /       o.  / 
trui (£.1  op  asn on  ~ji on tui { \    osti  trn tut ^t tut  orj  -j»i oxt  un  ia x/n  n ij  iei  <rri \    aAtuittiri'npj'-ntnts  l<ut]JJ 

.    o 
il  ctiisii  .uu»  mtjjs  tun  rut  om  hui  * 

Er  is  weer  iets,  dat  ik  weet;  het  is  een  woord  van  vier  lettergrepen. 

Als  het  gehalveerd  wordt,  is  er  geen  onderscheid  in  beteekenis  tusschen 

de  voorste  twee  en  de  laatste  twee  lettergrepen  (nl):  een  dier  zonder  poolen. 

Als  (de  deelen)  niet  gescheiden  worden,  is  de  beteekenis:  de  hoofdnerf 

(wervelkolom),  die  zich  op  den  rug  van  het  lichaam  bevindt. 

Oplossing:  de  ruggegraat. 

Toelichting:  unrujim^   =  atntm% 

vniaimu^  =mkh  =  hoofdnerf  (hier:  ruggegraat). 

iO.       K<uiJjt    niutt  Mart i-JtaRtm oei eni.ui  art artri\  imtuiim  tim  tétnji  uiinuitm\    (Kirt  ui  asn  an  ̂ j-  nntn  ti  asntnins  tntiw 

o   ->  a.  a  a.  o  o      S    a    o  a  a. 
an  ̂ i  an  tui  { tun  ui  uut  art  j  \   atnajiiui  man?  ttJt  imam  tvionj\   nsn  <t,i -m  ■  if> .^Q-'n  uu  tifrt\    of:  tut  is»  trj  ti  tin  mui  \   tuit 

tut -nam  om  hui  ̂   hui  ttn\   tutoji  ano.it  on  ̂ ttrjitsnt  ttm  tuituiojn  tutti  ̂ \   tan  arn  ttsn  tui  ̂   tui  -n  asn  anji  \  loi 

.    et 

Ij  vn  asn  tct  tui  ttnji  s  tut-naznajuiii 

Er  wordt  vermeld  een  groote  stad  ten  oosten  van  Soerakarta;  de  naam 

bestaat  slechts  uit  vier  lettergrepen. 

Als  de  voorste  twee  lettergrepen  afgescheiden  worden,  vormen  ze  een  kawi- 
woord,   dat  beteekent:  niet  bang  zijn  voor  goden  en  reuzen. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  dier,  dat  in  het  water 

huist  en  (ook)  op  het  land  kan  loopen. 

Oplossing:     Soerabaja. 

I oelicntmg'.   uitwis  =  «rnasriw 

/  O.  /o.  o  Ct         a  o         a.'  . 
\iui2Jj    nsn  n-jiierinKi  isii  rui  tm  tut  rui^\     tuint  i*^1  ii'r,MÏ  ""  out  unam\     ttm  tut  &t  .m  ctj rt  asn t tu/in  tri  >     <nji«i 

o  o.  a.    .  o      a.  a.  o.         o  Sao  o 

Kt^Jtn  triasn  -jn  ta  (uutttn  it\   \jnnmtimiui^<iuiimiutii.t>»fi\  tut  ui  tut  i\n  tuiT-n  \  tuntui^ut  ti>ttritui<i-nji\  nmwin 

o      a.  a  o  o.        D  o  .  o  a.  f 

•tri  ttmttui^tiui  tm\   tt>i  tcc  hui  ̂ tun  iisn  an ™^:7I?',^J  vian  tiui %\   n  ui  t  urn  tui  .tisii  ui  .ui ■».«■   UutJ/j 

.     o 
ft  xm  asn  tui  tui  ihinz  tui trm  trui  n  tut  \\ 

Weer  een  woord  van  vier  lettergrepen;  het  is  de  naam  van  een  vogel,  die 

zich  gaarne  in  het  water  ophoudt. 

Als  de  voorste  twee  lettergrepen  genomen  worden,  is  het  de  naam  van 

een  bedekking  van  het  lichaam ;  er  zijn  vele  soorten  ?van  (die  bedekking). 
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De  twee  overblijvende  lettergrepen  (beteekenen)  een  voortbrengsel  uit  het 
plantenrijk   en  het  dient  ook  om  stoffen  met  elkander  te  verbinden. 

Oplossing:  sandang-lawé  (een  steltlooper  met  grauwe  veeren). 
1  OellChting      tntomov>\   =  ifAitnum/jw 

o 
>iosn\ njniSny  =  soldeersel. 

°(§^  —  *K-£asry* 

W         f  O         o  o   o        O  .  o.    o  /  a.  a.  o  / 
f(KM»   <n  V)  t  on  on  irut  f  om  om  tuin/i  113  w\     osn  wisium)  cm  %  o Jt  wn  vu  cm\    o  *  «  00  wr  *n  n/i  »oi « t/n  \     *nniM 

o  .     /  ..o  o     o.         /o  Q 
onr^>isnosnZj\tn\\     oxiton 1&1  m  om  oji  ozn  "n  om  o.a\     niuvt  onorvi^ouimi,uiiyi\     il/ioji^hji  t-innia/i  onj\   n ti  ti  im 

/  o.        o  .    o   o.         o.        o  o.  O        o  .  /" 
Ccmf  (laifMTiTiN   »<7> iu) nu cm «un (ia ti  tvi im on  mi om  ̂ a \   <y  »  ».j)  «1  iim  r  *<"n  <u  w  <k/j  ~/n  c/i  f  \   [o^tlifj 

..    o 

Er  is  nog  iets,  dat  ik  weet;  uok  een  woord  van  vier  lettergrepen.  Het  is 

de  naam  van  een  klein  mensch;  zijn  werk  is  achter  iemand  te  loopen  en 

alles  te  doen,  wat  (zijn  meester)  verlangt. 
Als  de  voorste  twee  lettergrepen  afgescheiden  worden,  zijn  zij  de  naam 

van  de  haartjes,  die  overal  op  het  lichaam  verspreid  zijn. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zegt  men  van  vogels  en  land-dieren,  die 
aan  de  menschen  gewend  zijn. 

Oplossing:  woeloe-tjoemboe  (panakawan). 
Toelichting:  Als  een  panakawan  eene  reeks  van  jaren  bij  dezelfde  familie 

gediend  heeft,  wordt  hij  door  de  familie-leden    tvoeloe-fjoemboe  genoemd. 

o cnji 

»!«m    verkorting  van  mntZunn* 

iruit&icn»m\    VOOr  rui  o  »oi  tuh  * 

rt-n  iEa     ü.1.    Van     vi  mn  asn n v 

1  p.         f  O         o  00.  .    t  •.  o.   .         o  o. 
[«n4fl    inxrn)Bj>»jiimfön<K)T)<ij>(u;  asn\    tun  tui  on  cm  tui  tu\  Sri  act  on  ~/noj>\     suiiui  ̂   lunajn  ~n  tun  -n  in  on  \     *4'rTJU 

Sa.  o        fl        /a       o  o.  /  o.  o  00. 
tuiomajioon  ~maJionn\    tut  ito  tsnvi  ti  ojn  ti  tuion\   nnan -mtKnanositaucms  tnaAi>on~jioji^lxntciaAJion^\  ttnou 

tmnsntFJi  ki  on  Tt\  *n'n  <ui  on  tui  on  ~rntiKm ito  om  ra  f  t/n  ita'n  *    osn  on  i-ji  n  vm  0x1  ia  om  tn\  (nfJil) 

namosnccituionas  tun  oio nm  ai/»v. 

Ik  behoor  eigenlijk  tot  de  grassoorten.  In  de  groote  wouden  is  mijne 

plaats  en  in  de  vlakten. 

Mijne  taak  is.  als  bedekking  te  dienen  op  een  huis.  Mijn  naam  bestaat 
uit  vier  lettergrepen. 

Als  de  voorste  twee  afgescheiden  worden,  beteekenen  ze  de  tegenstelling 

van  oedjoer  (in  de  lengte).  En  de  laatste  twee  lettergrepen  beteekenen 

precies  hetzelfde. 
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Oplossing:    alang-alang. 

Toelichting:  «snên  —  ajituitcnn^ 

ivnri,^  =  dwars,  in  de  breedte. 

17/  O.  /o.  o  o  o  £)  .  /a. 
((£M/J    ntfnttt^i  tui  ̂ iiajitsriti  Liicrnti/i  trui  ̂ \     «j».«(W(Lj(i1»oi'r}(rn»^.V)  mi»     iktj.i/w  tnrrmi^nm  »li.t/ciA/j  t»  ot*0\ 

O   O  Oj.  .00.  o  o.         o  .  <*.•,_„„ 
ntwi aa ^jitKirui^tun  tnaMtKiji^     ttai  tui  trui  nrrt  tan  tui  trn  ten  nj>tynt\     ,w  tya  m  iiman  ttsrt  mi  \     tn/i  n  nrn tuil  fouitui  tui  ̂   \ 

o      a.         a.  0.00O  o./  O  .       /L_.  „ 
*ro  »/»j  7i/;  {  nui  om  tun  na  iw  tisnj  \   tiezamini  uiun  fci  tu?  n  1  turi  30  ̂ ji  rn  na  \    tfj/itixuntvmivitiiiii^n  u>  ttnt*Ji»\  v^ïUl 

.    o 
h  vm  hsii  xn  tui  ao»z   \KmtiK  m  n.i  * 

Er  wordt  weer  een  woord  van  vier  lettergrepen  vermeld;  het  is  de  naam 

van   een  groote  deur,  die  toegang  verleent  tot  de  kraton. 

Als  de  voorste  twee  lettergrepen  afgescheiden  worden,  zijn  zij  een  kawi- 
woord,  dat  de  naam  is  van  uitmuntende  werktuigen,  welke  men  in  den  oorlog 

gebruikt. 

De  laatste  twee  lettergrepen  vormen  ook  een  kavvi-woord,  (dat  beteekent) 
de  bron  der  gedachten  en  (die)  een  booze  natuur  (kan)  hebben. 

Oplossing:  bradja-nala. 

Toelichting:  ,17»^  vindt  men  in  de  woordenboeken  verklaard  met  fmcmiaia^^ 

doch  het  is  eigenlijk  een  steekwapen  en  kan  dus  zoowel  £t>^<^n  als  «s»*»»™^ 
beteekenen. 

   o 
torui\  —   i/nasnw 

tsnMs  verkorting  van  ̂   «*»*.* 

18/  .0.    00/0  o  /o.  00  a 
["ÏMJ1    (a-%'u:<uncnlILfni,™!,f,W)ixi(rrn\     tvi  ̂ atn  tui  tMtKa tui  zsn  trui  <m\   trui  t&i  wi^ji  tra  oji^  tui  tpm  kis    ttmëfniuif 

a.    .  o  o.  o  e>  o.  a  o.  c   o.  o     , 
tun ton  tcnui/iuns*     mi ik/hki  tui  on ~m m tui i { oji tui iut \    tun ~n it/i ~/n  nm ttn tui -n \   anxnasntOKiKris  xm ma »jn tmtrut 

o  o     o.        a.       o  a.  o.    .         o  r 

/ajq.'~n\   onto/naa    irn  tiui ^  trui  trn  uri  tui'ri  iui ^a mi  \   rr-iaj>tunttmtnritr7iHJi\   [n^JIj 
.0  o 

jioi  tisn  a.71  tui  tuijlt   &i  ik  tui  <un  nsnji  w 

Er  wordt  een  groot  rijk  uit  den  ouden  tijd  vermeld ;  de  naam  is  een  vier- 
lettergrepig  woord.  Als  de  voorste  twee  lettergrepen  afgescheiden  worden, 

zijn  zij  de  naam  van  een  vrucht  met  een  lekkeren  geur,  maar  die  niet  tot 
de  fraaie  soorten  behoort. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  onaangenamen  smaak. 

Oplossing.     Madjapait. 

Toelichting:    <miw>u»     is    hier    met    onaangenaam    vertaald,    doch    beteekent 

eigenlijk  gebrekkig.    Men  zegt  bijv.     -nu^enmiMtna^^&dnt 
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IQ/  .o  o.  „o^  o  •  o.  ./^a. 
'  «/•       ["^ljl   a?n  ttJi  tto  mi  Mi  -jnisrtiujt  i/nap  iui\     (utcrmurt\M<kitnm%iun\ruttcniisn\    tut  it.it  tzitiKn  tsn  rut  om  mitns  mmnv 

o      o.  o   o  o  c».  O  e».       O    . 
non  mji^unxn  tuut  mji\   <n  tuut  ttn  ~.t  ito  &ji  %  nn  tio  utfn  rit  -    nat  no^rto  ^rutiutiun  nsnj\  ton  <n  om  mn  tut  ut  m i  \   mut 

o   o.         a.  o         S  O  O  o         o    .  / 

<nitonarui(trniunivtitgasitjt\   icn  ojtaotiutiuniuinicnitsitmi  it.it  itm  rut  ̂ \  <kh am ton  rui  ut  tr- t j>  { \  [«yiin 
.    o  a 

iitvm  nsnxnmi  aojii    mi-tmsnp^. 

Ik  ben  eene  plantensoort,  die  er  fraai  uitziet,  en  bevind  mij  op  de  bergen; 

iarijn  naam  bestaat  slechts  uit  vier  lettergrepen. 

Als   de   voorste  twee    afgescheiden    worden,  zijn  zij  de  naam  van  een  zeer 

nuttig  gewas,  dat  door  iedereen  gebruikt  wordt. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  een  kawi-  woord,  dat  twee  beteekenissen 
heeft:  sijoeng  (slagtand)  en  wadah  (doos;  of  liever  alles,  waar  men  iets  in 
kan  doen). 

Oplossing:  pari-djata  (naam  van  eene  soort  kleine  roode  vruchten). 

Toelichting:  De  opmerking  in  het  Wdb.,  dat  deze  schoone,  doch  niet  lek- 
kere vruchten  door  zwangere  vrouwen  gegeten  worden,  in  de  hoop  daardoor 

een  schoon  kind  te  zullen  krijgen,  is  juist.  Om  dezelfde  reden  wordt  in  die 

periode  ook  de  £nntuit£»\    een   vogel  met   geele  veeren,  gegeten.     Geel  is  nl. 

de  schoone  huidskleur  bij  uitnemendheid. 

iiuixntnsn\  =  crrjinw 

iu»iun.isnj>\   ==  un  xn  :tsna\> 

O    .         
Miuio-m   —  ojmoirqtcni<nun\. 

vdtML  °? ̂  '  J? ?? èr*0"157/!  '^>crniej,<"Ji^  \    MiitmMQQuifii/nxatvAiniMiHi^jaj)^    r\ iM&m  wh mn itJt  xji <w>  <n tct \ 

o  o      a.         a.        o  a  C~)  O       o  /o 
ruiao  ~m<rnaj)(ui!Lm(ui(n-iji\  m  tiet  m  ito,  tot  trui  q  nut  cmiuni»ji,ri\   aot  hui  tut  in  i  nm  tKQ  _sm  \   MirmsuoMnjv   tot 

o   o  r»  o.    .o/'o  o.  o.         /  f 
ton rut &l*p osn ito ~ji ito oji {\    /uiMitn  tut  ao.xt.-ri ttounnoti txn ihim\   m <&t asrt ^ <ut ^ji Ttiunm tm l\  l^JJ) 

.    o  / 

■-     -  iict  nstimt  ut  *f[it  iKitaA/itniHntnmw 

Er  is  weer  een  woord  van  vier  lettergrepen.       Als  de  voorste  twee  worden 

afgescheiden,  beteekenen  zij  iets,  dat  licht  geeft  en  grooten  invloed  heeft. 

,   De  laatst  twee  lettergrepen  vormen  een  kawi -woord,  dat  beteekent:  warni 
(gedaante)  en  goeloe  (hals). 

Als  de  lettergrepen  niet  gescheiden  worden  is  het  de  naam  van  een  werk- 
tuig, dat  gebruikt  wordt  om  vuur  uit  de  lucht  te  halen. 

Oplossing:  een  brandglas. 

1  OellCflllhg .*  ajinAJtt       it.it  rt  Kin  .<c)\\ 

tm?Six  dikwijls  ookicn^M    =  ,&<£>* 

& v samentrekking  van  m«?«\\ 
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o  a   /  o  O  o  .  O        o. 
amui  »q  tu>  0J>ttK<m  il»  Min/n    iui  itsn  im  tri  oji  iui  iiaji  q  ici  n  om  iaji  \  <n  vi  t  w  un  _/n  ®» iui n  UM  f  i» un \  en  ui  t 

q.  o  .00.  o  00.0  00.0.. 
izm  luirm-npiuitnp     mi  im»  luicm  KKiAJtnn  tniojioci  /.\    njiöJmMCtyiii    un  ten  tui  mi  M  crn  \   unMinMi 

CY  o.  o/"  o      a.         et.        o         o  ei.       o    o         /  f 
1UIT70/1  _/«  ibi»  itsriN    tien  trui  ̂ tivi  cm  un  dji^i  ncn  tui  tui  ti^nn)\   oji  ten  iiunvriir-Ji  mi\   ["pJJ 

.   o 
11  en  ten  <ci  tui  mjii    (Cjionm \  entend  ut  tont    m crrn  trui  trn  11  w 

Een  fraai  kleedingstuk  wordt  vermeld,  dat  niet  iedereen  mag  dragen; 

liet  wordt  om  de  middel  gedaan.    De  naam  bestaat  uit  vijf  lettergrepen. 

De  eerste  drie  lettergrepen  vormen  een  kawi  woord;  het  is  de  tegenstel- 
ling van  langit,  en  ook  een  uitgestrekt  stuk  land,  dat  door  water  omgeven  is. 

De  laatste  twee  lettergrepen  vormen  (ook)  een  kawi-woord;  dat  de  naam 
is  van  een  boog  begroeid  stuk  land. 

Oplossing:  maudela  gin  =  een  oedet  van  gele  zijde,  die  alleen  door  prin- 
sessen gedragen  wordt. 

Toelichting:   tuiSuwi^    =   alledaagsch. 

tsjicrrn  rui  \        1 0           0 

2o  ̂  

0   0           
nnrr)\        miifnw 

rui  ?  w 

?9       /  o  o  <p>  .      O  o.  o.  o  y  /o. 
uü,       V&AII    'i»»^»»<iT»JiKWi'r>fi»j®?flrmmTi\     rui  m  tui  uj  v>  1  ui  un  itci  m  mm  \     ao)  isntrui  cm  un  ten  ̂ m  n  tm  \    trituvi 

o  o  ei.  O   k">        o  S  o  o.  .  o.    . 
M~jix*q  Mirui^  <ci  tvui(Hiji\   m pi  .ui  rui ten  ui crrn  "  ui  ao  p   micim  lijmcmiricmtmwit  ei  M(i\  <n ui m hi  un  mi 

o      o.         o.  o  Cl  y  o  o.         .  o.  o 
mimmiis     urn urn trui f  arm  trn xjii  (Ui >M  tent  \     tui <».fl iki ui  mi .ü mi  <n -ui  ten  tn  cm 3  on  i&? ei \     arn  tnomun  enxm  (i  1 

0  f 

De  letters  van  den  naam  van  een  groote  deur  en  van  eene  melodie  van  de 

gamelan  en  (ook)  van  een  fraai  batikpatroon  vormen  vier  lettergrepen.  Als 

de  voorste  twee  afgescheiden  worden,  zijn  zij  de  naam  van  een  aardvrucht 
en  van  eene  bladsoort. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  witte  bloem, 

die  een  aangenamen  geur  verspreidt  en  waar  vrouwen  en  mannen  zich  mede 
tooien. 

Oplossing:  gadoeng  mlati  (naam  van  de  derde  achterpoort  van  de 

kraton  te  Soerakarta). 

lOellCilling  .'       <ntuiten\   =  uitunfW 

93        f  Cl  00a  o  »  /  a.  00  o 
\!cltLlL   V  v> ' aa  V  V3 "? ltJ) * ? X/I>  <yn  M aj> ■**  v'  ̂  x  ««■»M,T)jft6iHH<)i  iui  im\  (rui  «jin  ~ji tui aj) %  *m <n/i  f  n mn \ 

q.    .  O       o.  o.         o       C>  00  o  Cl  o  .0. 
(un  anni^i  t  rn  tui  ~m  tci <uui  m»\     Tipiinji  m  tui  ei  M\*l  &i»a\     ajinji^iLmxzn^tunpi'ris    on  finimvi  an  rui \    ij  crn 

o.  o.    .  a      a.         o.        o  o.  r 
nmminjijiiMi<LCi\  un  Hiiurnnnini  Kninj^iiLiicmuniui'nx   UKiciamii/i pitiifji  ifii\   (iKMfl 

.    o  o 
ten  ten  ia  ui  <HTjs  (M  nn  urn  mui  * 

Er  is  een  zoete  vrucht ;  de  naam  bestaat  uit  slechts  vier  lettergrepen.    Als 
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de  voorste  twee  afgescheiden  worden,  zijn  zij  de  naam  van  een  werktuig  om 

het  haar  in  orde  te  brengen,  alsmede  van  een  weversgereedschap  en  van  de 

haren  aan  den  hals  van  een  paard. 

De  laatste  twee  lettergrepen  beteekenen  hetzelfde  als  mèmba  (gelijken). 

Oplossing:     soerikaja  of  srikaja. 

Toelichting:    »^-?.v  =  le  een  haarkam,  2e  een  weverskam,  3e  de  manen  van 
een  paard. 

Gewoonlijk  bedoelt  men  met  <^-tm  een  fijne  kam  om  het  haar  van  bees- 

tjes  te  zuiveren,  terwijl    «k»™^*   meer  een  kam  tot  sieraad  is. 

De  dichter  heeft  in  dit  raadsel  het  woord  ̂ v»m^    gekozen  voor  den  schijn ; 

in  proza  zou  hij    -n^^v    gebruikt  hebben.  ̂ m>    is   het    meest  bekend  in 

de  beteekenis  van  unfiiunê,    =  de  haren  op  de  slapen  van  het  hoofd 
   cy 

nu  f<i\  —  tnm»  >&»  ~»  * 

O/l         /  o  o.  O   o.        o   o  o  /  a.  o  o     S  O 
vSHJl    ltJ> v»  M ""ï      ~/ntrn "J*! *^ *» tK v    oj>t^êarniEiiunojiisnnJiam\    ntAAthn^A9jt^tKntru^tctvAn»fi\    ten 

o  o  O  o.  O»  o  o     a.  a.  . 
»jxm^ntJittitiHtiVltmit\   HA  tot  ̂ nnibviin  ~ni  ttsn  £i  untsnttji  mj\   ntaniMtaixnru^QLitcinrw  uw  tot  «£>»"  ~m  ö 

y  o  .  O  o.  o  O  S  a        o  o  a.  ,' 
<hn\   tut  tn iwn ttJ) -non n  tilt  irn\    tut KinTt ^tuntartmn tunttnin^iKn txt rm     itti'^tnjin-i'TrttHiinjiKJi  ^j»t\  It&ll/I 

ten  «sVnii  tut  Mi!  rKJi-htvjtaAji^ 

De  letters  van  den  naam  eener  melodie  van  de  gamelan  vormen  vier 

lettergrepen. 

Als  de  voorste  twee  worden  afgescheiden,  is  de  beteekenis  gelijk  aan  bëreg 

(voortdrijven)  en,  als  het  een  kawi-woord  is,  a&npeftsa  (iemand  geweld  aandoen). 
De  twee  overblijvende  lettergrepen  (zijn  de  naam)  van  een  werktuig,  dat 

dient  om  het  vaartuig  te  besturen  en  de  richting  aan  te  geven  om  voortdu- 
rend te  (kunnen)  varen. 

Oplossing:     soeroeng-dajoeng. 

OP.       f  a.  o/o  o.        /o.  o  °  °-  _ 
["3JLS    «s>l*5'l«a?'WM-/w»«5WI4M(Ui»n»rt>    m,wmt)  tfjiturtajt  isn ■iui(tn\    mtuuitHi  -j»n»o  iisntnjftcttut)tHt\ 

a  o  •     o  S  0000/  O  o 
tAttnuntuttK/iitoiuiitnjs    tm  un  ui  tuut  nrt  ostttn  ttn  tut  t*nji\     tut  *«  tan  ut  f  tvn  n  «ïi  I  <cro  \    ntuilMttn  ~X'njjlltf"t4iPJ(^ 

o  o      o:         o.        o        o  o  O  »  o./ 
<ntnntKtasnaJt'HTiMpj.rri\   tntt  tnjt  ̂   rut  (rrt tun  tt^^rt  tut  tyn  ik»  tut  tut  \   mrtxmntKt<nium/n»ziita\  l^JJ 

.    o 
n sen  §sn  tci tut  aojti   tun uvtiun  tut  v. 

Er  wordtr  een  waterplant  vermeld,  waarvan  de  letters  vier  lettergrepen  vor- 

men. Als  de  voorste  twee  genomen  worden,  is  het  de  naam  van  iets,  waar- 
van men  gereedschappen  en  huizen  maakt  en  dat  men  ook  verbrandt  met 

eeu  zeker  doel. 

De  laatste  twee  lettergrepen  beteekenen  een  ingrediënt  voor  de  betelkan wers. 

Oplossing:     kajoe-apoe  (een  soort  rivierkroos). 
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Toelichting:     iftjairiSin  Deze  pass.  vorm  wordt  ook  wel  in  gewoon  Javaansch 

gebruikt,    doch    luidt   dan  meestal  ̂ tov    =  ^kt>»^itih\\ 

tfMrjMiisn^  De   «i>ix  dient  hier  alleen  om  het  aantal  lettergrepen  voltallig  te 
maken. 

vnQtwp  kr.  van  vmc^  =  bestanddeel. 

f  o  a  q.  o  O  o  o  •'  o.  „  o  a      /  % 
[t&j/f    <ea  m  <nj)  jahii  tuttKKnttjKtoo*ji\    iuin*!>  tmn^iK/),tMltJ>'istiirui<rn\    tn.wi  in  ̂ a  mi  ̂   tot  ti/if  riöinws   ntat 

o  o  o         o  o  o  o 
•tj> mi ikj)  ttji  in >  (l>>  tmit \  /L/n  asn  ta  xjim  itci ten  tui  rrm  \  tun  nsn  ,ut  .u> »  « <wn  \    o^ <ia»  t&itrt  ieji  tvni  «o "^J *    mtuitito  tsn 

O  Q.     .  O        O  O.  O  O         O.  O.    •""  / 
imth  <uiiurttKni^ii*u<rnvn<ui'r)(£/ioj>>n\   <&t  tm  f  tu>  tm  tut  tut  tm  \  {^ülü 

(Mkihomth   il/i  tnttm  wf  *ty)  amaun 

.   o  n 
11  enri  nat  mttut  tn )t  hoi  trui  tm  in  tui  t v\ 

Het  ontstaat  uit  staal  en  ijzer ;  de  letters  van  den  naam  vormen  vier  letter- 

grepen. '  Als  de  voorste  twee  afgescheiden  worden,  beteekenen  ze  hetzelfde  als 
mongsa  en  ook  nalika  en  wanlji  of  ook  den  naam  van  een  werktuig  om  vogels 
te  vangen 

De  overblijvende  twee  lettergrepen  noemen  het  stijgen  uit  eene  rivier  (na 
een  bad). 

Oplossing:  kala-mëntas  =  zware  roest. 

Toelichting'.   Mttrui\  =  le  tijd;  2e  strik  om  kleine  dieren  te  vangen. 
,   o 

««  w  <&i  nsn»  \  —  tct  n  tui  tatt^ 

97         f                     O       /o.                a   /  o                  o                   O  O  a.  a.    .           o            et 

\?33-ll   tnimittnyi  tct  riten  itsnoji  wan  n\   iaiit.ii  ttn  ni  oji  i^vn  tn  >i  tm\  tun  tm  tm  trut  ̂   tct  a/inito\  tn  hm  t,~n  ut  **t 

Q.                                           O        O.                                                  O                            O.          O/    <">.    .  .                    O 
tn^ittntmj\  imn  tu^tuiarmuri  trin  ioi  tcjutvi^\   tm  *  v  ttn  ik/i  <t  ui  tun  nn\  tuinrut  t<n  riem  tn  tut  ttriji\    mtoajininin 

untrui\tivirm\   tLintmtm  tnitpmtei  itjuHtiwi  _/» tuiann\   tm  tut  nrt  fi  nrn  thi  -n  \  [te,i 

.    et  G) 
lixmnsnxniiJiiifijii   uz  rut  tm  -b»iE7 isn  &i^i* 

Er  wordt  een  kërisvorm  vermeld ;  de  letters  van  den  naam  vormen  zes  letter- 

grepen. 
De  voorste  twee  zijn  de  naam  van  een  vogel.  De  twee  daaropvolgende 

lettergrepen   zijn  de  naam  van  alles,  wat  men  in  den  vreemde  noodig  heeft. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  zijn  de  naam  van  (een  hoop)  rijst  in  den 

vorm  van  de  tjitakan  (hier  een  koekoesan). 

Oplossing:  djalak-sangoe-toempëng. 

Toelichting:   tnantm-noo^s  =  op  reis. 

-nifirmtnas   '==  ttjitcitmtnns    =  üe    VOHn. Cn<rn  UI  t    ta^Jjl 

vSlUL  ft7'ü  7  'r' '  <m  ~/n  *'"  "^  *^  V  (5^'  *^  °  'r>  ? x      n»2^<K7">i»J>/*»'K»ïiijj»iy«(rr)\     <n  tm  vi  rui  <n  tun  tn  ut  >  tut  ft 

<rj&iq\  <Tj ik t n ik t $ itji itji ttJitHttuiiHTji\  *att>i.i^tiCicmiKniÈtri>icitLn\    vt  tui  <n  tn  »ji  tm  mta'tn  \    an  iCtemmhal 

S       -    S  .o  /  e»  OCy  o  O  o  f 
wn\  ainaxtnKntniz.<t<ijiitaasri\   tut  asn  tut  mn  aaittfUintMMoriM  cut  ttA  aayi\    asntnttnun  tbnxntnt  t>nji\   l^iin 

.    o  o    o 

n isn  mn  aui  \jt  tuin;  aiuii'tjrtriitfn^/riitsntrvia'^  -' 

Verh.  Bat.  Gen.r  deel  XLIX.  8. 

ti 
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Een  dier,  dat  in  het  water  leeft  en  tot  de  onbeduidende  (dieren)  behoort, 
heeft  een  naam  van  vier  lettergrepen.  De  voorste  twee  lettergrepen  beteekenen 
hetzelfde  ale  djodjah  (een  stok  om  te  steken  ). 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  iets,  hetgeen  alleen  de  vrouwen  hebben; 

de  plaats  er  van  wordt  zeer  geheim  gehouden,  zoo  slim,  dat  het  niet  gezien 
kan  worden. 

Oplossing:    sogok-itil. 

Toelichting:  Volgens  het  Wdb.  is  ̂ ^^(mtaen Jna&n^  een  kruipend  water- 
insect; dit  is  onjuist,  het  is  een  klein  vischje. 

Het   woord  «3> «?»«.»  is  plat.     Ook  in  deze   samenstelling  gebruikt  men  in 

fatsoenlijke  kringen  liever  ̂ M» 

OQ        f  o  o    o  o  •        X  o.  s 
(fcTjia    <uiit.fitQi»jt  n  tptmtutt  fajn  MjA'i»tuz\    iK/iit-iM  tkeijüjiiwi  isn«uim\    <M(isnmnientipi<Entki>tni)et\    ten 

o      o.  o  o.    .      o  X    a      o  o.     1  o  .  o.    . 
temrvi^nunmiciaAjteit\   oi  ini«iitjHdimii*i»n>   aei<tetajta-n*:ixzn'Yi\   07  van  *o  vu  ten  ten  v;  kt»  \   tenten 

a     o.    a.  n  s       a.        .     o  o    .  f 
tui^ttyicmtjn  it^tet  tsnj\   «a  ̂   oei  ti  ten  <n  tei  m  i«r  j  ti  <m  it,»  <m  «j  \   tenten  n  *;«  toeten  n  fite>\  {npjli 

ntcntsn  iziuiiHTjii   tsmrujS  o>% 

De  letters  van  den  naam  eener  vrucht,  waarvan  vele  soorten  bestaan, 

vormen  vier  lettergrepen.  De  voorste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  iets, 
dat  gebruikt  wordt  om  allerlei  dingen  vast  te  binden. 

De  overblijvende  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  iets,  dat  zich  in  het 
lichaam  bevindt  en  oorzaak  is,  (dat  de  menschen  zich)  kunnen  bewegen  en 

spreken. 
Oplossing:  tali-djiwa. 
Toelichting:     Deze  vrucht  is  eene  weinig  voorkomende,  doch  bijzonder  lekkere 

manggasoort,  welke  dikwijls  *u *&&«»,   genoemd  wordt  en  als  zoodanig  ook 
in  het  Wdb.  voorkomt. 

ft»*m-h\  verkorting  van  uctm-ht 
m.itei\  VOOr  t£ita\ 

vlM.  '7'0,i^&,£o'Kn*5,7,,t^(m*/,''x'»?»  tuiwn<uM<rnM<iüÉnMsa\  iie:tnnnxjn^ajnbitantms    miojirtn 

<L*iA">ituiiMJI<   91  &M  aa  ~A  HUM  f  vt* ui  anrrtaiLt     (unirvitJ)^j>*jtii-Jit<>'r>\  nunnttet  ui  hutenreiteii»^  ten  ten*  et  q 
o.        ei.  o        .    o       •  o.       n  .  / 
tci arn «jo na tnjisnj,\  tutw  tetfiAteibi  <n  tot  ten  aj>nr>  oei  tets  cemtenm vjnKma^m-nrutents  («-7ïfl 

.     n ntsnasnKitA tntt  (untJi >■/> «n oei »\ 

Er  is  weer  een  woord  van  vier  lettergrepen.  (Het  is  de  naam  van  iets), 
dat  behoort  tot  de  kleedingstukken ;  mannen  en  vrouwen  gebruiken  het;  de 
vorm  is  vierkant. 
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Als  de  voorste  twee  lettergrepen  afgescheiden  worden,  beteekenen  ze  het- 
zelfde als  ëloes. 

De  beide  overblijvende  lettergrepen  zijn  de  naam  van  iets,  dat  dient  als 
middel  om  kwaad  te  doen  en  iets  aan  te  vatten. 

Oplossing:  oesap-tangan  =  zakdoek. 

Toelichting:  ̂ ^«««n*™.  gewoonlijk  verkort  tot  M««c>wf\  is  een  witte  zak- 
doek,  Een  gekleurde  heet  «n *** 

31.         [KI-IJl     MOnMM  jUffTOMJflffmv     HUI  J.  il  t/A  Kt  VI  <m  l/IJ  *J»  I 'II  TJ  '\     »rt  <£j|  l  •  -•_»£}  imM|M  »J  «7\      $OII  *Oi  3VI  $ 

aticirxcujijtoy  tniiuiinn  1J1  tsn«Jkftun%nvi  mi»     «o  n.ttM'niMM'rjMx    «  <u/i  km  ijn  t»  .«j»  il  *Hy    *f'v',H} 

(i  a.  o  a  a       /     . „ 
inin  ntxiHiuf  minafii\  naaniKt TLtiEixi  Mi33>fuij*jvi'Tiiaz>  »*»   Kn*r>KnojiitA*>fy^\  V^OID 

.o  o 

Een  lekkernij,  die  van  iets  zoets  gemaakt  is,  wordt  vermeld ;  de  letters  vor- 
men drie  lettergrepen. 

De  voorste  twee  lettergrepen  (noemen)  het  voortbrengsel  van  een  gewas; 

het  heeft  een  aangenamen  smaak  en  is  de  grondstof  van  de  bedoelde  lek- 
kernij. 

A!s  de  voorste  lettergreep  weggelaten  wordt,  is  de  beteekenis  gelijk  aan 

tan  jatna  (niet  herinneren). 

Oplossing;  goelali. 

Toelichting  *ay,£^  =iets  zoets. 
           o        o 

»Ji-ri&jiS   « tjn  M  *•»>  aft      o^Jt  \            auilKlL»^ 

59        f  O  et.  o  o  .         S  o.  et.    .  o  o 
ffcTJffl    n  wtt nn m ~jt britm n  i  iVi  uzik  &i^ji\    o^i**.xm  «j  t_rn  w>  isn  >uit>\     h/m  »<ri ttn *cn ruif  xn  «jtiï»o\     uit 

a,  o  .     a  /  (?>  o        .       o  /  o.     . 
ntnuun  tuin  attatA  ttnj\   KnhiiMiaAJitun^rn'ri  mntcis    ^jn  ht,ihiwmn.tn*Q»aj\     nicunm  vu  ixn Mnwitnns 

o      o.         o.  O  .  <r>  .  o         o.  o         O  O       'o    •       / 
*m  ann.it  •n-i<mx/n,Vï  *n  nsnjf-    «sn  "  *m  tui  nicn f  nut »<o iK7  j)ii5no^«in\     iuiki  <Kn«sMir»»o^-»i*r>>   [ag 

n  en  aïn  i.iaji  ifi  tt  nvniiivnxm% 

Er  is  iets,  dat  tot  de  geneesmiddelen  behoort;  de  letters  er  van  vormen 

slechts  vier  lettergrepen.  De  voorste  twee  (noemen  iets),  dat  in  de  keuken 

gebruikt  wordt  om  spijzen  gaar  te  maken;  het  wordt  ook  gebruikt  voor 
werktuigen. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  een  kawi-woord,  dat  beteekent:  bojongan 
(dat  gene,  wat  overgebracht  wordt)  of  aking  (zeer  droog). 

Oplossing:  kajoe-anjang. 

Toelichting:  De  un?»*»,^,™*  is  een  boom;  het  aftreksel  van  de  wortels 

wordt  gedronken  als  koortswerend  middel. 
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Het  woord  ̂ «wi^iw/.?!»^  wordt  gebruikt  in  de  volgende  beteekenissen : 

Ie  met  zijn  velen  verhuizen;  bijv.  o^^w^^/i^*»/.!  «7*^1  «:?<>/>,»> 

2e  datgene,  wat  overgebracht  wordt  bij  het  verhuizen; 

3e  menschen,  die  in  den  oorlog  gevangen  genomen  zijn  en  weggevoerd  worden. 
In  de  laatste  beteekenis  treft  men  het  aan  in  de  wajangverhalen  en  de  ba- 

bads.  Als  bijv.  een  vorst  in  een  vreemd  land  een  overwinning  behaalt,  brengt 

hij    de    vrouwen    naar    zijn    eigen    land    over.    Die  vrouwen  noemt  men  dan 
o 

JJe  active  vorm    nmn  *»»innAat  \    eiscnt  een  object,  oijv.  éAiKAtmnvtrntinnMttrniuiiu» 

.  ,  unru^  —  de  vijanden  voeren  de  overwonnenen  weg. 

00         /  O      O  y  ■  /  o  o  0.0.  o  (O  O  y 
\P?Hil    l*l'attitntaM»fninojtt»siiisntuntuta2t\   luitt.nthTnttji^tiintnttvinms    <n <lm op «7 «sn ^ tun oti turn un     tui 

o.  O  O       o  00  o  o.  on 
tn ten aj) tui  «■ƒ  1  tci <\n\     asncmtfJi-tiitlJl'nonmihqtEiHMiuis    acntMajitnj^».r>*spitnnri\    oj> tieznmt/n K!HMttaji\   tsmm 

o  o.  o  y  a  o        a.  f   . 
M^A-nOJHUll&n&RS     IK11  OJI  tni  m/1  %  ICT1  OJI  I9/7IIE/I  (W thl  tUÏI  Ml  tUI  \     QK  tUIIKII  -ï«  T>  OJÏ\  (UlttR  \    U^JJ) 

iiKntinsnitntuittfijjt   mntruap\ 

Er  is  een  witte,  welriekende  bloem;  de  letters  van  den  naam  vormen  drie 
lettergrepen. 

Als  het  (woord)  in  zijn  geheel  gelaten  wordt,  beteekent  het  een  bedekking 
van  de  tanden  hebben. 

Als  de  voorste  letter  weggelaten  wordt,  is  de  beteekenis  een  bedekking  van 
de  tanden:  en  ten  tweede  is  het  een  krama-woord  voor  het  zwartmaken  van 
de  tanden. 

Oplossing:    malati. 

Toelichting:    nj>ap\  KI  van  min*** 

^ru,^,,  =  lippen  hebben. 

™    trui np \    Ja.1*.    Van    m (Manlijk 

iu)hk\  -K.1  van    mim^ 

     o  . atsc&iQjin\   —  ajn  tui<EAtnjiiuiii\ 

Q/i/  a.  o  o  y    a  ■  o  y  a.  .  o. 
L"SHH   "i"ir'J"Q^'l^"^w*T,Ü',/,,"-"'OTlT'" v     o  o**  «o  t»  <M  *»»o>  jsnrt//(m\     nsn  m  ~JiaJiomn  vn^nnxm^tnun\    */n 

»<na<nti\ji^tuhxacuuitton\  aj>ikjiit/if>tmiuitisnaa~jnuittri\  tem  tisn  <lh  itsn  m  i^jiti  xzn  tui  \    a^ui<n<tntuntihiMr>ijJ^tt^/j\ 

»mtuntiv^iabicrnShcüitHiasnji'    uuiShKn^ShtniiiBitf»  ̂   icm  mi  asn  ~/n  <tsn  .c»  v   &iM<tsnèjiicipi'ri\  felfl 
.    o 

ntcnttmtatuithini   <i»  iw»  ®i  t^  f» 

Een  toespijs  bij  het  eten  wordt  vermeld;  de  naam  bestaat  uit  vier  letter- 

grepen, waarvan  de  letters  alle  zonder  sandangan's  zijn. 
De  twee  voorste  beteekenen  hetzelfde  als  datanpa  sangli  of  tan prabëda  (geen 

verschil^  gelijk). 



35. 

36. 
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De  overblijvende  twee  lettergrepen  (beteekenen)  nader  komen  en  de  tegen- 
stelling is  moendoer  (achteruitgaan). 

Oplossing:  pada-mara,  naam  van  een  gerecht,  dat  uit  een  groot  aantal 
ingrediënten  bestaat. 

Toelichting:  Deze  benaming  is  zeer  gepast,  omdat  M(u,«,j-r>N  letterlijk  be- 
teekent:  alles  komt  bij  elkaar. 

f  a  .  o   o         a.     .  o.     o   /  /   o. 
[o^in    tui  rui  <ki  oji  tn  tm  t  <n  tioi  i 'Ci  tn  ̂ a  <in  tis\    <iji> «n <un hui ttni tui tbw ajn 'iui in \    oji  isnauiamtunun -ïA.~ntn»n\   wc. 

o      a.  O.oOO  <->  o.  o      a  o.  O 
H7i  nuf  tui  <m  ia OAJ)<H>jj\     asn  <rn  un  tui  asn  cm n tut  _yj tui  tcj \     tn  mi  e  in  irm  t  q  tui nn  itli  $  un  -n \     mui  miJitKii  Oji  asn 

o      o.         o.  a.  C)  /"        et.    a  /  o        o  o  /  / 
mji\  tun  tMntrhii^  ti  vi  cm  tun  <o ttatisn  j  \   tui  txn  oji  tmi  i/n  itui  tiai  na  ojiii  or  as:  avi*ji\    tt,i  tui  >  tuin  <HiaAjixmrn  asn  n\  ["pij) 

•   o  o  o 
jjKnasiiccituithnjjt   tuituiojiiT*, 

De  letters  van  den  naam  van  eene  bladsoort,  welke  dikwijls  als  genees- 
middel gebruikt  wordt,  vormen  vier  lettergrepen. 

De  voorste  twee  lettergrepen  zijn  een  kawi-woord,  dat  beteekent:  wangi 
(welriekend),  ten  tweede  konjoh  (Kr.  van  borèh),  en  ten  derde :  dèdès  (muskus). 
De  laatste  twee  lettergrepen  (beteekenen  iets),  dat  voortkomt  uit  bloemen; 

dikwijls  dient  het  als  geneesmiddel  en  het  wordt  ook  gebruikt  voor  boerat 

(boréh). 

Oplossing:    wida-sari  (naam  van  een  kruipplant). 

Toelichting:  m^x  =  le  stuifmeel;  2e  de  bloem  van  den  ̂ wwa^-S* 

f  O         o  .  o   o  a.    o  /  Sa. 
{."Uli-H   '7'l3'2{K?<w,'>'L"?''ïf)'r"l,7'wl'<l:"M-al<t»*ÏT>   af: <mx/n  {^.'i  tui  tui  iMajnaji  tui  \     a<J>asritri.iariiunik-n^A-nm/m\ 

o     a.  o  o.    .  o      o.        o  o  ei  o   O  O       o 
ttaittoi  trui  ̂   trui  cm  a^a/vitMji\    tsjitui^ojnnaiuncnji^amtuinx    tui  oq  ik  tui  ~jj  kj  *ji  $  tun  v     tui  t&i  tisn  cm  tui  _&«  ui  ona\ 

O  .    o.  /o.  o      .     o  O  O  .      / 

tisn  t&i  oeitn  tuil  tun  nsn  asntnm  \  tnaxuriKi  truit&itHiisntiui  cm&iacn  ^n^tKicmtruiji\  asn  ■»»>  ntui^t,un-ntcnni\  v^fj 
.    o 

n  icn  asn  tui  tui  ui  iii   tun  tuiajn  «jiw 

Er  is  weer  eene  bladsoort,  welke  ook  dikwijls  als  geneesmiddel  gebruikt 

wordt.    De  letters  vormen  vier  lettergrepen. 

Al  worden  de  voorste  twee  lettergrepen  van  de  laatste  twee  gescheiden, 

toch  is  de  beteekenis  (der  beide  deelen)  gelijk,  (nl.)  het  woord,  (dat  gebruikt 
wordt)  door  menschen,     die  iets  vragen. 

Als  de  vier  lettergrepen  in  hun  geheel  gelaten  worden,  is  de  beteekenis: 

barang-barang     (het  een  of  ander). 

Oplossing:  apa-apa  (naam  van  een  lagen  heester). 
Toelichting:     Deze  plant   is   vrij  algemeen  bekend.     Als  men  op  reis  gaat, 

steekt    men    een    blaadje  achter  het  oor,  als    voorbehoedmiddel  om  niet  een 

of  ander  ongeval  (apa-apa)  te  krijgen. 
&>in7ie&}{\   ixx,  van  <2)a2^ 
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07/  •  o    /  o  o  /o.  et.  /  '  .o 
(iCTjifl    «ji»oi,im«yw  ikj  j5».'WtnT!«j»iK>mnv   iojjj iitarn»J>  i^oji  nsr ia  ui  nm\  xmivifiun9Jf'riaiiiasninini^  mum  mi 

o.  o.  f")         o  a  «   o.         o     .  .s     .  O  .  « 
auicmvnttMtnji^   tKumntnuiaJirt  tsmruiihn  ^,1  mi _t«\   nnantn9Jiixnanrii^n\    wnnmuuJi.m   as»  * » tm .ui 

o.  O^too.  00  on./  /   ' ioj»  kw iOv»  *  1  { \  .bn <m x»  -»» <ur  tft  ui  t!  kii  in  »/»  i*«  ito j«i >   nuntfn ^AitJia<niui\.itnui\    lo^öJJ 

nxmtsnoatuiiHijii   aJimianrri% 

Een  pasanggrahan  onder  Soerakarta  wordt  vermeld;  de  naam  bestaat  uit 

vier  lettergrepen.  De  twee  voorste  lettergrepen  (beteekenen)  de  plaats,  waar 

de  wilde  dieren  en  de  vogels  zijn.  De  twee  laatste  lettergrepen  vormen  een 

kawi- woord,  dat  dikwijls  gebruikt  wordt;  het  beteekent:  een  overal  dicht 
begroeid  stuk  grond,   dat  uit  de  verte  zichtbaar  is. 

Oplossing:     Wanagiri. 

Toelichting:  In  dit  en  het  volgende  raadsel  bedoelt  men  met  pasanggra- 
han een  ïuslverblijf  van  den  vorsl,  zooals  er  in  vroegeren  tijd  te  Wanagiri  een 

was  en  ook  te  Karangpandan.  Tegenwoordig  heeft  de  Soesoehoenan  een 

lusthuis   te  ruQ»oJnax\  aan  den  Bangawan,  terwijl  dat  van  Mangkoe  Nagara 

te  njttxn  iutit\    IS. 

QQ  O  o  o.    o  /  /"o. 
fiCTjfl  n  iji  1  <tn  /Hl  -y»  oji  1  cm  i/n  annm  it/i  rui  ?  \   mn  <m^nm  iui  %  [tui  n  ik  tut  -n  minsn\    <»j)  bn  au  mi  wn  inti  ̂ t"nvito\ 

o.    .  o  .    .     o.  1  o        o.    »         o   <■>.         <r>.    .   S  Q 
run  iniun  mi  aui^aTtiwjiHijs   n  ojt  rui  tl/n  nrn  t&i  >  •  •  iier  .rui  ,iw  \    oji  *m  iuthi  ti  tun  in  n  \     tn<iu(mt/nij|Kn<    *ji>><ki 

.     o  /  S  Cl.  S        /    a  of 
rjininirt  nrn  tn  iji  ixnitria\   tnninn<K\tuui<n  &>  j  w  .t,i »  ti  m  mun  tt/><L)i<rm\   ibi  tn  ti  *■*  an  in  1  "~n  \  ItMJJl 

.    o 
noen  asnxa  tut  Kin*    mm  iuicnnaoj,\, 

Er  is  nog  een  pasanggrahan,  ook  eene  onderhoorigheid  van  Soerakarta. 

De  letters  (van  den  naam)  vormen  vier  lettergrepen. 

De  voorste  twee  (beteekenen)  een  groote  rots  in  zee.  De  overblijvende  twee 

lettergrepen  zijn  de  naam  van  eene  bladsoort,  welke  als  mengsel  bij  ver- 
schillende bloemsoorten  gebruikt  wordt  en  een  eenigszins  aangenamen  geur 

heeft. 

Oplossing:     Karangpandan. 

Toelichting:  ̂ rjtks  voor  ̂ kÓ^* 

*av>crm\  =  tjimnvicnnw  =  verschillende  soorten. 

a-jtoris     01   <niE/mn\    ==  ■mui'* 

SQ        f  o        o.  00  o  .     o    .    ei.  o.  S  .0 
tjv.       y&ift   iUMM7)wiJaMMj«OK\    oji i^iwTn  <ej  ijn  is»)  cm tiLi nm\    tcnitjifun9~j-nnniisnn'hrt\  nn*mruf 

o.  O  •         o  o.  o.  S         o 

rui  nmxatiAJlinfls     asti  f»  ik  «j»  n  vat  mamt,vi  j.»  mi\  *  »  wn  -s»  tsri  o  {  xjïi  u>  M  \   tmvi^iKrin,viniiuttng\n-nnim 

o.  o.    .         a.         .  o.        o      O  o   .         o  / 
mn  rt  iui  %  i-ji  mem  ts  \   miwnitn  unhnojiuuicm  -Êl""!^  woii^    ik/jh/j  j  «iii  ̂ nci  iii-n  \    (ir? 

.    o  o 
M<cn«j7j<roajj*ois  a<T omntta n ̂ a^ 
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De  letters  van  den  naam  van  een  desa  onder  Soerakarta  vormen  slechts 

drie  lettergrepen. 

De  twee  voorste  lettergrepen  zijn  een  Javaansck  ngoko-woord  en  de  naam 
van  een  boom,  die  in  bet  boscb  groeit.  Hij  (de  boom)  bewijst  vele  diensten 

en  wordt  door  de  bevolking  van  bet  gebeele  land  gebruikt. 

Wat  de  laatste  lettergreep  betreft,  zij  is  de  tegenstelling  van  sëpoeh  (ond). 

Oplossing:     djatinom. 

Toelichting :  <livrt^\  =  mhki\ 

A(\        f    Cl  a  et   o  o  Sa.  o.    .  a  a 

(«tja   <n  vtt  w *fi  &u>L,)%nci'tjitm  ^A.ut  vk\     <u> *» m t "~n oji , *« »ji itsii  ha  am\    mn »m wn tfn irui » K)  a»nao\    ncni 

o    o    .  .  et.  o.        o  o      o.         o.  O  O        e. 

oj> ibunji Mn  wni>\    tm n  nm n  no tn tu> m un %  xm ik  tm \     iwno\.t^aiiJ)(miun»Ji'u-tiisna\     <n,vt  ntutfiKimmaji^Aaji 

o  et  o.     .    S       o  et.        o  .o  0.0OO0  f 

*(>a\    JJJïl«ioi»Mnrij(A/Pwni    tun  uu  a?j  na»  ifcj  <o  {  &/n  <o ->i  tTin  tsn  mnn/tn\    «n nrt  act  as?i  cm oj>  j* t» >  ((trjifl 

.    o 
n  tmasnaatJi  WTnz  con arm xa  mi  w 

Er  is  weer  eene  desa;  de  letters  van  den  naam  vormen  vier  lettergrepen. 

De  twee  voorste  (beteekenen)  een  nuttige  vloeistof,  die  door  alle  menschen 
gebruikt  wordt. 

De  twee  laatste  lettergrepen  beteekenen  ivèwèh  (geven).  Als  men  de  voorste 

en  de  laatste  letter  (van  bet  woord)  wegneemt,  is  de  beteekenis  (van  het 

overblijvende)  ngirangi  (verminderen). 
Oplossing:     Banjoedana. 

f  O  .  Sa.  o  o.    o  o       O        o.  o.    .  ft  c 

vüUL    asnFZ',e).irnttJ'l,sr)i'''-,rrniE"rL'71y    "J"  tm^tunan  tui  ito  ïmiui  m  ox>  0JI  \    mn  Mn  un  ten  tru  f  rn  » i  m  m  \    oji&ji 

.  a/  y  o.  O.     ./o  et  et   a.         et    .    S  et   /" 
M  ■tsitnai  <un  <ni\   tui  ten. tji  Humt  arm  rj*iuniui\     <n  utrtm  on  ut  un  nmui  -n  >     aoictcmvnintrns    <n  i/w  »n  <K7  <lm  oen 

O  C*        et        /  a.  o'.  O  o  et 
ttJlwn&>\    asrtnrnM^ijiitaiMnticinMijiiMTiêfntJiihnp    tui  ti  tun  tsn  ui  ivi  *J>  \   Ud 

o  o 

jf  izn  aai  set  ui  anijs  ten  ru  xhji  oji  \ 

Weer  een  woord  van  vier  lettergrepen  en  ook  de  naam  van  een  desa. 

De  twee  voorste  (beteekenen)  eene  plaats  met  eene  groote  hoeveelheid  water, 

dat  afkomstig  is  van  bronnen  en  bergen. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  beteekenen  als  krama-woord  karja 

(maken)  en  als  kawi-woord  përang  (oorlog)  of  wisma  (huis). 
Oplossing:     Kalijasa. 

Toelichting:    Omtrent  het  gebruik  van  ium^     in   hedendaagsch    Javaansch 

moe.t  worden  opgemerkt,  dat  het  als  krama  van  ™^,u»n  alleen  gebruikt  wordt, 

als  men  spreekt  van  groote  voorwerpen  maken]  anders  gebruikt  men  uQn^, 

Het  wordt  echter  steeds  als  KI.  van  <m^o%  gebruikt. 
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AO        f  <">  O  .         /  o.  o         a.    .    S  S    a.       Cl 
^o.       ["^JUl    inïn*Mfrri':'>'Kntisriiuiam<EJi<nji%\    un  run  no  cnvn  i&iikiui  mtm  tui  rut\    ojivtt-nt  -mui  oi&o-^nto  ?  ntm\ 

o      a.  o         o       o        o        o   o  a.         na 

tan  tuin  i  is  ̂   ti  ui  om  tui  mji  (M~>ji\    Jvn  <ts»  on  tui  (tan  >  ui  ̂   iun  o  ■>  >  \     tut  m)(k/i%  «sn<HJ!-*  nicn  iui\    run  [tuntn  ton  tui  out  anji 

o.    o 
l  lArtq  tri  tn  irtn-n\    xm  ui  (tn  ihi  ,(m  umi  rn  ik)  «/» im  ij  itn •  h/i  _^i  mi  n    mi  cro  crm  itm  rn  m  tui  iiko^   Iiu? 
o 

Ij  ,tm  «Ti  nTi  tut  un «   en  xm  n  iui<n  un  ~m rn  tui  tmjw 

\ 

Er  is  weer  een  woord  van  vier  lettergrepen.     Alleen  de  menschen  hebben 
het  en  het  bevindt  zich  onder  aan  den  arrn. 

Als    de    voorste   twee  lettergrepen  van  de  laatste  twee  gescheiden  worden, 

is  er  geen  verschil  in  beteekenis  (tusschen  de  beide  deelen),  nl.  iets,  dat  be- 

hoort  tot   de   inans-kleedingstukken   en  dat  om  den  middel  gedragen  wordt, 
op  den  houvast  (de  saboek)  van  de  kain. 

Oplossing:    èpèk-èpèk  =  de  handpalm. 

Toelichting:  ̂ urtrjiuitmj,  =  de  riem,   die  op  den  buikband  gedragen  wordt. 
ojirnncnni  »<nm\     VUU1        mi  mn  nrrn  «n  -n  lun  v 

Cü    «*,  '  CO    *< 

A  O        f  O  *  /o.  o  o  n  o   et.         o.  f  Cl  Cl 
tO.       {^tlLO    toiiriiiecnrnttJitoniuiorni&Knji^s   muMinn  ^iitn  tuiftipvui  onniun  i:»<iy»\     ito  nsniKi'^jnnimiici  .tsiiamnui^A\ 

.    .    ei.    .   /  a    o  .     a  /  l ")  / a    Cl  /" 
truiiumo  <£inii  ui  itn\    (Uiti* ihi^i u)/nw>aci^tun  m\     ikii  (tni  ihi  mui  ui  "~n  (tn  \     rn<EA%<rui^  un[_  in  %  t*s  i£j\   aimtnc, 

o   ei  C>  .         /  a.  o  o.  Cl  a.  f 
mtuui  un  asnoo  ^/i  (tn  ui  f\    ton  <  '  ïO)  uniui  amiuisunun  iE/ln-iin\   iiisn  j  il(iki  &ji  ̂ rHHiKuj  ,<isn  v   Uulin 

.o  C>  Cl 
II  vnn  mn  jui  (ui  on  jt  tuniJi  cm^ii  ui  cm  at, 

Weer  een  woord  van  vier  lettergrepen.  Als  de  voorste  twee  lettergreper 

afgescheiden  worden,  is  er  geen  verschil  in  beteekenis  met  de  laatste  twee, 

(nl.)  de  naam  van  alles,  wat  gebruikt  wordt  als  roer  werktuig  om  iets  te  mengen. 
Als  het  woord  van  vier  lettergrepen  niet  gescheiden  wordt,  noemt  het  de 

afstamming  in  den  zesden  graad,  gerekend  van  het  kind. 

Oplossing:     oedég-oedeg. 

Toelichting:   ̂ to>o?\  =  onverschillig  wat;  bijv.  aj>^w)«JT^,t3i»\=eenmensch, 

onverschillig  wie. 
Ci  /           s  „ 



POETJOENG. 

\!CIHJL    ""'^"^J!  ̂ i "-50 v    tKt  ̂ tuvtarn  Mtnj)OJi<EA*n\     iv,>iBcn^aativ,)ioctirjnanjt^     ajmui  aa  iiiinsn^AtyjtaAjnunici\  eun 
0  O         f».       o    .  o  f 

.    o  o 
»  vmasn  <rn  tui  nn at   tmaztmnJitMtti^ 

Hetgeen  vermeld  wordt,  heeft  een  schitterenden,  stralenden  glans;  in  de  verte 

is  het  zichtbaar.  Als  men  dicht  bij  komt,  wordt  het  hoe  langer  hoe  mooier. 

Het  kan  opheldering  geven  omtrent  een  geheim,  dat  niet  te  zien  is. 

Oplossing:    een  spiegel. 

1  OellCIltllig ."      <kj  £i»a»   <tJ)<n  saim'ritiisnjl'* 

(n.~»ïa   ÓJiMTtM~/nirn\    <n  im  op  <n  int  nut  ap  «^ iut  tut  tnrt\    <nj>  £11  rp  ttst  rji  >  tunaf>n\    ój>  tui  tvu  x/n  trvt  itsn  ̂ »  tuuio?n  \ 

asti. un m  iLit tfn tun &-)  vit/mm*»  ï-jacnon*   ("^W) 
.    o 

nKntbnxaaji&nnx  m  un  in  rut  %  .01  <ki a  w 

Het  wordt  hoe  langer  hoe  grooter,  als  er  iets  afgenomen  wordt.  Als  er 

iets  bijgevoegd  wordt,  wordt  het  hoe  langer  hoe  kleiner..  Waarlijk!  het 

schijnt  onmogelijk,  maar  het  is  (toch)  werkelijk  zoo. 

Oplossing:    een  gat. 

Toelichting:     <tj>tA)»>p  —  djmwvi 

O*       licftn    ft  aiut  on  _j»i  on  ik-v   <n  mi  tan  nart?  azn  tut  ajhw  trut  \    nitiaan  nsit  an  tbn  xn  ir>n\   im  a'11  m  ttn  om  an  m  a  m  nsn  2a gjrt   7j  uu  ao  ~m  m  wrv  vt  ut  taart  mi  %  ltiómi  ut'rH^   «M»M«s»»jjibHon«M  on  au  m  <vi  ast  an  rt  t/n  Mn  %a  \ 

o  a.    .    o  o.  ,' 
(an  iwna  kw  x/n  aat  hji  mi  &t  mi  -/»  mi  dut  \   [iMJJi 

•    o  :~>  (?) (I  «zn  ttsn  tin  tui /tan  $  tumii% 

Als  het  er  juist  is,  veroorzaakt  het  onduidelijkheid  bij  het  zien.  Als  het 

niet  te  zien  is,  (kan  men)  duidelijk  zien.  Raad  nu  dat,  waarvan  de  naam 

geheim  gehouden  wordt. 

Oplossing:    duisternis. 

(«ryifl    x/n  u>  tui  ~i  crn  $  \    Mn  mi  tjj ima  m  ut  mi  tui  mi it  \   en  tuvi  mi  tr>  mi  „•*  tot  «m  &n\     asn  mi/nan iisii torn  <l>ii  tui  >>..^\ 

i  »         O  o  .  r 
*Kittii^u:iLn^K^^xnnajnitonnit,>tajn^anrt\     «naa 

.0  o.        o 
itvwasniziajiMinz  «ojijoj  ntnintunn^, 

Verh.  B^t.  6eH.,  deel  XLIX.  9. 
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Zelden  heeft  een  samenkomst  plaats  van  Ki  Poetjoeng  en  zijne  vrouw.  Als  hij 

een  smachtend  verlangen  heeft,  maakt  hij  het  dadelijk  bekend  aan  al  zijne 

buren  en  schreeuwt  aanhoudend,  opdat  zij  „het  paren"  zullen  zien. 
Oplossing:    een  krolsche  kat. 

Toelichting :     <ürn^  =  iSa»  m>\   voor   j^a«3i» 
   (?) 

nümtm^iuirjmi^  =  de  naaste  en  meer  verwijderde  buren. 

mêjitMr>wn\  =  paren 

K,        f  .of")  o  S        S       /"  .  O  o  a 
•       v^lHO    [jwfcnasnarr-is   cm  mcti  n&ntamiM  ~m  ■>■>  tot -Jiitsnp  ivrjiun ,ui<rrniijinnm\  tEtQJturtHntvjisKtimimiuri  j^\ 

C )  o        o    o  o       .  / 

»    o 
utcnasntuKUiHijjt  ik»-m% 

Groote  bergen  worden  omwonden  en  omhuld  met  verschillende  bladeren. 

Alleen  een  klein  gedeelte  van  den  voet  (der  bergen)  is  te  zien.  Hunne 

bronnen  vloeien  op  bepaalde  tijden. 

Oplossing:    de  borsten. 

Toelichting:  De  bladeren  doelen  op  het  patroon  van  de  ̂ nMj>  =  borst- 
doek. 

6         f  .  a'  o    o  o  o       Cl  o  /      o  O  O  o      .  o 
"       {lc13M    "^  !u><lA[  "^ v   <ru>»-in<n'~n  tbn  frn  tisn%x;>K>^i\   ru"*J]  if'Hfiinn  *fp  ff/ifl »    ajta<ttvn.utin^ctini  .t-i^iv  (titjiitart  uji 

*°  *^  wi'  ?  **" 0v;' *°  "^ v  v^vm 
.   o  n 

« (tm  4i»i  t.i  <Ltf  u-o  a  r   (K«  *r>  (sii  K)  a  w 

Bapa  Poetjoeng  is  stom  geboren.    Als  men  zich  met  hem  bemoeit  en  hem 

ijverig  beoefent,  verstaat  men  zijn  taal  door  hem  slechts  aan  te  zien. 

Oplossing:    het  schrift. 

^        f  •  a  a  .  a.       .         o       o        et. 
[«OH!\    (en  tu)uittj),\     tia  asn  (Hl  ~m  m  (un  ik  anmitnns     tui  {ti/i/n  >tf>  n  tm  iun  <m\     tun  in  vit  ajnmnjittL'i \3r11ij  tui\    tvn 

ntcnojntmiAtKijii  <w<wa\\ 

tHittHintsn  nmtnji  M(rrniun~Ji(rnrio'~n\  [<ei 

Bapa  Poetjoen  heeft  geen  waarde;  evenwel  wordt  hij  toch  door  alle  men- 
schen  gebruikt.     Datgene,  waar  hij  bijgevoegd  wordt,  vermeerdert  in  waarde. 

Oplossing:    een  nul. 

Toelichting:  Zij,  die  de  inlandsche  scholen  niet  bezocht  hebben  en  de  cij- 
fers door  den  omgang  met  Europeanen  leerden  kennen,  zeggen  altijd  m,m»\ 

In  de  Javaansche  scholen  hoort  men  steeds  a 
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nf  .oo  o.no  o.  o. 
ö.      (xnjn    an  S; aan  trui \   xm  tui  tui  t\ji  oji  xci  >  •  >«  ƒ  iwi  .ax   n i»  n«  nn  o  ot  tm  t  on  x    tnixnm  -ai  xoji  kuvoi  t&i  ~m  crnaui  \  \xntun 

f  ( 1        S  f 

iiKnasnxrixji  tnjz   urn  n  au »* 

Alleen  's  nachts  komt  Bapa  Poetjoeng  te  voorschijn,  met  het  doel  om  voed- 
sel op  te  sporen.     Over  dag  verbergt  hij  zich  om  te  slapen.    Zijne  wijze  van 

slapen  is  zoo,  dat  hij  zijne  voeten  naar  de  zon  richt. 

Oplossing:    een  kalong. 
Toelichting:     De  laatste  zin  doelt  er  op,  dat  de  kalong  aan  de  achterpooten 

en  dus  met  den  kop  naar  beneden  hangt. 

x.itui\  verkorting  van  niuu» 

tn(Hi(tm\   =  asiifiw 

tun  on  tm  arn  ~m  un  on/i  x   V001'    ajn  op  cm  arn  ~jn  iku  anti  \ 

9/  .  o  o  o      .  /"   .    O  o.    .o  a.  O    o •       l^JJI    xm  tuiajiiji\   o]  xn  xm  tisn  tui  op  ik/1  on  tui  tui  i  x     ren  tui  uu  xw  tui  W)  am a  x    tun  am  ani  tun  xn  ai/i  «/w  asn  ten  q  \  nxji 

trui tj  mi  rui  \iui  m tui  asn  ̂ najiaeztri  cfn i  tn  anti  linjj 

.o  O 
il  xm  asn  xn  oji  anjZ  trjitnisAi^jn^ 

De  macht  van  Bapa  Poetjoeng  is  verwonderlijk;  hij  kan  dichtbij  brengen, 
hetgeen  in  de  verte  te  zien  is.  Het  is  dan  zoo  duidelijk  zichtbaar,  alsof 

men  er  mede  in  gezelschap  was. 

Oplossing:    een  verrekijker. 

ia      /  y      y      a    a  /  .  .  .  .o 
lu.       (1-1Ï7   iï  .ui  t  iBM  <&i  <ia  £  \    xn  va  un  xji  i  >■  >  ̂   tui  urn  rui  ïmn  \  asn  anti  tui  ,&i  ~ji  on,  ~m  xji  ruij  \  x/n  -n  dji  urn  tuin  wj  tmrui^s 

a  o   /  .o  .' 
aziihimtunxu urn mujnxwtKTuwi  .ana  iui  an  j >    ( xnjn 

.    o  SO 
n  xm  asn  xnaji  tuint   om  ui  ui  tui  ̂   w 

De  levenden  verlangen  er  naar  om  het  te  krijgen  en  zij,  die  het  hebben, 

zijn  zelden  vroolijk  en  tevreden  van  hart.  Raad  nu,  hetgeen  met  het  raadsel 
bedoeld  wordt. 

Oplossing:    een  hooge  leeftijd. 

Toelichting:  o^mx  voor«ji»n^n> 

f  /         a  o        O  o  .     .  o  X  o  o.  Sa 
(«39/)    iKiiajui*>iuiana\   nxwan  an  u  natu  irnaumn\    xn ixjitui  t\  tui^Axu\    tm  ,toi  asn  aia  oji  urn  -/»i  nnxa\   tuiazitut 

(?)  ~>  / 
—  on  n ,i %  ajn  on  >   [il. xn  tui  -&i  ui  mi  ~m  xn  on  rui  ?  ajn  on  >   [tip 

.o  o.    o    o 
nxm  <un xn ui  !tr'J'   "'I  iHtujuwj» 

Over    dag   doet  hij  uitsterst  weinig  dienst.     Als  de  zon  onder  is,  gaat  hij 



14. 
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dadelijk  aan  het  wevk.     Hij  spert  den    mond  wijd  open  en  schept  er  beha* 
gen  in  vuur  in  te  slikken. 

Oplossing:    een  kaarsen-snuiter. 
106llC/ltltlQ :    za^/L/rttn  ==  rfnanfi 

19/  .  O  r>  p>  a.  O  o.    o 
fiCTIfl    Kr><unui'ÏJi\    'rixn^rvtrmn  mt~'nMii<i ia  90 jt\     iviiKa^irn  «  <n<ui.ru\     xn»<nnn^iniutan^/nisn'n.'itn\   nsn 

o    o  o  / 

.o  o 
n ko> asiiici tui  »n it   iotuk» 

Bapa  Poetjoeng    heeft  puntige,  scherpe  tanden.     Hij  snijdt  hout  en  steen. 

maar  hij  moet  geholpen  worden. 

De  uitwerking  is  niet  noemenswaard,  als  er  geen  kracht  uitgeoefend  wordt. 

Oplossing:  een  zaag. 

Toelichting:  tu,^,^  heeft  hier   de  beteekenis  vansnij  den,  zooals  men  het  in  het 

dagelijksche  leven  meermalen  hoort  gebruiken,  bijv.    «*&»  «3,  »&  17  a/m-r^am  <*»«/«, 
=  met  dit  mes  kan  men  geen  hout  snijden. 

xb\     V001"    iwiiuiw 

«na/wx  =  kracht;  bijv.  ̂ «17*™*»*,-»»/^  =  (hij)  heeft  geen  kracht  (in  den  zin 
van  spierkracht). 

19/"  o  o  O  O  o  a  a.  o  o  .o 

.0  .0 

»«n«s?i<u»(i/j»njt  ajiaji  wtii&i  ttn/i* 

Als  het  gezocht  wordt,  heeft  het  een  bepaalden  naam;  als  het  reeds  gevon- 
den is,  verandert  zijn  naam. 

Komt  vrienden!  raadt  gij  (dit)  raadsel. 

Oplossing:    een  raadsel. 

Toelichting:  Waarschijnlijk  is  hier  de  bedoeling  aldus:  zoolang  het  raad- 
sel gezocht  wordt,  spreekt  men  van  ijangkriman  en  nadat  het  gevonden  is, 

noemt  men  de  oplossing. 

ijjTifs   ==  narm'ntnjKHnn'b 

   O *m  (Ut  trrt n\       <nn  ikii  £« * 

»e^ne:nji'u-n n    1L1.    Van    (uintcnat, 

o.  O.  O  X  o  o.    *    /  o.       o  o  o 

(cvin    m>ii-n^«vjiun-    ititmuxt  uit  njt/toift'nt  td\  <n/uiz<Hiihnimi<nttj>asn\  itit  in^iunnn  vicnrtiKriinw  mri  oji  mi-ti 
o.    .    / 

axtasnaa~mtK\(un*miunKA\ 
(mi 

n<cn oaiccmAimni  ajitmen  ikii  i^  urn  imi\ 
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Een  voorname  doos  dient  als  bewaarder  van  woorden.  Er  zijn  er,  die  een 

witte  en  ook  die  een  gele  kleur  hebben.     Niemand  begeert  den  inhoud. 

Oplossing:    een  kwispedoor. 

Toelichting:  Het  woord  temboeng  is  hier  figuurlijk  gebruikt  voor  datgene, 

wat  de  lippen  verlaat,  nl.  het  speeksel. 

In  den  tweeden  zin  bedoelt  men,  dat  de  paketjohan  gemaakt  is  van  zilver 

of  koper;  in  de  desa  gebruikt  men  echter  bamboekokers  voor  dat  doel. 

tm  «/» is/i  ~ji  >  öj)  iui  «!»  art  ttsiitrn  /ui  t)  \  lieitin 
*n  *      •>  er  e**. "^  \M>t/k 
.o  a.  o       o    .  o 

n  tTi  iisïi  ta  ha  ann t  iksiwi  viajino <uui run  <£ n <ip  wtj*  w 

Rëtna  ning  Roem  ligt  voorover  en  is  in  hout  gevat.  Er  zijn  vijf,  die  ach- 
ter haar  de  wacht     houden.     Als  Sang  Retna  loopt,  braakt  zij  bloed. 

Oplossing:  het  kannetje  van  de  batikster,  (waarmede  zij  de  wasfiguren 

op  het  doek  brengt). 

Toelichting:  De  tjanting  wordt  hier  bij  eene  lieve  vrouw  vergeleken.  Met 

vijf  bedoeld  men  de  vijf  vingers,  die  het  houten  handvat  van  de  kleine  tjan- 
ting vasthouden. 

Met  bloed  bedoelt  men  het  vloeibare  was,  dat  uit  de  tuit  van  de  tjanting  komt. 
         o 

o       O    a 
rui  uit} \   —  (inoiii^ 

»n»n  ><~nn  \     1L1 ,    Van    isj  nsn  f  * 

/o  O  o  f~^  o  .  o 
<ui erm KI (L/t  mji\    <n <un ctn  to -Jliïii  ̂ tivunniin  t£i»jiij\    n<n  unirn rm  _/»  im an      *m «k gaoji _/w  m go ~n <ki\ 

n  hm  rnwrciijriXAimi&iiljiMniijiitji^ji'    (t&JJ) 

n  tem  <v>iixn  tut  unit  ui  s»  tmuntmnviaAaapyin^ 
o        ; ) 

O  CJh 

Er  zijn  er,  die  wit,  en  er  zijn  er,  die  zwart  zijn;  zij  loopen  zonder  voeten. 

De  zwarte  doen  vermoeden,  dat  zij  na  korten  tijd  tranen  zullen  storten. 

Oplossing:    lichte  en  donkere  wolken. 

Toelichting:  omtïjSx  van  wnw-ns  In  het  dagelijksche  leven  zegt  men  mees- 
tal   tm  asniTiy 

*rn&i<*\  =  uitstorten. 

vim~ji\    K.1.  van 
71^  W 

\!alXS   asn<M  "J"u]i  *7N   asn  no  ~ji  rui  arm  tisn  tri  -j»aa<i4»  tKtitvntmn*rn<u><n,i\    9itui/i{rrynHMiunKnitx  qiun\  tunrji 

i    ->    o  .  f 
uu  tnioji  arm  %un  ui  tui  «s»i  tan  imi  \  («g/j 

^KnénKituiaoni  <un  tui  non*, 
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Hij  heeft  geene  bepaalde  plaats,  geene  kleur  en  geen  vorm ;  alleen  maakt  hij 

geluid. 
Als  hij  boos  is,  verwekt  hij  vrees  en  veroorzaakt  ongelukken.  Zelden  is 

dan  iets  in  staat  hem  tegenstand  te  bieden. 

Oplossing:    de  wind. 

loelicfiwig  *  (£vtiti\  =  iwj  m)  JA*  \ 

,^n  verkorting  van  ̂ «a»* 

asri  in  ent  f  \  ==  nsn  <&»  cm  %   ==  na  au>  tot » 

(aiMfl    maMii\   aan  <Ea  iui  rm  t-Jt  aai  m  pi  na  xm  \   n  un  $  *rt  n  ti  «n  tui  vw  \  mMaMtwqti/nmthattn^jitiaitrny  nn 
o  o  cv  f 

innjA»o^aiKnxjtit>iiiisnitfi^aaj)iKairitiwia\  vt*W) 
.o  O   O 

naanitsn xnaaanaz    uncnntrui^ 

Als   hij  slaapt,  ligt  hij    voorover  en  bevindt  zich  in  de  hoogte.    Vele  kin- 
deren zoeken  naar  hem;  als  ze  hem  zien,    naderen  ze  hem. 

Wanneer  hij  gevat  wordt,  beeft  hij,  zonder  te  jammeren. 

Oplossing:    een  këndëla  (een  soort    kindjëng  of  glazenmaker). 

1 06 lichting :   xnmfoasnjts  ===  kin  aanmatig 

IQ        /  o  O  .    S  o       O  o 
fiejifl    niiaisnn7iiKnn\   <nj><n<m[<isn<ta><iLi$itan(i.q<nn*  muMwi  ^,intr)tisniHn(UVi\   (KaM/tnnjLaiasnnihniHiiinji^ 

   o        .     a    O       r>  / 
«l  Ma  tan  »Jt  'T)  /kh  -Ti  om  jo)  osn  na  i  act  xa  $  \   1<VW) 

.    o  a. 
II  tim  asn  ia  ia  «t*s  miM» 

Alleen  de  mond  en  de  beide  oogen  worden  gezien.  Als  hij  opgenomen 

wordt  door  dengene,  die  hem  gebruikt,  worden  zijne  beide  oogen  geprikt. 
Dat  is  het  middel  om  voortdurend  te  kunnen  knabbelen. 

Oplossing:    een  schaar. 

21. 

/«gilfl    xm  (U(UliiJi\   <nn m  rnm -rt  ia ctp Ti t/n \   <n Ma m  >r> >  ra m <m Ma &nj \    nsnea^ea amqasnttn ^anMatcm\   mn 

n &n  ui  ~m n ten  on  jA.n-> ssn  t» <n  n'n (un  »n  non  \   fejfl 
.    o 

nccnasinr:)  tut  (toni   n  is  l  n  <w->»  «sn  »  w 

Bapa  Poetjoeng  zit  opgesloten  in  de  hoogte.  Als  iemand  hem  komt  con- 
doleeren  (met  het  verlies  van  zijne  vrijheid),  overkomt  dezen  (den  bezoeker) 

iets  kwaads;  wellicht  loopt  het  op  zijn  dood  uit. 

Oplossing:    lokvogel. 

lOBllCllling  '  x/nntenttn ~mnicrntoa\   ==  .n/itiAiKniatisnii\     ===  WelllCllt.    \jnantHn\     ==    /w/unw 

o.  o  o  o  o.  o.  a.  o 
ajiiKniKTriie'iJI''   *>•>  tui  sa  -Ji  iui  "n  a/n  ta  tta  mn a  \   ibi  cm  {  mn  (La  Km  trti  \     .tsnta^aajnii<iaasninini(K/nrnj\ 

tin  art  m  art  i/ii  tir>  &a  <un  07i 'T*  tunnr>\  (o: 

.o  o  o  o  o  .O        o. 
n  <cn  (isn  tot  (Ut  aojit  <n<^mnri(im^aïn,u»<MfiMiM^(Lnt><ï~m<iJi<n  tsn  t  Ma  aan  tsn  tst  ̂ >  o  Mn  aa  ~m  na  asn  w 
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Nadat  Retna  ning  Roem  gedronken  heeft,  bestijgt  zij  den  brandstapel,  zon- 

der te  spreken  en  zonder  zich  te  verroeren.     Na  eenigen  tijd  weent  zij  luid. 

Oplossing:  een  ketel  of  een  ander  voorwerp,  dat,  met  water  gevuld,  op 
het  vuur  gezet  wordt. 

Toelichting:  'tumm^wih  —  o^na^M^»* 

m™»™  brandstapel. 
o.       __ 

sun  in  \    —  un  w>  iuin  « 

   o 

OO  f  O  °  O0..00O 
{"310    **" njt ajn n7ü>    <Lm<m<tsTif  tunititfnita  tui  itnii\    nsn «7 ~ji it» tnj «* im { \     »niiunxnn*trntmaA/»n-ny     &*$n 

tui  _i=»  rn  j.0  m  «v*  joj  iw  ju  ik?  inn  >  lm 

n  ten  tin  ten  tui  frn  tz  <i/r  £>  (Ci*q  uttn^tn»^ 

Een  groote  tëla  met  vuil  water  zonder  visschen;  en  de  dingen,  die  er  zich 
in  baden,   veranderen  stellig  oogenblikkelijk  van  kleur,  als  ze  er  uitkomen. 

Oplossing:    een  blauwververskuip. 

Toelichting :  iun(uit>m\  —~  (cnon* 

OQ        f  .    o.  /o.  .  .  .  o  .  o       .     . 
aO.      [puin   ten  eui  tuiaji^    &ji-*uM<njitun-fi'Y}tM<.   fisn7f}~j>tniisni,v>masnitut\  mn  aniw  rnasn  &niM*riixin\  tnannxm 

I  tui .15» 9/>  1  aji i  (Ui  «üiiwtii   \xnl)!i 

.    o  O 
II  vn  nsn  j?i  <ui  ihtjjz   un  lutasnama^ 

Bapa  Poetjoeng  bevindt  zich  boven  het  water  en  draagt  onafgebroken,  dag 
nacht. 

Zijne  lasten  zijn  bijzonder  zwaar,  zooals  deze  gewoonlijk  niet  voorkomen 
(tan  kaprah). 
Oplossing:    eene  brug. 



ASMARA    DANA. 

1.       tuiiisiin*rn*rninji{ttutiH7iaji/K/>ii\     icn *J »o» om tun  n  asnt ojttut %  >    tun  azi  <&t ~Ai'" t>n  is m n <mt) \    tn<i  &taft  ̂ "a-m 

O  O  o  .  o  .  O  a  f 
ajiMtasnma^  <nj{iunrrij,ajiiuii7nrri\    oji<Hn(tp$<nununten<t,'tVk%\    m  »n  J  t>  *j»  a/i  i»oj  ■  oj >  ta  ( tun  ar>i>  \^MI 

.    o 

naznasnazn/iannt  a^narjuitnw 

Zij  heeft  twee  eigenschappen ;  zij  kan  iets  hard  maken  en  ook  iets  zacht 
of  vloeibaar  doen  worden.  Des  nachts  versehuilt  zij  zich.  Haar  invloed  is 
zeer  groot.  Alles,  wat  broeit,  ondervindt  geregeld  haar  invloed. 

Oplossing:     de  zon. 

Toelichting:  &<&, -jtwp  =  zacht. 

<un^^  =  vloeibaar. 
tnj>%\     VOOr    <nj)v)^\ 

O  O  S       o  a  o  G)  a.  O  (?)  o  a 
u.       <n ,u> t tmtm na <li uj> ,ui «fc i   asn  tn^jttwri  %  asn  ai/t  ~jtn,ii  em  tniji\    <ei rtrt i asn  ta tut ,l,u oi « ft/n \   HjiitJt^ajitinunitui^ 

O        o.  <-, 
«y»m\  oct  asn  ttn  ~j>  nei  triit  i&>  aai  ton\  tuncrmtHinamttn  tot  t  mi  fto  tui  \  n\  njt  tun  asn  ~/n  uut  ti  uut  om    [art 

.    o 
i  tm  asn «n ajt  tto/iz  ttJtn/ttnw tt  tm  asn  ttn tut  milt 

Er  is  een  gestalte  zonder  hoofd  en  zonder  hals ;  slechts  den  vorm  van  den 
buik  (heeft  zij).  Ook  heeft  zij  twee  beenen,  maar  geen  voeten.  De  vorm  van 
de  billen  is  te  zien.    Zij  bevindt  zich  bij  de  mannen. 

Oplossing:     een  broek. 

Toelichting:  n mi trm*  =  vorm. 

3/"  .  .    o  o  (P>  oooff)  o.... 
\R3in  9^»j9yl?<M|»nj|iO»n<Ei**us\    a/n  o»i  cm  un  asn  ito  ~a  m  t> {    tKSf-ni.intm^(iyitniaKinM\    (uttnaAiiaMtizam 
00.)  a  Sa  o    c      .       / 
<Hfn\  iKit m <nn  niaut tot tut\  cnjwiTiiiiWMaaotMv   o-ji .ut n xn tn ten <n  ir  j-li  xn  1  tt>n \  (iwjfl 

•     o  o. 
^  «31  «SM  Cl  tUt  M.K     tm  *J>  Kt  M  t*1 

Sang  Djah  heeft  slecht  één  voet;  zij  heeft  een  hals  en  geen  hoofd.  Als 

kenteeken  heeft  zij  een  spleet  in  de  borst.  Haar  hals  wordt  met  touw  om- 
wonden. Met  de  linkerhand  wordt  (aan  het  touw)  gerukt.  (Dan  begint  zij) 

luid  te  weenen  en  trippelend  gilt  zij  het  uit. 

Oplossing:  een  bromtol. 

jLoetichting :  ̂ aJ^^naK\  =«»o'ii 
o  .      o  o 
iu>MtiAylaAJiapfl\  —  oftasnmtnjtahvi 
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émtrrnn^  =  een  ruk  doen. 
/o        s 

Klif „^>x=een  koker  van  bamboe.     Uit  de  naam  gangsingan  boemboeng  blijkt  dus 

reeds,    dat   de  bromtollen  van  bamboe  gemaakt  worden.     De  gewone  tollen, 

die  veel  kleiner  zijn,  worden  in  Kedoe  van  hoorn  vervaardigd. 

\f  O        o        Ci       o  Ooo.o  G)  XOO  o 
("32J1    'it'mlMtajjittisTi&Aiixnw;^^    Mil»n.T»jiUMMt»mi\   om  n  n  xm  irin  lüniui  lui  n  ̂ rn\   tui  cm,  hm  asn  ai)  ̂ t 

o  o  o.    •  o  o     o 
<K»tH)<fji\   ten un nji ^ ton asti n > t» \   i/n xn uvu *jn iui \iu>Kn\  njiiyn<ntuijil&n^A±ji\iiiiiM\  l^Jfl 

Er  is  een  edelman  op  Java  gekomen,  afkomstig  uit  een  verafgelegen  land. 

Hij  is  groot  en  hoog  van  gestalte.  Zijn  buitengewone  macht  is  ongeëve- 
naard. Hij  draagt  twee  krissen  en  is  in  dienst  van  den  vorst.  Hij  wordt 

alleen  door  mannen  bediend. 

Oplossing:  een  olifant. 

iiCTjifl   un  injimmnjitm  tui ^»nnmvt\   tfji  xjitisn  Tim  va  un  va  \  icti  i£? -n  <tï»)  <t/w  («j»  £/»«  »/*  \  (uiwiix{Mt(rr><uni&> 

a/  .     o  (?)  o  O  O 
ajiitsnii:  nman mi  incminT~n\  mnam  «,«//« ito  »o  ti  Fjitvtitnn^   murnanm  nni««wiH*i«i«ii«v 

.     o  .  o  O 
iixmisrtianuiitfin-    »wnMCimo*A«o«Ti  tnntt 

Sang  Déwi  draagt  een  schietboog  op  het  hoofd.  Zij  wacht  een  poosje  op 

de  komst  van  Batara  Bajoe  (de  wind).  Als  hij  komt,  vliegt  zij  dadelijk 

weg  en  doorklieft  het  lu3htruira.  Zij  weent  dan  aanhoudend  en  houdt  eerst 

op,  als  zij  neergedaald  is. 

Oplossing:  een  vlieger  met  een  sëndarén. 

Toelichting :  Een  sëndarén  is  een  instrumentje  in  den  vorm  van  een  seg- 

ment; de  boog  is  van  bamboe  en  do  koorde  van  een  gëbang-blad  gemaakt. 
Het  wordt  geplaatst  op  vliegers,  die  meestal  den  vorm  van  een  vogel  hebbén. 

Het  gonzend  geluid  ontstaat,  door  dat  de  wind  de  snaar  in  trilling  brengt, 

«yn *i<t»i»  ==  op  het  hoofd  dragen.  'r  :    r 
»\ji ton ojiiis   s==  nmntniuifi 

i»nut&\  =  de  godin  (hier:  de  vlieger). 
«          o 

MMJjo?  —  tun  tci  af!»* 

!Kl(Uibmti\   ==  Kirit\ 

fï'     . 
«1  <m  tto  •?>  \   —  mn  tjiuntuit 

im»nMj>\  =  aanhoudend. 

VeA.  Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  1«. 
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fel#    MMW«M«jwU(»mw)i(M\   4^»*^»i^ww^i»ini^/i(ijiiui<Mji>  teatmTftaS'iiut^iyiiKnniqy  t£*irizaji*}'m 

■  h  tm  asn  tci tui  non:    aznmKnttucmaoni 

Sang  Rëtna  Ajoe  loopt  rusteloos  heen  en  weer  en  schijnt  in  verlegenheid 

te  zijn  wegens  hare  zwangerschap.  Zij  zoekt  een  geschikte  plaats  om  te 

kunnen  bevallen.  Zoodra  hetgeen  verborgen  was  te  voorschijn  is  geko- 

men, gilt  zij  het  uit  om  de  buren  kennis  te  geven. 

Oplossing:  een  kip,  die  bezig  is  een  ei  te  leggen. 

lOBltCflling  '.     dj)tuiamyij\     VOOÏ    djtcui  !«■  unmvt% 

<uneji'  voor  a/"£'*r  ==  den  scüÜn  hebben. 

S  o 
mi  on  olm  \   ?=  t/n  tont 

niutpi'rtKAs  VOOr  tnmpiTmjna^t 

7         f  a.  o  e>  a.  (*>  .o 
'       ["PJJ)    a<n rrrn   )  w*1  i  wn  V 't-m *fn •***    un au  v.i net  asn  ff)  ̂ j> ,e,ii  im itnrit\    n/n  <ci  nu  iktj  <n.» {  »*a  »oi  i»  »o \     wttmit-t 

'     .  o    o  y  .  CY  o  CY  f 
^ft  ~/> na  <rvt  &I itsn  mi)  ■  ntuutn  ~ji{*<, <  fto //i*2^"tM,  "4  mm»  {  ,i>iitn-n/wt*n  tf.i  \  <ki>  KiiojittRanton  .o.i-n  »/i*»  fiCTïfl 

.o. 
n$zntEn*.-tcui&nhi  ■jnaxtta)'*. 

De  vorm  van  zijn  hoofd  is  te  zien,  maar  hij  heeft  geen  hals.  Hij  heeft 

slechts  twee  stijve  beenen,  zonder  voeten.  Als  men  hem  laat  werken,  dan 

stapt  hij.     Soms  beschrijft  hij  met  één  been  een  kring. 

Oplossing:  een  passer. 

8         f  a  o  o  o.        o  o  o.    .     o  o  /  o  o       o. 
[icvtn    ajun  iii  t>  «ij  04  Mnm.1%  \    ~rt*m  cru  x/n  un  vi  *»*gn  »n»\     asn'»i»n»i|£>ao»!K»>*/n'*,»i  t».o»\    artujnnniu 

o        O  O.  O  O.     O    O  O  O»  G       o         S     f 
Kt»aiji^iunrrt\  ntsnnnsn(runnAi>aQ~marn(M\  tsntnnjHun*e:»<nui^tiA  na»\  (Cïmnttne^tfn  ^ifUMm  1*213 

.    n  /  o     o  o.    .     o 
n  xm  0sit  ca  ia  tngt   aj>iu>nrïntKitt-i  an~mnnn*  amt>iiji% 

Het  wordt  tweemaal  geboren.  Bij  de  eerste  geboorte  lijkt  het  er  niet  naar, 

dat  het  leven  heeft.  Als  het  voor  de  tweede  maal  (geboren  wordt),  is  het 

duidelijk,  dat  het  leeft.  Ook  is  dan  de  soort  bekend,  hetgeen  vroeger  nog 

verborgen  was. 
Oplossing:  alles,  wat  eieren  legt. 

lOellC fiting  :     'mtnrttrvi\  ==z  ojAtKiauww* 

tsnwftot{on\  =  er  niet  naar  lijken;  er  niets  van  hebben. 
o          o   o 

y  ■ 
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("-7JL7   vnistf^y/jftssaKKmnjiay    ajn  tm  ja  axi  asn  ta  ̂ i  n  ia  ari\    nivrt\unvnnnx/m,naAJinaa\    njiDiipia 

/■     a  a.         o      .  a.  af 
wi  tjn-nnn\   w^-i  Knaj>Ti<wr>ajt\  ajntHtn  oiaa&j  iM^ijnvj*atj\    »iaojv»(Ui(U)Mi/>m\   rur? 

H(cn<isn  xn(Ui9nnt  non  vuiBi«]^«asn« 

Zijn  mond  is  naar  boven  gericht;  hij  heeft  een  neus  en  geen  oogen.  Het 

doet  niets  dan  eten ;  wat  hij  eet,  is  van  waarde,  maar  het  is  leelijk  van  smaak. 

Als  hij  reeds  verzadigd  is,  wordt  zijn  maag  bestormd. 

Oplossing:  een  aarden  spaarpot. 

Toelichting:    Q,2^  =  met  zorg  vasthouden; 

QQfyaatn^  =  zaken,  die  men  met  zorg  vasthoudt  en  niet  licht  van  de  hand 
doet. 

mi  o-jtn  t»  \     VOOr  aai  >o»  aji  \jh  % 

ItutvitMS  ss  urn mn ~fl{* 

/  r>  r>       *       o  a  a  o. 
[xqjn   xa  asnontaoj  u\aa  ~mnn jn,n   ajn  asn  aa  aA  uiaaui^ajnaar    ajnmvn nsn ntat n&j> in ii>r>  1971  v>\   «nu 

o  00  00  O  00  00  ">  o  / 
3it.iiii)<nun%(un'~n\   a^iaai^au)^j)i>n^aj)i&i\  asn  aa  aa  »ji  aui tt,i<hiajiaaa\  ajnxjiasn  m(tii*Ji,u>^ajn'ri\  [apin 
.0.0./ 

y  «m  ft»  ra  lj  hm  ui  1/7}  asn  mi  i/n  * iVv 

Er  kan  niets  afgenomen  of  bijgevoegd  worden. 

leder  heeft  zijn  eigen  getal.  Die  reeds  een  groot  aantal  bezitten,  kunnen 

nooit  ingehaald  worden,  met  het  doel  om  gelijk  te  komen ;  want  de  ver- 
meerdering is  (bij  allen)  gelijk. 

Oplossing:  de  ouderdom. 

Toelichting:   as,,  *n  mm™  £.0004  aap  —  nooit  kunnen. 

nf  C\*aa.         a/o/a  af  o  o           o.  S   _  o 
•       [ictfn    asn  »<./•«•>»'  (tui  cm  tuinman*      ajn  mn  w  aa  uz  aa  * »  asn  &>  *       n  ojui  m  aji  m  m  ?  aj>  im  aa  ai  tn  \     t/muctiui vijj)    asn»'  iMi«u(m«jii7mj<n      ajn  KnVÈOfias  mai  asw«0\      n  <ia/i  aq  oji  aa  &j>  %  oj>  im  aa  <n  *o  \     ajn  iu>  va  tui  ra 

o  a.    .  »  o      o.         o.    .   /  .     .     o  / 
ici/o-rn    ajn  *at  »a  &a  ia  an  ba/1  e  rm  '    aaiaaiaui  \auitmajn  qiin\    oji  n,»  n  *()  aai  icnn  11  tioiaji  aji*\    ["^ll) 

.     o  / 
nic-naniostruiaanz  inuetaw 

Er  wordt  een  woord  van  drie  lettergrepen  vermeld;  het  beteekent:  een 
slecht  mensch. 

Als  de  voorste  lettergreep  wordt  afgescheiden,  beteekent  zij  het  tegen- 
gestelde van  hetgeen  men  prajoga  (best)  noemt. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  iets,  dat  kan  spreken. 

Oplossing:  doerdjana. 

Toelichting:  „„«,,  verk.  van asn  ws. 

O tK  yz  .*.  1 4sn  x/i  \  —  n  m  1  ajn  rut 



14. 

.—  T6  «-*■ 

*4ïj*  O    .  -a  a.  a.  »    .     a  .         a  O  ft      OO 
■  **•      l*2DÏ   <è»  *"i«iriJ»*«'0»iM«ï\   ajnwTis  «i  *rw  »oj  »£"  ■*<»  t»  \    *}|'y»/it»»«ï»«ïV>i«jJ40«ï»j»v    m  «ai  »/i/Wï  uu  «s  w  «w 

ao  .  a    .        a.  O         / 

iutanj)\  m na 7f  (tn  asn na mnian oji \   sKt>i»~J>lfi^iKt)ttjnr'ntnitujtMn\  »}ii?i«»«i *» icjjw ,l»<u>>   yUU. 

-    a  .     . 
Htcnasncmtuitniiz   nwrtnjitt 

Een  woord  van  twee  lettergrepen  is  de  naam  van  een  dier,  dat  kan  vlie- 

gen.   Alleen  's  nachts  komt  het  naar  buiten ;  over  dag  verbergt  het  zich. 
Het  bedoelde  woord  wordt  dagelijks  gebruikt  als  tegenstelling  van  wewah 

(vermeerdering). 

Oplossing:  kalong. 
Toelichting:    tu»^\  =  <£> m^ 

19        /  O    .     o    o.  a.  o  a    _  n  pa  a 
f«7M    asn ^lasniïL/xyn/m^ffm     na  *j ,ji «sw a/n &fj ojj m nm i ttp \    tnnvttfi  ̂ ji oji f  <xin  trOif  xn  a/tm»a\    nxm  it> i> mn 

a    .   ~    a  .         a.         o.  .  a  a  a. 
aai  fit  m  ju  ti\   wntM  trut  nrnajniut»n  oma  \    nxntimnnj)ti>fnj»xmivnootLiiaoji\    <&t  .ui  %  mi  a.i  &  i  m  vttmvntqajn 

iiscnasnectiuiitajit   tut tni rt trui l"ft 

Een  woord  van  drie  lettergrepen  is  de  naam  van  een  fraaie  welriekende  bloem. 

Als  de  voorste  twee  afgescheiden  worden,  zijn  zij  de  tegenstelling  van 

djoewèh  (praatziek).  De  laatste  lettergreep  is  het  geluid  van  iemand,  die 

roept;  een  ook  de  naam  van  een  vrucht. 

Oplossing:  rëgoelo  =  roos. 

Toelichting :  ajimrmtaps  —  welriekend. 

vtrrni  =  niet  spraakzaam,  stil. 

mnvflr»jttfr^\  (stamw.  werkw.)  ==  roepen. 

'o  (P>  o  s"   o  f  a.  a  a  o  ao. 
•ntKntrirtct!r>af;(rn<tJtoaartn\  ttJtasniuiamiui&Jiwns  niww  ^juntm  o^nemtci  runnttn\    <*J>(iifK\<uit>n~m 

»     a       .  .0.0.        a.    .  /"  ..  0.0  / 
un«naj>\   (mspojicnjiiuinivuiKmx   arnnaianauicmiuiiajinnx  ta  <u>  urn  urn  oj»  n  ia  itict  ijiii  \  [<££!$ 

.    a  *       o  o 
nxmasn«niuiiuiji%  ^/mieu iet ttn% 

Een  groote  deur  wordt  vermeld;  de  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen. 
Als  men  de  voorste  neemt,  is  het  de  naam  van  iemand,  die  de  oppermacht 
alleen  in  handen  heeft. 

De  laatste  drie  lettergrepen  beteekenen:  het  doel  hebben  iemand  op  te 
wachten. 

Oplossing:  sri-manganti  (naam  van  een  der  poorten  van  de  kraton). 

iOeliCMing',       ahorns     01    ojittK<Yn\   — —  o*ji tutti     tnittjin  »"»*     VOOr    &roaj>  i/>  tii\     tct *J» urn  trn tu> 

mytiïntuMs  =  „iemand  opwachten"  is,  hetgeen  gedacht  wordt  in  het  hart  =  het 
doel  hebben  iemand  op  te  wachten. 
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f  cos"  o  a.        .     o    o.  .  o.   S  cy  <*   
/itrjjirt    tfjitn-riMntHitiJuiiK  &)-ji\     rt»».»».|9..j  <►",»■.<•  tuianrf.      x iiajt.txrm i/n  kiva m  kj»      <» •  >  n  im i wn asn nj> ccm 

o  o        O  O        o  .  a      a.  t     .   /  o     .         af 

n/rt.is»j>    ajiniinriasncrrnij)^i'-n\    xninjtiuiftitjirmtvnajthn<    vttKntmttrnani  ma^t-rt*   [o^JJ) 

n  en  asn  tzt  n^i  iK7 ,i:   m^fn  n/n  xmji 

Ik  word  gebruikt  als  geneesmiddel;  mijn  naam  bestaat  uit  slechts  drie 

lettergrepen. 

De  voorste  beteekent  gërbong  (een  voertuig  met  een  gordijn  omhangen)  of 

baïta  (een  vaartuig) 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  de  tegenstelling  van  kogoeg  (een  tegenzin 

in  iets  hebben). 

Oplossing:  djong-raiib  (naam  van  eene  specerij). 

Toelichting:  ̂ fc^  =  een  jonk. 
enjj, -nr/niro^  =  lust  in  iets  hebben 

C  Cl        a  o  a  /  a.  et     /       O  O  a'  . 
l*3lfl    ntuilMMtivi^niE/tiswniu;  ten  ~/t\  njit  itnajj  astiKtivtjicrrt*  tHntonm,}^xn(VA,v>n cmrunnJi -."jjv  ikiuli  tmvtxjn 

O        O.  O.  Q.  •  O    O  f 

nfjKnnjt^nrfiiui^    urnirLi^  ju)  nmiun  mton  imnjt\    «J>  »  i  m  to  mi  r  «s»j hki  oji  itn  \    jj  n  V)  tui  l  qj)  &j)  M  */>  art  *r>  \    [^Wi 

o  o 

Ijiznosn  tvti/itnnt  tut  met  mt  hm  {  * 

Er  is  weer  iets,  dat  als  geneesmiddel  dient:  de  naam  bestaat  uit  vier 

lettergrepen.  De  voorste  twee  beteekenen  (zegt  men  van)  alles,  wat  wer- 
kelijk plaats  heeft. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  poetraning  soenoe  (kinds- 
kind) en  beteekenen  ook  hetzelfde  als  mongsa  (tijd). 

Oplossing:  sida-wajah  (naam  van  een  weinig  bekende,  welriekende 
houtsoort). 

Toelichting:  Minjumtnonp  in  plaats  van  mtm^umanr,.  niet  alleen  voor  den 

rijm,  maar  ook  omdat  het  deftiger  is. 

f.    O  f  O  /f.   O,  Q.    .  O    O  .      /  O 

[*31Q  <toMï-nz:n'nnw(riltnitv>'Ti^\  Ktisnouicmrmjiit-tix'itJt\  (ixji<&iM^i(Ki<>Ji%<un'n(>ntn-nï\  ncn  ei  va  H/t  tut  { 

e*  o  et.   O  O        <■•  .  .     O  o.  .o    .    / 
a.m  <*3tm  <tsnn\  Mttatun  vu  nm  tut  ja  -n\  viiin  ja  uu  net  int  -ji \n,i  rui  asn  >  <n<u»i»i'rj?«SH'>)3j»_/H»i|i/r  »«?•'>'»  \'<e? 

o  . 
i  Km  nat  xn  tut  tn n%  asn  tui  o/n  tut  v, nxmnaiocmji  »ftn% 

Ik  ben  een  waterdier;  mijn  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen. 

Wanneer  ik  van  een  gescheiden  wordt  in  deelen,  elk  van  twee  lettergrepen, 

dan  hebben   het   voorste   en  het  laatste  deel  dezelfde  beteekenis:  (nl.)  hout, 

dat   wat   veel  met  het   vuur  in  aanraking  geweest  en  tot  in  zijn  binnenste 
zwart  gebrand  is. 

Oplossing:  arëng-arëng  (naam  van  een  visch). 

lOellCtllwg  ',    (jajLjv      tunm  Mi, 

^«^-rig  —  door  branden  zwart  geworden. 
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1 8        /■  «^   *        ̂   o.  °  '  <»•  et.   y  a  .  o. i.O.       tlt7lJJ    lti"  *1*J>  *s>J  luirnet  iuf>    iui  tta  rrri  tnii  iVi  nm  arrt  m  triji^   un  KruattmtrLi^  tut  tt-n  ft  tn\  ten ttsn  ft ttnun .&»  »j 

o.  o.    o  o      a.    .    /        o  o  / 
OTinjsnlTmx   o^  «  n  a.j»  ra  »■  »»  ijxj  WS  f\   urn  Hit  ttn  ut  tvi ^  un  tut  hqy    tut  owrt  tbi  iut%  trut  <njt"n\   (ftTTfl 

.    o 
n  zm  ttsn  tct  .ui  tnjts.   nr>  oj>  &t  auut^ 

Er  is  weer  een  woord  van  vier  lettergrepen;  (het  beteekent  iets),  dat  be- 
hoort tot  de  reukgevende  stoffen. 

De  voorste  twee  zijn  de  naam  van  iets,  dat  niet  te  zien  is  en  slechts 

waargenomen  wordt  door  de  punt  van  de  tong. 

De  overblijvende  twee  lettergrepen  (beteekenen)  milara  (pijnigen)  en  lalara 

(ziekte). 

Oplossing:  rasa-mala  (naam  van  eene  welriekende  pomsoort). 

Toelichting:  ̂ rw  in  de  beteekenis  van  een  kwaal  hebben  wordt  alleen  ge- 
bruikt voor  uitwendige  kwalen,  bijv.  huidziekten  of  steenpuisten. 

/"  .     o    o.  a  .     o   <■»         a.  ei   et  a  a  o 
i&&2    «1 1  «wi  ju  im  o  m  «  «j  v   ft  tuut  mi  h  n. &i  tiznji^i  munt  om  \  <n  hm  ttn  ~it  m  tJi  f  tun  trui  f  Kt  t'<nitn\    tuia.it  ia 

.     o    a  y  et.    .  o.        et.    .  -y  et.  y  r 
tui  7V7  -s»  -f i  tm Tii   iKn  it.ii  tm  tuimtta  tufn  »v>fl>   tLmuntKHii.itmun  uittrt\   tun  eaao  im  asntt-'ttinti  >.   Ucijn 

-o  n  D 
n  <im  ttsn  tai  tui  non  %  ttm  Tt  ut  <io  n  w 

Mijn  naam  bestaat  slechts  uit  drie  lettergrepen  en  beteekent  hetgeen 
voortkomt  uit  het  lichaam. 

Als  de  twee  voorste  afgescheiden  worden,  zegt  men  dat  van  alles,  wat 

op  reis  wordt  achtergelaten. 

De  laatste  lettergreep  (beteekent)  een  schadelijk  insect  in  het  papier  en 
in  de  kleeren. 

Oplossing:  karingët  =  zweet. 

Totlichling ;  In  verschillende  streken  wordt  het  in  den  laatsten  zin  be- 
doelde insect  verschillend  genoemd;  in  de  noordelijke  gewesten  hoort  men 

QiQmnn\   of  Qamjfy  elders  QtQama     en  het  meest  eÖ.^» 

ajj\    VOOr    ojtnitx 

mijniam*     ^^    miowd»* 

ort        f  n  .   O  o  a.  y  et.  y  O  O  o  o  y 
£>\r.       [(Cilft    asninttai  xn  ?  un  ut  im  *uis      tutti  uttJiitmsti  iuitm%      ojiïRnm!utvA'unrrii>trn\      tui  tut  nAttman  -jniu)  ut 

o  et.         et.  o  o  .    ■  O  et.  rif  f 
<rm\   mi  ttsn  icicmtunui  tn  isnfl\   /&»  ■>  « aft  ut un op  >  uu  ut  wi n\   tun tut  ttsn  o/i  ut  sa -/»  .*>«  asn \   {tuijn 

.    o 
n  tan  asn  u-i  ui  Mijt    (bi^i-£»><\\ 

Ik  ben  (een  zangwijze,  behoorende  tot)  middel  tëmbang;  mijn  naam  be- 
staat uit  vier  lettergrepen.  De  voorste  is  de  naam  van  een  delfstof,  die  er 

fraai  uitziet. 

De  laatste  drie  lettergrepen,  zegt  men  van  alles,  wat  niet  zinkt  in  het  water. 

Oplossing:  mas-koemambang. 
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Toelichting:  Deze  zangwijze  wordt  hier  middel-témbang  genoemd,  doch  is 

in  Winter,  samenspraken  I,  No.  70  als  eMum|,  opgegeven  en  is  als  zoo- 

danig algemeen  bekend  in  Midden-Java. 
,uïktj»\   verli.  van  »jmvihmj% 

/!..._  o.  O        <">        o  o  o  /  a.  o  et  o  S  o. 
VcWl    '0«o,*,,  **ifllj*sul  rjiie;\     aj)  .***  wn  (KJ)  v>ii  a  ei  nm  \     axn  *-  art  ~i  <ki  tJl  {  nm  n  t-i  | « -vi  f  \     «luclwoum 

«o"»o  .  o      o.         *>         S        o    o    %         o.  /" 
k«ii   nicitjni  itiiM  >rnaaisti\   t<>i»niiu{wni(^i  umi\   om«  &»  *  i  ca  .nj  osn  ~n »yi  >  f orijfl 

ƒƒ  17»}  Ji«  LI  .1,1  (KT/Jt    4jKH0HS»)O» 

De  letters  van  den  naam  van  een  vogel  vormen  vier  lettergrepen. 

Wanneer  ze  in  deelen,  elk  van  twee  lettergrepen,  gescheiden  worden,  zijn 

de  voorste  twee  de  naam  van  een  mensch  (jongeling),  die  nog  niet  bij  een 

vrouw  geslapen  heeft. 

De  laatste  twee  lettergrepen  zijn  de  tegenstelling  van  taroena  (jong). 

Oplossing:  djaka-toevva  =  een  papegaai. 

//  UJ 1  06llCilll?tg:    (£,,  m  ton  j  >   —  tant>/ri% 

-tu.       i^flj    tivtt  ihitfnKniinrtttK)  ^it  uiiiw    «mMT>«s)iniPiiu(m\    en  ma[,  pn  as  <lu  mun  sj  ̂ jifnims    wntmtLJi 

ei.        a.   S  o  o  et  o.    .         o.         o.     .    /  ''    o    ->.        o  /■ 
a  et  <m  .i>h  (ti  im\    Macitmoj)<tn(hTri\    «,«  juukduli  <ntjuinüfin\   'n«MO.mij.nii1ini\   [<vnJJj 

•    o 
ƒƒ im  asn  jv>  tui  (Hyii  amruttcn* 

Er  is  een  dier,  waarvan  de  naam  uit  drie  lettergrepen  bestaat.  Als  het 

eene  wonde  toebrengt,  is  het  erg  venijnig. 

De  voorste  twee  lettergrepen  beteekenen  hetzefde  als  nalika  (tijd).  De 

laatste  lettergreep  is  de  naam  van  de  kleur  van  het  bloed. 

Oplossing:  kalabang  =  een  duizendpoot. 

1  OBllCHlWg .'     ,&it  w~  hm  na  \   sss  .-itcnuu.tat 

/tf^v-O/Ux     Van     imi uf &m >   v=s  itïimjmJ>9'* 
/                  O 

unaa\  —  imci«np 

<unsn^n>\  =  krachtig  werkend,  venijnig. 

(Jl        f  o    o.  o.  a.  a      et.        S  o  o. 
(itnjin   Kmajiin,»itcirmtu>i*ii!Ht>    <u>  *jm  n  t  pi,  ajin  int  nm\    atn  irn  a  ui  ̂   i.i  nrt  oji  wnto\     aj>  *a*cniu»*  »».i  u 

O  O.  .  O.     .     /  (!.(*)  / 
rin«sn*\  mwnuiaJiKii  »ojnt)i   ojiauamxnG.y'H-'ii.ns  10  »»xi .«nar:  .ui M  jyij>   ("TJfl 

.o  o    . 
nxntitoiixiiuitHijii  JVT7  uu  «_jj» 

Een  woord  van  drie  lettergrepen  is  de  naam  van  iets,  dat  tot  de  gamelan 

behoort.    De  voorste  twee  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  gewicht. 

De  overblijvende  lettergrep,  achter,  is  de  naam  van  een  boom,  die  in 

het  wild  groeit. 
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Oplossing:  katipoeng  ==  een  kleine  këndang. 
lOeUCflling:    |/wii<to»<m»   =  om  <&nn  i  taj* 

P  v,  l|  £*C  ^**« 

£>ct     «y-rj^H^wg^-nv   «j/nww  <r&{tru  ,miSh  ia  /»x   tui  n  m»  aj,  M  tu>  <£<£  n ,   /^Mfl 

1/  xm  as»  (o  vi  tnjjz  tun  4,1  £n  <£>n  tuig  * 

De   naam  van  een  geslacht  van  kleine  kruipende  insecten  bestaat  uit  vier 
lettergrepen. 

De   voorste    twee  lettergrepen  zijn  een  kawiwoord,  dat  de  tegenstelling  is van  kita  en  sira. 

De  laatste  twee  lettergrepen  beteekenen  hetzelfde  als  santosa  (hecht). 
Oplossing:  kami-tëtëp  =  een  klein  insect  in  een  ruitvormig  omhulsel, 

dat  dikwijls  scuade  aanricht  in  de  bewaarplaatsen  van  boeken  en  kleeren. 
toelichting:  m^^tsvjy  =  Z\c]i  kruipende  bewegen  (van  insecten). o        __ 

tcn<tj\        untrns 

*?»*5»x  in  poëzie  door  goden  gebruikt  als  voorn,  w,  van  de  2<ïe  pers. 

&-r>*  id.  door  vorsten. 

9fS        /!_.._  S  o.  o  /  o  o  o.  on./'  o   o   .        a. 

o 
nvm ,isii<ai,ut  tm/it  t>t» oj>tn  i»\\ 

Een  kërisvorm  wordt  vermeld;  de  letters  vormen  vijf  lettergrepen. 

De  voorste  twee  zijn  de  naam  der  tegenstelling  van  djaka  (jongeling). 

De  laatste  drie  lettergrepen  (beteekenen)  de  wijze  van  doen  van  iemand, 

die  (op  den  grond)  zit  en  tevens  op  de  handen  steunt  (zooals  bijv.  een 
kikvorsen). 

Oplossing:  rara-sadoewa. 

^t>,      [xnitn    /uinnui 
'3.111    ̂   l^""7  ̂   "^  53  *"  *<>  *■*,? x   flut  *»  »o*ti  wn  rui  { «ui  <m  v  n  vu  tn  „»  mï  jji  %  t/n  in  iuinthf>\  mn  asnto  tut  vu  ten 

o.  ">   ri  .    .  .  o         /  et.      o.  f 
*7ln1!"/7*   iJ"<tsn<rrt  *->  Mi-J><niznta\   ixninnnrr>iruiit/tnifnfiinirui\    <e/iin,i  ̂ tsjitwi-yt  <Wih>  xnruijix   [i&JJi 

.    o  o.  n. 
ji  irrrnsn  tct  cui  on»i  n,n mn * 

De  letters  'van  den  naam  eener  zoete  lekkernij  vormen  twee  lettergrepen. 
Als  ze  gescheiden  worden,  hebben  het  voorste  en  het  laatste  deel  dezelfde 

beteekenis,  (nl.)  iets,  dat  gebruikt  wordt  bij  het  loopen  in  den  nacht  om 
het  zien  gemakkelijker  te  maken. 

Oplossing:  ting-ting. 
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Toelichting:    &.*   (Chin)  =  een  lantaarn. 
&,&,  —  eene   lekkernij,   van   katjang,    suiker  en  een  weinig  meel  gemaakt. 

Bezigt  men  kanari  in  plaats  van  katjang,  dan  is  de  smaak  nog  aangenaraer? 
doch  de  prijs  iets  hooger. 

OT         f  O    .     o    o.  o.  O  O  o  a.  o  .  o. 
["3JM    mi  rj»i*sniijirrm»MMi\   (wruiKn  ajtdrn ^aiui.vi'.    tunnigasn  ^nxaomasttjnix}\  /ui MnKttrniej,  traas- 

o  o/      o.         o.    .   /"  o  o.  Ct  t 

.     o 

Een  woord  van  drie  lettergrepen  is  de  naam  van  een  aardvrueht. 
Als  de  eerste  lettergreep  weggelaten  wordt,  is  het  de  naam  van  iets,  dat 

op  de  borst  (u)^  =  boezem)  is;  mannen  en  vrouwen  hebben  het. 
Als  de  laatste  lettergrepen  weggelaten  wordt,  is  het  een  kawi-woord,  dat 

een  geslacht  van  hagedissen  beteekent. 

Oplossing:  basoesoe  =  een  saprijke  aardvrucht. 

1  OCllCflWlQ,  .'   ctjjv     =s    asnntmHnjt^ 

•IQ         /  O  eoo/o.  o  o  o  a 

a.    .  .     o  o      o.         o.    .  •'  o.  o.  S     f 
■  n  un  ton  <at  *j>\    /w^?»w»irniaJ»«7iiyw»frx)\     mi »/w »u { iri/» 071  tun tui <fm \     mti qtjntvtHn ^n un n K) t tm \  lx: 

.     o 

Er  is  een  zékere  vrucht  5  de  letters  (van  den  naam)  vormen  vier  lettergrepen. 
Als  de  twee  voorste  afgescheiden  worden,  vormen  zij  de  naam  van  hem, 

die  de  oppermacht  alleen  in  handen  heeft. 

De  twee  laatste  lettergrepen  beteekenen  het  overblijfsel  van  verbrand 
hout. 

Oplossing:  radja-awoe  —  eene  weinig  bekende  pisangsoort. 

Verfe.  Bat,  Gen.,  deel  XLIX,  n 



IDJIL. 

1/  a.    o  .  a        o  Cl       Cl 
v'elill  ffn,*Jl*M<tJ,4tJ,V,rn^J>lJT"n-irrr>^  ciMtuim  ajinnjni»sni\    tui  »n  *x  tn  rri  <w*j <hï  ~m [«BWi    osnta  ~j\ 

o  da  o 

ixi  *o  &j  "Ti  lyn n  tn im  trn  \   iyjiitJi(nitnn»oiun'm\    «|>jf  «i/n  unMmii'   («? 

.     o  o    .  o 
ij  tm itai  a7i ajt  ht»z   tsnMJii&intJttitgis 

De  lieve  vrouw  zit  gemakkelijk  en  houdt  een  uitstekenden  schietboog-  in 
de  hand.  Aanhoudend  schiet  zij  hare  pijlen  af,  zonder  gevolg,  en  het  ge- 

luid (er  van)  vervult  de  lucht.  Niettegenstaande  dat,  stuiven  hare  vijanden 
uit  elkaar. 

Oplossing:     iemand,  die  kapoek  of  kapas  zuivert  met  de  woesoe. 

Toelichting:  Dit  zuiveren  geschiedt  altijd  door  vrouwen.  De  woesoe  ge- 
lijkt op  een  schietboog,  doch  is  veel  kleiner. 

#. n <ki)  «/i lm  v    VOOr   arn<*ji&>tunnM\i 

   o *ai  n  t/n  i  »sn  i  \ nt/ntasni\    —  iir/iuifW 

O    o           O         o 
~ym\       itn  «n  wit 
»a.  «o. <n  UI  (Gn  trn  \        iö  CT  urn  tv 

2         f  o.  o  o  o.  o.  o 
tngjUJ    mi  isn  ta m n >  rvi  tut  t/i ,vi n  m xn \   ttjiin  uiitfi  il»  tsnn~ntw)/i\    tt*Mt<n*jn vnaai  -/n»*snTi  (mnm\    km 

o  q  /"  o  Sa  q  f 
$sn  ti  *ji  ihi  M/i »  »o»  ju  w  r»n  \   «ril  u»  k>  *jj  t»  iui  \   wiiuujuMraiiuiv    \HHUI 

o  O 
ii  en  nu  tii  ui  toj  t    f/n  nrni  » 

Rëtna  ning  Dj  ah  verblijft  lang  in  afzondering  in  de  slaapplaats.  Wegens  hare 

zware  boetedoening  wordt  zij  beloond  en  verandert  spoedig  van  gedaante. 
Al  hare  kleederen  zijn  fraai  en  zij  is  zeer  machtig. 

Oplossing:    de  pop  van  een  rups. 

Toelichting:  De  laatste  uitdrukking:  „zij  is  zeer  machtig,"  doelt  op  het 
vermogen  van  te  kunnen  vliegen. 

o         

«i  tsn  Hn  \    —  «sw  tui  \ 

o     __    
«i  ei  en  tui  nn  \  — —  (E/i  t  ï  tm  tjs  >  —  <tj>  nsn  iui  \ 

MneaJn-rtam,  —  boete  doen.  Deze  uitdrukking  wordt  ook  inhet  dagelijksche 

leven  gebruikt  voor:  „weinig  eten  en  weinig  slapen,"  van  iemand,  die 
bedroefd  is.  De  handeling  geschiedt  dus  niet  wegens  godsdienstige  beweeg- 
redenen. 

&j».wtut\     VOOr   im  ui n/n na \ 
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O  o.  o  o       o         o  /  o  / 

o    o.  .         /*      o         cy .   . 

.o  no     o  o „ 
HKnasnêzt  tut  tont   mittnimiff  on* 

Er  is  een  naam  van  een  zekeren  smaak.  (Het  hier  bedoelde  kau)  moeielijk 

gegeten  worden;  werkelijk  heeft  het  kleur,  noch  vorm.  Het  heeft  vier  broe- 
ders; zij  worden  allen  gebruikt  en  vormen  eene  zeer  noodzakelijke   regeling. 

Oplossing:  de  pasardag  lëgi. 

Toelichting:     Met  „de  vier  broeders"  worden  de  andere  pasardagen  bedoeld. 
n$rnt<rm\    — ♦          CU 

i«j»»j*/i\     01 ***?,  Het  eerste  is 
deftig 

er. 
i/n  tnnnrr)\    — =    ürt  mem* 

v^UM   '  *'  i^'ll  l  xjn  "H ,ls"  *n  ~'1^l'u,,  ' 

a 
.)  itlit  *nn  \ .    o »/n  luimt o 

j  il/i sun  tn ivi t  tut» \ 
O 

o         o 
n  haj»  op  <un  tKnuian 

o    o 
wn  aji\(M9\  mn 

O                        o 
iE/>  oj>  nsii  _/w  <Kl  >ru>  \ VIM 

rh>f\ 

.     o 
iticrtKnsnuAaoÊi 

o 
im  tin  hti  lunamw 

Af-  a  .     o       o  o  o.        O         o 
*•       IföilH)    >~i>iuii)  /  un  amtana  ^ni  urn  i~iitlnKV\     iun  nutmn  ?  oji  sun  n  mi  l  *n  it     tm  »nrm  ti  ttm  oji  een  M[Biifl*)\ 

Sang  Djah  Ajoe  heeft  werkelijk  geen  schuld  en  ondervindt  iets  slechts. 

Eiken  nacht  wordt  zij  in  de  gevangenis  gezet.  Over  dag  bindt  men  haar  met 

een   touw  vast  om  haar  te  laten  vliegen  en  dadelijk  weer  terug  te  trekken. 

Oplossing:  een  glatik  op  de  kruk. 

Toelicht  ing:    mmti^   =  asnnA\ 

P\        /  a       o.    .     o   /  o  o  O       •  .    £)  o.. 
V'ÏMJl    <lJ> 't" tjn *rnti"  w*m iUfl  «ji&ji \   /nmtinjinn-itiDumtniiM  .    ê<nit:iirjtrnpji&i(rnitj}itvjiip^riiL/n\  «J  <vro  e  <m  "n 

o.    o   o  o  o  .         /  / 
<hJ)^i»J>'nimiia\jiiiie;ini*j)ij\  m  hm  tui  -t>t «k im  «/i iut  «rw,) .    nn/K!iisnisnitnonafia\  (xnSJI 

-     et  o    o   o 
[]  trn  *sn  ki ha  tntz   Tfirut  tuttnwni  ajtnn ^AtmtiJi tn  -jiwnw 

Men  kan  het  vergelijken  met  een  mooi  huis,  van  steen  gebouwd.  Die  het 

bewonen,  zijn  vijf  in  aantal.  Zij  zijn  onaanzienlijk  en  van  verschillende  soor- 
ten.    Als  er  één  uitkomt,  blijven  de  andere  vier  niet  achter. 

Oplossing:    een  sirihdoos  met  den  inhoud  =  een  gevulde  sirihdoos. 

Toelichting:   ̂ umm.  =  nmntn^    Dit  woord  staat  in  het  Wdb.  van  G-K-Y. 

verkeerdelijk  als  KN.  opgegeven;  het  wordt  alleen  in  poëzie  gebruikt. 

Het  woord  ™aoi?,    wordt  in  het  Wdb.   als  kawi  opgegeven;  het  is  echter 

gewoon  Javaansch  en  wordt  dagelijks  gebruikt  in  de  beteekenis  van  onaan- 
zienlijk, van  geringe  waarde,  bijv.: 

ü-nam»*^  =  boeken  van  weinig  waarde; 
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Mi'V«aMao>{i  —  kleeren  van  geringe  waarde; 

^w-7iwr  —geringe  menschen: 
uw-nu^  =  poppen,  die  geen  boofdroi  vervuilen. 



MAS-KOEMAMBANC. 

1/  ..o  a.  a.       o  o        •  o    »     o  0—    •  c      o.        O 
UÏï^     TL? xt| -r> ik» 45» ikj  ̂ nitrn  Ki»f»  KnxJtrivn^  ̂   ita  m  urnen  <ni  «toft^   tUktH><wn>Ji!K)«ritir)hwnag\  \mtMu»%A 

.  '  o  o 
ntenasntzKL/iaeiji  aj>tji% 

Zij    gaat    buitengewoon    snel;    er    is  niets,  dat  haar  evenaart.     Een  kogel 
wordt  door  haar  overtroffen.     Waar  zij  wezen  wil,  komt  zij  in  een  oogenblik. 
Oplossing:     de  gedachte. 

lOBllCflling  :    a^ianniuia\  VOOl*  a^iitnxnni/n^ 

MfHntui<iiM\«sn->  =  een  oogenblik, 

.    a  o 
IJ  KT?  «57?  47?  OA  Wr»ï    #0?9X/?Ti 

Een  krijgsman  daalt  een  zekeren  berg  af  en  wil  zich  met  zijne  stamge- 
nooten  vereenigen.  Wegens  zijn  buitengewone  dapperheid  voegen  zich,  overal 
waar  hij  gaat,  makkers  bij  hem. 
Oplossing:    eene  rivier. 

JOBllCnliny  :   itnn-ni»sniniÉ>\   VOOT   rui "~n  om  as»  <&t  iuh  « 

aj> xa rm  za nm tfntHr>a\  YOOY  M&icmmnrntun  jhiiht>a\ 

Q        /  t_       o.      S        S        o.    .    S  o         .    o.        o.  /"      .       O      »-        o 

.    o  O' 
/f  Kr)  (tsn  m  oa  aojit   &>n&3)ttkoa\ 

Mijne  stamgenooten  zijn  verschillend  van  kleur,  (nl.)  zwart,  gestreept  of 
rood.  Als  mijn  hoofd  door  het  vuur  getroffen  wordt,  springt  mijn  lichaam 
uit  elkaar  en  verspreidt  zich  naar  alle  richtingen. 

Oplossing:     een  mërtjon. 

Toelichting:  at»^  s^m» 

nj-rfx  ess  dwars  gestreept. 
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»mnoh-\  VOOr    tmtnivnti 

o      .      O  a 

/w»s==  VOOr    iL4«sn% 

4/  OoX  /    o        o  .o  o.  o  a       a 
'       VÏHUÏ   l>ï«'l*r»»''~4l<K"<iJ'  rmrm  vnnajitnjMlui^   trntp^nrrnitXKtrri\    tyjt  rjitasn  *j>tmn[tK  liKi)*m\   tui 

*&tn>iarmx7nnJin9J)~m&fif   l^SM 

ijKm  dsn  om  tui  ito  ai  <n  tui  t  <n  vi  i  q  n-n  »h  »<n  mn  &>*> 

Er  zijn  prinsessen,  die  er  zeer  leelijk  uitzien;  zij  zijn  met  hun  velen.  Zij 
leven  in  afzondering  in  den  grond;  als  ze  er  uitkomen,  zien  ze  er  goed  uit. 
Oplossing:  vruchten,  die  door  broeiing  in  den  grond  rijp  gemaakt 

worden. 

Toelichting:  Het  is  bekend,  dat  men  dikwijls  onrijp  geplukte  vruchten  rijp 
maakt    door  ze  eenige  dagen,  bijv.  een  week,  in  den  grond  te  bewaren. 



ECATROEH. 

/  r»  /  a  CtCY  o         /  S  o  .    a.    a 

O         S  o  .      / 
--KKDUJIilAHHO  -b».tW  K"\     " (vn  n*«  (tjii*i  «o  jmi«»\   tfniuimtm  wri  tmiui/n  vmntJiii*    uc 

HvnvnA^tojjt  «^g.™  ̂ gi,u|* 

Er  zijn  gedaanten,  die,  paarsgewijze,  rechtop  in  de  hoogte  gezet  worden. 
Zij  gebruiken  een  witte,  een  roode  en  een  zwarte  (donkerblauwe)  sampoer 
en  gelijken  op  een  regenboog. 

Werkelijk  ziet  men  ze  zelden;  die  ze  er  op  nahouden,  zijn  deregenten. 

Oplossing:  oemboel-oemboel. 
Toelichting:  Een  oemboel-oemboel  is  een  stuk  vlaggedoek  van  ongeveer 

10  meter  lang,  beneden  ruim  V2  meter  breed  en  boven  in  een  punt  uitloopende. 
Aan  een  bamboe  bevestigd,  worden  ze,  altijd  paarsgewijze,  rechtop  gezet  en  bij 
feestelijke  gelegenheden  aan  den  ingang  van  de  kaboepaten  geplaatst.  Wegens 
den  gebogen  vorm  van  de  bamboe  spreekt  de  dichter  van  een  regenboog. 

y    
im  t» mvi  tn» \   —  mi  nisnitn  i w 

9        f  O  o       o.  o  .  o  o         .       '  O 
["HM    "I tJ,il>n *\M  rn  *t»-/wiïi»  "~n tui -jn mi  «jj  1*71  wn\     t^iignn^incnntitji^^rns     tal njii/t ccntm f&w •*  —4 
o  o.  o  / 

*~»fl\  mm  M,r)|«i(i*>lK»>~'rji(W«ilj'n(isn«>   *ai ikioj» &x jasmijn nasnt. aoa\     *3M 

Er  zijn  roovers  op  rijen  geschaard  in  de  grot ;  zij  vormen  twee  rijen.  Wat 
binnen  komt,  sterft  zeker,  overweldigd  door  de  strijders.  De  lijken  verdwijnen, 
zonder  dat  men  het  ziet. 

Oplossing:  de  tanden. 

Toelichting:    i»m*  =s  «i^fco 

ÉS 
 __  o ten  in  ha  \     —    «»  xm  isnit  \ 

\        r  o  o.  a.  o  o  o   .         o  o    - 

["ÏHUI    W4  { t-4  *?  ,l*  m  i£?  «5»  Kt  £/i  «o  f  «ijl  t  \ajt*Rptxm'TnKn~A»n*<n\    Kn»OMafKKn»j)9n&Ania\    asnttMêzt 

o.        o        a       .   /  a 
1/J1  Jjjj  »p  *Jj  tQ  \     KB  HO&9«j8l5)ltgrlJO«|KTS»  ftfï  fl  1 

.     o  a         S 

n  cw  tsw  tr»  i|  «Jat    L-ninii^ <w»  .iw  * 
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Wel,  hoe  is  de  ware  naam  van  de  gedragslijn,  die  voor  alle  menschen  in 

deze  wereld,  onverschillig  van  welken  landaard  en  van  waar  zij  afkomstig 

mogen  zijn,  goed  en  passend  is  om  gevolgd  te  worden? 

Oplossing:    edelmoedigheid. 

Toelichting:    masna-     =    axcmtuip 
/        O   o 
int&)\          (cntKiitfn/l* 

f  o  o      a.  S  o  G)  a.        o         o  O  o 
UüMJ)    *>n  lÈnnonntyAOJiixj)^  t/n  KiiaMta  mi  Ma-     ajj:tji»snxjn3jiiuinjiitp\      <ta  iU)aop*snt^it<»Tnaji\      mintin 

a  o       G)  y  f 
\ryt^\jnttnnjtt^(iJtHJia\    cuiMiiMKmrn  ui-  t&i  tTt  in  nsnt9Jli>\   ["SJt/l 

\    a  O  o  CY 
iim  «sjj  xnaAitoni   m  ti  itsn  ,/ri  uu  « 

Plaatsvervanger  te  zijn  is  zijn  eenig  werk.  Hij  gaat  overal  heen,  ofschoon 

hij  blind,  doof  en  stom  is.  Als  hij  gezien  wordt  door  iemand,  die  kundig  is, 

behoeft  deze  hem  slechts  aan  te  kijken  om  hem  te  begrijpen. 

Oplossing:  een  brief. 

Toelichting:     Men    spreekt    van  m«*»iSi^n»  in  tegenstelling  metiwwooM^ 
=  een  boek. 

       o 
Aa  isn  \     —    mi  twi  mi  q  w 

tutMiMp  =  kundig,  bedreven. 

f  a.    o  /  a.  o  a.  »    o  o.oO 

veMUl   ̂ i  H" tn  llM  H1*01  nj>  p}ffp,)'~n  °  tfn  ~/n  njl  Mfl x   <&>  at  % l/n  ('M lyn  or>  il  »n  <     Kiutunnioii  n/i  cm  iznap\ 
a   .     o        o        o  .    o  a.        .  f 

sa jt  iet  arui  Kt  kt>  tuitr\-nt\    sa  ,tsti  mjl  ki  nm  <n  m  t  m  u<;  ?  n  e*  _»  t  \   [«311/} 
.O  O  O 

il  <un  «n  Ki  mi  (Kiji :   nstitnt  tnji  w 

Dikwijls  word  ik  als  kinderspeelgoed  gebruikt  en  dikwijls  help  ik  menschen. 

als  zij  bezig  zijn  zich  boos  te  maken. 

Ook  treed  ik  in  de  plaats  van  hen,  die  trachten  hulp  te  verleenen  aan 

gebrekkigen. 
Oplossing:  een  wandelstok. 

Toelichting :  ccnuit&s  =  ̂ ntait^  =  (zelf)  uitvoeren. 
acnita\  ===  an»m  \ (ft  tl 



GAMBOEH, 

1/  O  .  y  a  a  o.  .Cl  O  O 

(«Tjflfl    « dj) ! m ao i ~ ivm  nsn un  nrn  \     tun  ik  tuztyrnttai tiuifmjuittnsuithnas      (unn^tnjh-ntiafinmtVMajriJi -.rn*n 

O   o  o  o  o   o.  o  <i  / 
»mrm\    ifji tui «sn ixn  jn  ruim  vuii ?j:\   mnM9f^nfnrn/s/i^nMiniiiim'KAa\  Unjn 

.     o  o    . 
nim  nsnunmi  osini   »jn  iiw 

Er  is  een  groote  berg  met  twee  grotten  naast  elkander.  Inwendig  zijn  ze 

dicht  begroeid  met  onkruid.  Onafgebroken  waait  een  sterke  wind,  (die  de 

grotten)^  vult. 
Ook  is  er  een  bron.  die  slijk  afvoert:  als  het  stormt,  komt  er  een  vorm 

(bel)  te  voorschijn. 

Oplossing:  de  neus. 

Toelichting:   De  derde  zin  doelt  op  de  ademhaling. 

:>lti,tm)   =  aanhoudend  waaien. 

«sntmji^  —  een  bron. 

iruitiyx   —  Slljlv. 

O 

O nami~>i\   —  Miiimnw» 

9        f  G)        /  O  Cl  o  .  X  o.         .    o  o 
*.       tasinn    om  nvi  vn  ui  na  rro  mi nn  n  \      \m  tui  i\.i  ̂ ji  »sn  tui  n  kii  ik/i  qji  rnriurit\      tinnirnitJitmihi  vn  itmtinttmamiyt-ii 

f  o  o        Cl         O 
njiny    ajimji^itn  u*  nsn  n  ikj  l  ip  un  ̂    ffO)  1K7  hu  ,tmMiBl^iunniutlnitt\    [aa, 

.    o 
ij  vmasn 07) «jj  ckiji 

.    o  o 
\  ion  asn  ki  ajfjm tit   luiiaw 

Groot  en  hoog  is  zijn  lichaamsbouw.  Hij  heeft  zijden,  maar  hij  draagt 

nooit  een  buikband.  Hij  heeft  voeten,  maar  hij  kan  niet  loopen.  Uit  de 

verte  ziet  hij  er  voornaam  uit;  als  men  naderbij  komt,  wordt  hij  leelijk. 

Oplossing:  een  berg. 

>,/■,„  y         o  .o.  .  o  o  S  o 
1'aM    "^  & '11  lal MJI  lr"1^!  tnU v    «™<w  «j»titj  hm*  n  rL»»  i/n .»*»!« 'm  ttt»v     >wm  mM^MM  wimm)i«,"jt)ili 

o  O  o.     o  o  f 
*nl)\   «sw  ar»  ,jjjv>  rwsoimi  &miMn\  <ki  ui nuniKinj)  .t*  bi.i/niniJit\   1<^MJ) 

.o  Do  o 

Hun  werk  is  vliegen,  in  troepen  vereenigd,  overal  heen.  Hun  gamelan 

laat  zich  op  een  afstand  hooren;  zonder  afwisseling  is  de  melodie.  Het  ge- 
luid houdt  op,  als  zij  rusten. 

Oplossing:  opvliegende  duiven,  voorzien  van  sawangan's. 
Toelichting :  tuMrrntnj.^  in   troepen,  troepsgewijze ;  van   ,|Wlrmt 

Yerb.  Bat.  Gen.,  Acel  XLIX.  12. 
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SS  o       .  o  o.  o  o      y 
«fOJJW)  txji  ̂ jixntnjiti<!iisn\    ojikyi  ttn  ti  ÉiKniircn  *^7  Tjp      <m  icito  iisn  m  mrn  ihii  ki  trrri  itn  -»i*/j\     ssrii^j 

ttai^Attsn  ^AtBitHnta  tuvitisnp   tuimi  %  ui/Kaam  /mm/n  untajij\  f,™ 

.    o  o 
ntun  tisn  uituithnri:   tun  aci  M|\\ 

Vier  broeders  worden  vermeld.  Zij  hebben  er  alleen  plezier  in  om  elkan- 
der na  te  jagen,  maar  zij  vangen  elkander  den  geheelen  dag  niet.  Daarbij 

is  liet,  alsof  zij  allen  aaneengeschakeld  zijn.  Zij  voelen  zich  volstrekt  niet 
vermoeid. 

Oplossing:  de  wind. 

1  OellCIlting  :  tuithrn  -ï?iasnji\  =  tui  »ji  tisnji\   =  tMtkJi n,/i nsnjiw 

inTi  ajvjusnjis   =  cm  tuvitisnjj^ 

hjim nsnim /t\  ==  <i5J n ttJi ~m i -ri \  ==    111    liet   gelieel    niet  5  OVJV.  tuitnttji  ^ni-ntunnontcniantKis 

=  er  is  in  het  geheel  geen  verschil. 

X         f  O  O  o  ooDO„o  -  o.    .  o 
VclH-0   l,Jlh~>)*Oi>n<£>(Kjii)iKj]n\     tKimi q  asn  rrn  tn ito (SJi'uniHiiuj  Mn\     ihntBiti^iirritKiihrnvitni^nunmfiEJi'rituiijs 

twnttcn  tMiru {Mimi ie: iiéj\   tui txjirnMtuntcn^nriKmtniti\   umi 

il  nzn  tèn  xri  .uitlfi/lï   iisntiMihn&i  ^ji'trnapiccritrrrinii  njt  ibi  tisii  -jh  ttsn  mji  hoi  ili  f*, 

Er  wordt  vermeld,  dat  het  zes  beenen,  drie  hoofden  en  zes  armen  heeft. 

Slechts  vier  beenen  loopen;  de  andere  twee  liggen  uitgestrekt.  Overal  blijft 
het  onder  dak. 

Oplossing:  iemand,  die  in  een  hangende  tandoe  zit  en  door  twee 

menschen  gedragen  wordt. 

1  06llClltt>l(J  :  tu>ntvmttnj\   —  tntunttBi f» 

6/  o  o.  a   *         o  Ci  /       a  .0  o 
•      {"3JLQ    ayn  "■"  rKJ"r)  (** ?  "^ r>1  *7 N    Ov»  in»  ■>!  i«s>i  (en  *oj  jj  (wi  aw  on  o  jna  s   win  w  ̂   mm  okj  a  wfl  w  w  ̂   (w  »è,;\ 

/  Sao  Cl    a     O 
.  (t/i tem  trui tuitrmmni&i urn i\   aji im m trrn  tn  ~jn  irm <wi  {  kw m m ? \  rteM/f 

.     a  DO 
iixm  ttsn  ttzitu]  tuint  tunarrittsn^mnrn  tiniij\\ 

Zij  wonen  in  het  water.  Dag  en  nacht  is  dansen  hun  werk.  Hun  aantal 
is  ontelbaar.  Na  eenigen  tijd  veranderen  zij  van  gedaante;  dan  vliegen  en 

zingen  zij  en  veroorzaken  den  menschen  last. 

Oplossing:  de  larven  van  de  muskieten. 

Toelichting  :  &,tm<nji\  =  tBittSi^    KN. 

Oir <v,<cmnj>™<rm\—v*n  gedaante  veranderen, o 



DJOEROE-DËMOENG. 

\         f  G)  o  o         o    o 
/(tTflrt   hsiim  ^ïiziin*; iis)f  <H7 ~/j /l/j <im  tn ito iiiniorn ze: <ni iht) tintri<i\    tut  ten  viiemn  mi  mi  mm/u  q\     imwwjuiBp 

/o  o.        o  /  ro.    o  .  /- 
iil»:N7iti\   aJiAKnni  <uiiimiisi>tun{uui\    tui tint  trui ^  tut (ten  twt tuit rut \    ajiy%siitiJitirnttJi<nttiitai  in'>\     «jMJ) 

.     o 
m  tm  air»  (e»  tut  ttfitjï    ja0-)^ 

Het  heeft  geene  armen  en  geene  beeneu  en  één  groot  oog  is  te  zien. 

Zijn  geluid  dient  als  een  voorteeken  en  voorspelt  drie  zaken:  le  een  goed 

werk,  2e  een  slecht  werk  en  ten  oe  vroolijkheid. 
Oplossing:  een  langwerpig  rijstblok. 

Toelichting :  Een  lesoeng  is  een  zeer  lang  rijstblok  met  een  langwerpige 

opening,  waarin  de  padi  tot  gabah,  en  een  ronde  opening,  waarin  de  gabah 

tot  bëras  gestampt  wordt.  Het  in  het  raadsel  genoemd  oog  doelt  op  deze 

ronde  opening. 

De  bekende  loempang  heeft  alleen  een  ronde  opening  en  dient  dus  alleen 

voor  de  laatstgenoemde  bewerking  en  tevens  om  bëras  wit  te  maken. 

Omtrent  de  drie  zaken  moet  het  volgende  worden  opgemerkt. 

Het  1°  doelt  op  het  rijststampen ;  het  2e  op  het  slaan  op  de  lesoeng  bij 
groote  ongelukken. 

Het    3e    doelt    op  de  gewoonte,  dat  bij  maneschijn  de  lesoeng  dikwijls  de 
verzamelplaats  is  van  de  vrouwen  van  de  desa.  Zij  slaan  dan  op  eene  bepaalde 

plaats    van  de  lesoeng  (want  deze  geeft  niet  overal  hetzelfde  geluid)  om,  als 

het    ware,   wat  muziek  te  maken.     Het  is  dus  eene  aangename  bijeenkomst, 

welke  tot  vroolijkheid  stemt. 
nrnae:\  ==  aïntunw 

y   o       
itoi  nsn  \      on  in  tui  ̂  

a^i>nihrt}\   =  VOOl*    thjittai  tuh  \ 

uit  trtjt  \   (  Al'.  )  ===  tun  tun  * 

tq,  ' 

v3JHL   asna~l'f''%  'K»^'1  uw  nsn  <n -i  \     «s»  tta^t^nnai  tui ruin  tth  tnjttun\     tuil  mijtten  f  mèium  .lijiNic^N    tt^inièii 

Ct  __  O  o         o.  O  o  o  o.  D 
oji  (in  rut  "£"<&>  <w>  <Mnji     rtajtt  lui^tunti  tt*i(m^i&ituiitnii\   tijttnioi  ^nnmnmto  ~m<Kt<&t^a.om\   tun  nrt  tiai  ?  tun  tot 

lül'kü (Ki-aiiwniE/J/n   itinn 

.    o  o  o 
tixni tisntattuttHTjji  as» is/iie/i tut <n tut n ttmtvnj 
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Hij  betreedt  den  grond  niet,  maar  is  steeds  in  de  hoogte.  Hij  eet  niet  en 
drinkt  alleen. 

Als  hij  dorst  heeft,  begeeft  hij  zich  naar  beneden.  Hij  manoeuvreert  on 

en  neer.     Al  hetgeen  door  hem  gedronken  wordt,  braakt  hij  dadelijk  weer  uit. 

Oplossing:    een  emmer  aan  een  hefboom. 

Toelichting:    ̂ Knnj>\  =  o3S,\ 

a       f  /       o  o  o  o 
(«Jflfl   (EiiiiaiMjenrmwn\  nwtuiui  ^ntunrtsniuiui  ~jn  >ii\    tisn  ui  ̂ ,1  ,vm  >vn  *s>J  ui  ~» '  1  »•  >/    ».|f/i«wi 

Sa/  o  00  C1C1   o  /         o  r 
.uu  ui  -J>  in  iui  \   (M  rui  in  ttji  ui  <n  11  110  Ti/»  \   <n  ki  ttvj  <n  xsn  ..  m  vm  nsn  n  ,iu  ui  ui  \   ttrn  tt/iimriji  itntwi  uii  1  mirt    [iVjin 

.     o  X 
11  un  nsn  ki mi  uiijt  cm. (turn tim t npi  \ 

Het  is  doorzichtig.  Er  zijn  kleine  en  er  zijn  groote.  Het  heelt  geene 

armen  en   geene  beeuen  en  ook  geen  hoofd. 

Des  nachts  verliest  het  zijn  macht;  over  dag  is  het  ontzagwekkend. 

Zijn  werk  is  iets  in  brand  te  steken. 

Oplossing:  een  brandglas. 

Toelichting:  &(uumn<uu>\  =  doorschijnend. 

m  mn  rui  \  ===  tjn  fuittiiwnuiti 

o       .         o       a. 
tui  «n  9jl  uj  n  -ii  \        rui  in  rui  .K)  -n  run  W O  '  O 

finnitirns    ==   -n  mi  •*■ 

I  O  o  o  a     *  .  o.  .     o  .0 

1^  "*•       i^lUJI    *)0Jii(iinmruiftuiii*;tici->i\     tuiitrruui  isiino^j!iriLituftnj]^\    <n  lui  ininun  ^  tim  m  un  tisn  <a ui  ui,i\    tcnun 

o.   o  0/0  .  o        o.   o  o  .0  f 

-  un/vu*  [tin, 

O. 

n  tsn ^a.iun  uiiruutvi\  ruil  tisn m  uiuii  111  miiWj^\  un  unitJinut  ui  i«^>.>^m\  run  uitui  ~/n  rsarrn  ^  -n  ̂  

.    a  CY  o 
11  tun  tisn  10 ,1»  uijt  un  tsn  rui  trui  ui  rui  truiun  <is»  »* 

Twee  en  vijftig  dingen  vormen  bij  berekening  eene  hoeveelheid  van  drie 

honderd  tachtig.  Zij  kunnen  genoegen  verschaffen,  maar  ook  onrust  ver- 
wekken. 

Zij,  die  aan  hen  gehecht  zijn,  ondervinden  zelden  voorspoed. 

Oplossing:    een  spel  Europeesche  kaarten. 

Toelichting:  Men  heeft  hier  het  oog  op  die  spelen,  waarbij  elke  kaart  de 

waarde  heeft  van  het  aantal  figuurtjes,  dat  zij  bevat:  met  uitzondering  van 

het  aas  =  11,  terwijl  heer,  vrouw  en  boer  ieder  10  tellen. 

f  X   o  o  C>  /  o  C>  0.0..0.0. 
Vc!!JLO    •ï'B"ir'"*J''>",,,-'n"t;ril7*s"-:=1',5))V    *k  *mca  *Ji  f  oji  £/j  tui  <ci\     rui  trt,i  ie/1  nsn  a_n  cin  aiA  ui i\   un  ui  tin  un  a^i  ui 

o.    .     o  O  o  S  .  o.     .     o  .  f 
tisn  -ii  \   tuimtuvilmiunun  tisn  ui  <£i\    aui  r&i  ui  rrui  tel  nm  tui  mi  \    «j  rui  rui  run  un  tui  ui  eni  f  \   [113 

i/urn  »sn  tui  reit)  fin  z   tmuiejiuin,* 
o 

Zij    hebben    verschillende    kleuren,    rood,    wit,    geel    en   eenigszins   paars. 

Steeds  zijn  zij  op  verschillende  plaatsen  (in  verschillende  flesschen). 
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Is  men  een  weinig  niet  hen  bevriend,  dan  ondervindt  men  hun  weldadige» 
invloed. 

Als  men  de  maat  niet  in  acht  neemt  (ze  onmatig  gebruikt),  raakt  men  in 
het  verderf. 

Oplossing:  (geestrijke;  dranken. 
Toelichting :  £^  =  „,.&% 

'\MHJL  t/n^f>hr:'Ei'^r"rn^'ni^  ta 'w in  ri  u  d» «,«  wi  o m« \  téri <rt  in  nn  n  ijt? m tuh na ut >  <V»  tn -3i 3-1  %«] <uu 

(3 *cqJ'**<i.'tu 'x  *' »^» ?  ̂   »^ "^  »^ » >vt^(unui(inn\  n/n  cm ut  ut  £»  ut  mi  «,»^  <i.i  u>  n  i,>  qun  Stticch  uti»JVlitna\  («jMfl 

HxmKhKnUjitpnz    uttuitJi^titn^crrniKnaA 

De  kleur  is  eenigszins  zwart.  Reeds  toen  zij  bewerkt  werden,  heeft  men 

den  vorm  verschillend  gemaakt.  Zij  scheiden  niet  van  elkaar,  als  zij  werken. 

Vóór-  en  achteruitgaan  is  de  beweging  en  zij  maken  alles,  wat  (door  de 
gandik)  betreden  wordt,  fijn. 

Een  gedeelte  komt  er  vóór  te  liggen  i  valt  van  de  pipisan  af). 
Oplossing:    pipisan  en  gandik. 

Toelichting:  Een  pipisan  is  een  langwerpig,  vierkante  steen  om  medicijnen 
op   fijn  te  wrijven  met  de  daarbij  behoorende  gandik  (rolsteen). 

lunoiihs:'E'i£yi'   ~  eenigszins  zwart. 
tcttuntmiLi^  =  bewerken. 

        o 
IL.71  OJt  OJIjt  \             IUI(KJI>>A 

7         f.  /   .     o  S  o  X  /  o.        o/"  o.        o 
vSU    arrl^'ll>3'<lsrl*'','l:>'M~iam\   mi  ui  nsn  ao  ,/w  ia  n  ra  un  '^vi  %  \     a-r^uma  usj)»/T£i-n»o)*\     uti>tKitru)-n  i£i-n 
o  .  .     o   /         o  o  .  .  f 
*?  i&.'crntcninm <t<rt  (bil) ito  ut  m»\   i^j>(kJi(Knii/i iftiariurirrn\  (i^v^namtmn ^Jiq<n  }r)(im<rL]\   Uzt/iJ 

.     o 
nicniisn  acuut  art  as  djim)  mrt -iia 

Het  zijn  vier  goeroe"s,  die  vermeld  worden. 
Zij  bezitten  geen  wetenschap :  daarom  geven  zij  geen  onderwijs  aan  al 

hunne  leerlingen.  Hun  werk  is  iets  op  het  hoofd  te  dragen  en  al  hunne  leer- 
lingen doen  ook  zoo:  steeds  dragen  zij  iets  op  hunne  hoofden. 

Oplossing:  de  (vier)  hoofdpilaren  van  een  huis. 

Toelichting :     Met  de  „leerlingen''  worden  de  overige  stijlen  bedoeld. 
ojt  c&i  (Bi  \    ==  C/i  trut  tri  hts 

uTwrmx  =  op  het  hoofd  dragen,  ̂ «.w™»™  obj.  den. 
o     o 

o^iaj)\      isjm«i,u 

<unn.i\   ==  un  rnrn  tut  aA 
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__    o        o  o.  .     o 

^'       \M/L  T^^^^^^n'"'  o'nleT  tunKmiu^am<&M<m<ui<mji\  tun <m êi isncni trui  ̂ a.Hntrtktery\  «/»«S 

m-riiM»mo^  wi^^ij4jim^|«jnn  (<£»  { <M  »r»  «sn nsn  im  jA<q  mji  t mi \  <rftvui<tnavliM<8h  «SiBnitWn; 

.:  o  o      <rr  /• j  j  ;oi  tisn  ild  114  »o  fl  t   iik  tn  on  tui  tui  rn  un  m  rui  w 

Er  zijn  vijftien  broeders :  ieder  heeft  eene  afzonderlijke  woning,  maar  onder 
hetzelfde  dak.     Zij  zijn  afkomstig  van  een  overzeesch  land. 

Velen  vatten  hen  bij  de  hand  als  broeders,  om  plezier  te  maken.  En  toch 
is  het  niet  goed,  als  men  aan  hun  vriendschap  gehecht  is. 
Oplossing:  een  kist  jenever. 

Toelichting:  <cmnn™t-   =  als  broeders  beschouwen. 

\ÜM.  ™  ̂ M  ™  t»  ™  t>j> -j>  inr\   tuiatnrii.óitaituttiQaMtin,   <rf  trui  tin  tut  tma  on  m  m  tLi  apjf\  ,i5  tta  *»  tti»  «Si  < 
">  o        .        ,.    .    o  C)  O  /  o  / 

"Hl5"'1™'11"n*|J'r   **<oi-ritmt&i*7>^ifuiajvi\   y^iiiiiqviitiaitKi^ianuntuiiuins    Urn 

jj  tart  ttsii  tui  na  tmaz    vf  tn.lt  tf^at^rn^  unt tui  ̂ aiui  ̂ 1  tut  Qruyi w 

Het  heeft  eene  groene  of  roode  kleeding;  het  heeft  tot  makkers  iets  uit 
het  water  —  en  iets  van  visch  afkomstig. 

Alle  drie  worden  opgenomen  en  in  een  gevangenis  geplaatst.  Vervolgens 
worden  zij  tot  kleine  stukjes  geslagen;  zij  worden  fijn  en  vermengen  zich 
met  elkander,  zonder  wederstand  te  kunnen  bieden. 

Oplossing:    lombok,  trasi  en  zout  tot  sambël  gemaakt. 
1  OCltCIlit'ltfJ  :      ui  trui  tui  n  \     =    tunnus}\\ 

n  rui  unit  \    =    rut  ton  \ 

iuiM(isrin\     —    tcmorntu'iiljw 

.    .          / 
tut  tut  \          tun  trm  w 

KtQtKnjis  =  tot  kleine  stukjes  slaan. 

t-1
 

a.a : 

OtD.        /o.  a.  o  a  ,  o.  ,         .         o 

   /o    
oji  ̂ \          run  tuz*     tunnuitiuijls             (fa  tp  tui  [f  w 

iii        /  OO.        X  o.  a.  o  00.  .0 
[<t:2JLS  WHJitusitioiïatiJi.istiiuimis  tui  tui  ai  tm  tun  tejt  tin  tui  $f}.wji\  nnjui  tm  ~ji<n  tui  tisna  ui  qtun  xntwitnij\  tan  tuiin  ha 

o     o.        o.    ..    S  o.  *  .0  o.  f 
nn  tuitxm  sbi\  tattini  rui  ̂   rm  cm  a/n  tLjirn\   tui  t.itmn  on  tip  t&iarmtm\   ttni  ihttttat  tut  n  net  tMirLiasn  v  (&M# 

»     o  .  o 
11  xm  asn  nut  tui  ui  ,u   tut  tui  tut  tet  asnjtw 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen;  het  is  de  naam  van  een  voor  de 

rijstplant  schadelijk  insect.  Als  de  voorste  twee  genomen  worden,  zijn  zij 

de  naam  van  het  geslacht  van  die  schadelijke  insecten. 

De  twee  laatste  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  geur  en  van  een  smaak, 

die  onaangenaam  is  door  (de  werking  van)  het  vuur. 

Oplossing:    walang-sangit. 

Toelichting:  ajuS^y    =  rookerig. 
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1.       h^Ul/l   n<nnsïinji(mivi^nnniui\   <n  nAJi  Hiin-ji  na  tui  nn  %  nrn  ncinxjiji  \    «iu  qtnrui  Munten  noivritHi^\    tri  njin  nn  ~ji  nn 

tui  ?  m itut ^nütm\   nrn  /in  w ibi  vi ^  turi  i'i  kii \   nsn  an i-ji  n  en  na  uh [tui na  irn  \  nsn  ,isn  mi  ®j rn  trri  &i nin \    {^jjJ} 

i  cd  tisn  171  tui  non  t   n/n  <rui  nn  -jn  nx/i  tnii,  * 

Mijn  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen.  (Ik  ben)  eene  plaats  ten  /uiden 
en  ten  noorden  van  de  kadaton  gelegen. 

Als  de  twee  voorste  lettergrepen  van  de  twee  laatste  gescheiden  worden, 

is  er  geen  verschil  in  de  beteekenis,  (nl.)  wild  rollend  water. 

Oplossing:    aloen-aloen. 
Toelichting:  De  dichter  heeft  hier  het  oog  op  de  kadaton  te  Soerakarta, 

welke  zoowel  aan  de  zuid-,  als  aan  de  noordzijde  aan  een  aloen-aloen  grenst. 
nm  ruinn/is      —    ffOlt. 

/  o  o.  /  a.    *  a   O  o.  a  o      o. 

l"MJl  'u,.*£rniJ<Ni>KTi  -i/H 't»  rm\  njnuntKnTinnnsiinanntinj\  m  njii  cm  juoiimmmukih  iHntat  nvt  jiijiti 

o.  /.  o  o/"  .  o    o.         o.  a   a  f 
njnxnvA\    vi  nn  nsn  trti  nn  *n  na  irn\  rnna  irn  insti  n.i  ninmnjina  nsnji\   tun  et)  nxn  a-jin ~ji  tijtm  <uinnjj\   u^MJ 

.    o 
il  nm  nsiitainjinnnt   n'mnrnnji^^inju^ 

Een    in   kleuren   geweven  stof;  de  naam  bestaat  uit  vijf  lettergrepen.     De 

twee    voorste    lettergrepen    (beteekenen)    eene  vrouw,  die  haar  man  verloren 

heeft.     De  laatste  drie  lettergrepen  beteekenen  hetzelfde  als  oebaja  (belofte). 

Oplossing:    ronda-samaja  (naam  van  een  gestreept  weefpatroon). 

Toelichting:  In  den  eersten  zin  is  de  duidelijkheid  aan  de  poëzie  opge- 
offerd. Er  staat  woordelijk  :  „eene  stof.  gepractiseerd  (uitgedacht)  met  kleuren, 

door   middel  van  weven."     Het  woord  ,x?,;,<,i,    is  ingelascht  voor  de  maat. 
Hier  volgen  een  paar  voorbeelden,  hoe  het  woord   «4ra>    gebruikt   wordt. 

le  ̂ mn  =  iets  zoo  maken,  dat  het  de  gedaante .  heeft  van  het  een  of 

ander;   bijv.  nmnjuicrh^^nman^nui,    =    een    groot  stuk  hout,  gefatsoeneerd  tot 
een  mensch. 

2e  flno«ii\  =  iets  practiseeren,  uitdenken;  bijv.  njituinaituntn^nnitün^  =  wie 

heeft  dat  uitgedacht "? 

fttfMrt    a<simnnuicmnjia^inn'n\     nsn  nsn  icj ti  nji  ri nat tuil  trti\     tnnjutm  ^,itKn^nanuifmtui3Mnan\     tuitulnn  mmi 

o  o.  o.    *   /  a   a  af 
nn  ̂ mnm:nnnan\  tn  tui  n  nn  nrn  ten  rui  q  non  nm  kim  fls   njnnjinainjinji<t/inanri\    nsn  nsn  n/n  nsn  tn  tui  rui  ttni\   [^KUj 

.     o 
n «m  nsn  xn  tui  anti-,  <unajitKJiTf\ 

De    naam    van    de   onderscheidings-teekenen   van    hooge  personen  bestaat 
uit  vier  lettergrepen. 

Als   de   twee  voorste   lettergrepen  worden,  afgescheiden,  zijn  ze  de  naam 
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van  rijst  in  afzonderlijke  korrels.     De  twee  overblijvende  beteekenen  hetzelfde 
als  tata  en  la  koe. 

Oplossing:    oepa-tjara  =  de    waardigheids-teekenen,    die  personen  van  r 

hoogen  rang  worden  voor-  en  nagedragen. 
Toelichting:  Voor  alle  inlandsche  ambtenaren  zijn  de  oepa-tjara  en  het 

aantal  dragers  er  van  bij  voorschrift  geregeld.  Het  voeren  van  deze  staatsie 

geraakt  echter  meer  en  meer  in  onbruik,  althans  in  de  Gouvernementslanden. 

Met  uitzondering  van  de  staatsie-pajoeng  bezitten  vele  Hoofden  niet  eens  de 

hun  toekomende  oepa-tjara.  Zij  zeggen,  dat  het  hun  te  lastig  en  te  kostbaar 
is  om  er  dragers  op  na  te  houden.  Het  is  dan  ook  een  gebruik  uit  een 

vroeger  tijdperk,  toen  de  toestanden  geheel  anders  waren. 

Alleen  de  regenten  houden  er  nog  de  hand  aan,  nl.  voor  zoover  hun  eigen 

persoon  betreft.  Bij  elke  officieele  gelegenheid  verschijnen  zij  gaarne  met  al 

hunne  waardigheids-teek  enen. 

M  -ïA 
Uf  a  /  a.  Sa.  o.  o    .  o  C)      O 

(agafl    Kit  m-n  hoi  mi  n  i  trr>  jjst>  \  »o>  tuit  vu  <m  «>»*«  mmmji     lunnn  tut  <ni  urn  itxn  {itriit/M \<Hiit  \    oji  tn  ict  cu>  &i 
o  o        o.  o  .  o.  O  S  o  .00  / 

titix   miini<ioi<un<£ji,~n,i[>tij]i}ri]\  ik» *f»  ̂ r» tui  ̂ # <ui  nsp ttJ>  it~n s  mvn^kmtu><*qtëiirri-i  sario nsnji\!(Lnj)n 

.       Q  O  O 

ji  icn  asn  rn  tut  aojii   mi  rrut  t&i  ~/>)  tui  %  % 

Ik  ben  een  kërisvorm ;  mijn  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen.  De  voorste 

twee  vormen  een  kawi-woord,  dat  beteekent:  „de  plaats,  waar  het  lichaam 

rust  geniet.'' De  overblijvende  (beteekenen)  de  bedekking  van  een  bloem;  de  vrucht  er 
van  dient  slechts  om  gekauwd  te  worden. 

Oplossing:    tilam-oepih. 
Toelicht  hui:  QtmQua/tx    in    plaats  van  du«i]Mn 

a™^  (Ar.)  =  beteekenis. 

1, 

„ 

°?v  =  de  bladscheede  van  den  pinangboom. 

aa  ha  cm 

15.       (mOji    e.u^o^l-nwn     «^nirmoMm^wyv     ̂  w  <tui  $  iu>  m  t&t  m  oj^qq^     «J>9£/& 

o  o  n 

ij  ten  (un  in  tui nm/jt   <hn  xnnitai  ~m  Mtaji 

Weer   een  këris-vorm;  de  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen.     De  voorste 

twee  zijn  de  naam  van  den  tegenhouder  van  het  kleed  (om  het  afzakken  te 
beletten). 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  edelgesteente  van 

buitengewone  schoonheid. 

Oplossing:    saboek-intën. 
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<  />  /  .  •       /  O.  O.    O  O         /**  o  o  . 
in.       ("3,ifl    '4/1  ao)  unnititntKt  m  qsf\    run  cm  ̂ .uncntnot  tuiiw),  vj\     urn  irtjt  q  cit)  mvj <k>  a, » art  »Jj  rmji  *     (wrrno  ,(i5M*m»J)»'" 

o  o.    .  /       O    •  o        o  O  o.  / 
«ju   run wnaui^iwantuniiji  trn\    nsn  ifjtun  jji  «4  ti  <io  t>  \    ruri  Tt -tm  •■n  run  <ior> n  11  <kh (tji\   [reu 

.    o  o 
il  rm  «i»)  <i7>  ij /[  s/J * s   urn  i£vj  w  1*"?'  lJ>  * 

De  letters  vormen  vier  lettergrepen  en  beteekenen  ook  een  këris-vorm. 
De  twee  voorste  zijn  de  naam  van  een  der  zonen  van  Pandoe.  De  twee 

laatste  lettergrepen  vormen  een  kawi-woord,  dat  beteekent:  eene  onstuimige 
gemoedsbeweging. 

Oplossing:    bima-kroda. 
Toelichting:  De  woordsebikking  in  den  vierden  regel,  waarbij  eerst  het 

bepalend   woord  genoemd  wordt,  noemt  men  o»  «ft»* 'm  In  gewoon  Javaansch o 

ZOU   men    Zeggen:    tK/trijtfii.iwtttxiHiiuiiwrnitniuicrrn*, 
o 

tisnnrtj)(i\         -    mnnsriw 

mi  iK>  oj>n  w tn  na  tui  \     —     mi  im  ruin 

17.       fxn/tj    rt  iv> » tn  (Hl  «ut  { >wt  tut  trn  itsn^     {hJiuntfbicrniviiMMMtm^    tonitrn  rrui^ciCi  tmiLtt  (tniMMjj^     rot  0J17  ttn  rerr 

r,  o  .  O  .  O  O.  »  O         O  O  O 

ir)-nitHi-jf)<>j)<U){\     iEti  tu>  ?  tu>  <n  im  tm  vj  rut  itn  itt  tuin  \     lunimn  ""Mij  rui nut  omriem  tcut\     vnrjtut  tn  _■*«/»  -jt  *wm> 

0J}-i4[U).t>O/l\    [IC 

o 
il  Kn  (isruuirui \°p/l:   «/w  *"■*  Tl  »>  ~jp 

Er  is  weer  een  këris-vorm:  de  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen. 

De  twee  voorste  zijn  de  naam  van  een  dier,  dat  op  de  sawah's  en  in  de 
rivieren  zijn  voedsel  zoekt. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  beteekenen  gowang  (een  stukje  eruit) 

en  sempal  (afgebroken). 

Oplossing:  joejoe-roempoeng. 

Toelichting:  M<ntun\   =  9jivn°nw 

mjjmjH  =  een  kleine  krab. 

«"««-nei-i»  =  een  krab,  die  een  of  beide  scharen  verloren  heeft, 

18.       [Vj    i&Ktu>qw><uj'9i<tj>'Ti(rr}\   aj)vn°ümwtM(tri<uiiHij)\    trntm  trut%  nut  cm  vh  tin  tuut /tnjjs   tut /Mini  tnt  tuit  tut 

tuntK,)\   rmwniStMQrliiun&itVlM^   »<»  tot  r?j>  {  itut  cm  uit  lUt^tosnas    tj  :tj run  ir^n  -riem  (ti^\     VTJJL^ 
*    o 

neen  mt>  ut  rut  art nt  n^mjtntrntn-n^ 

Weer   een    këris-vorm;    de    naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen.     De  twee 

voorste  zijn  de  naam  van  een  vogel,  dien  men  kan  leeren  spreken.     De  twee 

laatste  lettergrepen  zijn  de  naam   van  het  losmaken  van  de  haarwrong. 

Oplossing:  djalak-ngoré. 
Vcik.   Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  13. 
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Toelichting:  Bij  het  pass.  van  a*^  in  den  vijfden  regel  had  de  dichter 

niet  a-nMnasry   ==  tmony   maar  êniM^  moeten  gebruiken. 

i&i  tui  ojia  \     ==    n  ji  rui  tin  * 

m»wn\     Van     o/ntjiw 

foafl   «lts^g^fl^^»o7^^(^T7^»o^^^    iêi<i^tt?nti'icm<icri'njii&i»nji\     tut iotiji^tinitCtcrritcieuiJtti<i^\    tui  Moto' tut  njt 

rnnmtmuui\  tniin  ten  trui  ̂   trui  cm  uit  tuiticn\  m  tui  mi  urn  19J  un  art  mm  \   a/najixn&jnmni  tisn  ~mT\f»n\  (kj3M 
.     o  o 

n om  «sn  ki  mt  tuint   «iimjjm» 

Er  is  een  spijs;  de  naam  bestaat  slechts  uit  vier  lettergrepen.  Als  de 

twee  voorste  worden  afgescheiden,  zijn  zij  de  naam  van  een  buitengewoon 

grooten  slang.  De  twee  laatste  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  bloem,  die 

dikwijls  als  geneesmiddel  en  voor  welriekende  borèh  gebruikt  wordt. 

Oplossing:  naga-sari  =  een  lekkernij  van  pisang,  meel  en  suiker  (in 
een  pisangblad  gewikkeld). 

Toelichting:     Met  tut^\  in  de  beteekenis  van  bloem,  bedoelt  men  de  bloem 

van    den  boom  ,OT<mo^-»\   Zie  ook:    Dandang-goela,  no.  35. 
ten  txri  ̂ am — tui  uzi  non  w 

OJI  IUI\       === 

tun  trut  w 

irjcmfriaAji- 
,     = 

tn 

o     O 

jj  tut  ̂   cm  <n rw>  w 

on       /  O       o  /o.  o  /  o  o  o  o 
V^lüJl    V  ̂   twMinjif  nji  tui  (tri  tintos  \  a^i  tsnttuicni  tun  ikii(ki  tui  ttotj'   ouTTDKWKiMg'  tntüuit>a^JiMittj>%»zi 

o     o.  o.  S       o         o.    .  /■  OOo  n.  oó 
»ujfU(m\  tun  tzi  wt &i tvi^tun ojitKii  asntKi{-Ji<n<cntmtisncma\ti^*nn\   asn  tuieun  tuntuitt/i  ao  tut  ooit- 

n  %m  nsn  tut  tui  tmni  najnttrrnnr/nicrrn% 

Er  is  nog  een  lekkernij  in  den  vorm  van  een  kogel;  de  naam  bestaat  uit 

vier  lettergrepen.  Als  de  twee  voorste  van  de  twee  laatste  gescheiden  wor- 
den, zijn  de  beide  deelen  gelijk  in  beteekenis.  (nl.)  tëpa  (maat,  monster)  en 

oepami  (voorbeeld). 

Oplossing:  ondé-ondé  =  een  lekkernij  van  ketan,  doch  het  binnenste 
bestaat   uit    geraspte  kokosnoot    met  suiker  of  ook  wel  een  stukje  manisan. 

Toelichting:  In  den  laatsten  regel  is  achter  »/n«w*2v  nog  n%cuiut^  evoegd 
om  het  aantal  lettergrepen  voltallig  te  krijgen. 

91        '  O  O  o.  S  o.  o  o      o.         o.  O  O 
&*-•     \Xnnn    tn  uiiMMtnn  ten  tin^>iuzcr>i\   iji  osn  trui  cm  tut  m  tin  tui  <nin\  innam  rui  $  n  ui  cm  tun  taituvjtnin\    isncmn 

«sr»  cm  «|  im  _l-  » 

O       o.  o         o.         .  o.    .  /"        o  o       o.  o 
nttsnitniisnit^tn^/ntutii^tKnun  rui  ̂   rui  cm  hn  hrnMiHijiMun  rji  Hiituitm  xniViMMtn  -n  un  m  oj>  rut  m  un\  tiv 

.o  / »        o 
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Er  is  een  gëndingan;  de  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen. 

De  twee  voorste  lettergrepen  beteekenen :  steeds  het  beeld  van  eene  vrouw 
voor  zich  hebben. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  zijn  de  naam  van  een  heerlijke  smaak. 

Oplossing:  gandroeng-manis  (naam  van  eene  melodie  van  de  gamelan). 

{"3IL3  flwimwi  ï.)7u{  rmnnmitnanjjMtJtisn  i  ui  nut  .vi  ik»  &n  ili  »«[i>  #1  uu  mi  ̂ /hu>  {  lutaui  on  uiwuiHit^  <v>  umti 

•v'  /  o     o.         o.    -  a.    .   X  .  a.  o  f 
rm  mi  xjn  tx  \  itrt  rui  f  tut  rni  xm  un  Hit  »n  nnti  •■  ajn  ili  n~ri  n  uvt  jai  tji  ;im  o  \ «  t,it  H~n  ["JIV  -«s»' » tnt  ut  art»  uu  {     [<Gl/ijt 

.     o  o 
it  turn  fisniaiui  art  nz  rwrt  <nj  xn üji «a 

Er  is  weer  een  gëndingan  ;  de  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen.  Als  de 

voorste  twee  worden  afgescheiden,  zegt  men  dat  van  een  lichaam,  hetgeen  de 

gezondheid  verloren  heeft. 

De  twee  overblijvende  lettergrepen  beteekenen  een  geluid,  als  uiting  van 
verdriet. 

Oplossing:    lara-nangis  (naam  van  eene  melodie  van  de  gamelan). 

•ï'\         f  o  S  .     o    ei.  o  o      o.         a.  .00 
"  vUH-1    l*^  tR  ̂ ,lf)  'Tn  u>irnnm\    i£ii*5i<  hui  •»>»  vi  hji  ïr.  ui  tot  \   <un  uu  tui  /  iui  n>»jn  xn  a,vt»ft<i\    ijiu-nt  ui  it,t  hui  <*./» 

O.        o/  O.    .         o.         o.  o.  O  o  / 
uLiiio  un  lUiip    at  n  01  m  >  u/11  j^i  iui  isri  *  1  un  ̂      xinitcn&ji  iui  ry»  uiitV)  itn  itsn*\    uiik»mi  iui  iui  »<>'  m  u/tts    'ici/tn 

II ra  ttsn  ki  x.»  Mn t   xm  iu,»ï  «/)  o^a » 

Een  stad  wordt  vermeld;  de  naam  bestaat  slechts  uit  drie  lettergrepen. 

De  twee  voorste  beteekenen  een  zeer  noodige  vloeistof,  die  gebruikt  wordt 
door  alles,  wat  leeft. 

De  laatste  lettergreep  is  de  naam  van  een  kostbaar  metaal. 

Oplossing:     Banjoemas. 

Toelichting:  omdat  de  Javanen  geen  woord  voor  „metalen"  hebben,  worden 
goud,    enz.  aangeduid  met  u^^w,» 

&UL  ,a£2.*^'T"M,i,slj}'r"'">v    aji^o^^^in^o^n-^x    ̂ UM^t^M  aj^»M»0i,mixri(UuiH-ip     Qictnm 

i|UdfMi£jj;(tioiu  asn/f  >    <ninun  tui  ̂   rui  mi  x'n  mi  »a  mij\   tuft  taj'fi  ,ict  un  on  1^1  n  xm  ut  \    n<n  iinvtimu?! 

.     o 
Ij  i'.»  hu  u-ixiOiiaz  mmifjinui^rn  &/t  trutÊi 

De  naam  bestaat  uit  vier  lettergrepen  en  het  behoort  tot  de  vlaggen. 
Als  de  twee  voorste  lettergrepen  genomen  worden,  is  de  beteekenis:  opstijgen. 
De  twee  overblijvende  lettergrepen  hebben  dezelfde  beteekenis. 

Oplossing:    oemboel-oemboel. 
Toelichting:    zie  Mëgatroeh,  no.  1. 

ibiji  <rn  n  ia \    ̂ ==    xm  in  m  •»  vt 

o     o 
at  mji  asn»  \     —     rut  xn  asnij  \ 



—  100  — 

O^        r  OO  .        /  a.  Sao.*  o  a  o.  ö. 
vWUL    "? ,,J" $7 ««  Si*J>  te12 TL"<ni N  *vi&Qnfrntv>(rmiHiaj>iJi\    tnnju  ttn  ̂ irtJi^utituamxniiM^n^    tut auj ttn tui /£» 

o  o.  /  o  O  <  o     o.        o.  o.    .  / 
nin»OMn\  tun  tin  mm  [tuttin  itsri  tttt  tfitn/i\  n  in  tat  tt^t  ̂   nuttin  tun  tuitHmsn  y\  tnvnn  om  xjn  trn  tm  <i/w  (tsr)~y»n»\/«3flfl 

•    o  o        O 
ttzzn tisnxituitn.u  tnjtrritn) ^utmixjtjtw 

Er  is  een  woord  van  vier  lettergrepen ;  liet  is  de  naam  van  een  kleur  van 
lianen. 

Als  de  twee  voorste  lettergrepen  worden  afgescheiden,  zijn  zij  de  naam 

van  een  in  kleuren  geweven  stof. 

De  twee  laatste  lettergrepen  (beteekenen)  een  zeer  noodig  voedsel. 

Oplossing:    loerik-sekoel  (zwart  met  witte  stippen). 

9A         f   y   a    a.  a.  Sa.  o  o.    .  o  -  o.  O 
rinn    <uttrrn<tnitrttiattmtïrtfh3it>jiji\  t> <st  tsn  trut  om ikd {Mm  ut  tm  n\   lunKtitunnvt^  nvt  tm  oa/i/iwi/j     tun  ttniotf<nn 

a    a/  o   a 
nn  ̂ Axatqnrn\  tut  tru  ui  tie:  trut  tut  i  iisn  t»  \  tun  txn  tot  m im  j~*  tm  tj  \   trut  &t  thn  ttsn  <&»  tri  ~m  nr»  t 

n ten  ttsn  tcituiitnn%    ti^qmjt^asnt^itJin^. 

De  kleur  van  een  paard  wordt  vermeld;  de  letters  vormen  vier  lettergrepen. 

De  twee  voorste  lettergrepen  (beteekenen  iets),  door  welks  invloed  alle 
zaden,  wortels  en  bladeren  groeien. 

De  overblijvende  (twee  lettergrepen)  zegt  men,  als  iets  door  water  aan- 

geraakt is. 
Oplossing:    lëmah-tëlës  (donkervaal). 

Toelichting:    mm^s     =  grond;   Qt^tojt^  =  nat. 

MajHcnp   (Ar.)  =  invloed. 
<iut*sn\       ==z    <tt  tun  tn  nvt  i  aait  \\ 

asn  nrt  \     ==    «iTriintij» 

      O 
aantfjt\       —     *<7iMt\ 

07        /  o      /  a    a.  _  Sa.  o  o  o 

'    v^lHÜ  IE"  'L'  ? v> cr,n *n  ilsrh  V  'n '  fm N  "^  ̂ i  ""^  <rn  3JI { **  *°  "-Ü  *"/ï  ̂ "?  xw  *n-J,*l*nitSB  *°' iri''  ?  "^  **# *(1iJ x '"""  *°  JL'/i  J2 
o>  /  o         .  o      o.         o.  O  ff)  /  o  „       o.        „     /„,„  „ 
tn>t,isn&jiqtunMin\  tuntatnimirtt)jittu,tntun\  <n  tut  tun  ttvi^  trut  tm  tun  tut  fa  ttsn  a\.  njt  <fjt  mi  tm n tin  tui trut  osn  \  \^3ÊJ} 

.     o  O  (?) 
iixm  asnastajttnni   nrntrutmttJtt. 

Weer  een  kleur  van  een  paard ;  de  letters  vormen  vier  lettergrepen. 

Als    de    twee    voorste    genomen    worden,    is  het  een  voortbrengsel  uit  het 

plantenrijk;  het  heeft  een  heerlijken  smaak. 

De  twee  laatste  lettergrepen  (beteekenen)  zwart  door  het  vuur. 

O  p  1  o  s  s  i  n  g  :"goela-gësëng  (zwart  bruin). 
Toelichting:   ',&,$,    =  geschroeid.  s 
crnmm^   =  aangebrande  suiker. 
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Do  o  /  O        S        o  o. 
èjt  art  ai  ? \   tin iwi  i  tut <m  tot  t*n hm  * i \   ajn:i.ifbi^i.r}jitin-mttsn»n,uitnii\   rut  tut  tm  -s« trui  cru 28.       tofl    tcnojt£ncn\t£»knén*yi\\   tui  hji  {  HKnrn  tal  nn  hm  <zt\   sun  x.1  bi  ~A in *  tin  ~m  itsn  »a  ,ui  ttnj  \   rucji 

30. 

nnzn  HsuxniLiitfini   tntK)ntrvtxnitnij\ 

Een  geslacht  van  kruipende  dieren  en  ook  een  doos,  welke  alleen  gebruikt 

wordt  om  geld  te  verzamelen. 

Als  de  laatste  lettergreep  van  de  twee  voorste  wordt  afgescheiden  (wordt 

weggelaten),  is  het  de  naam  van  een  wild  dier,  dat  de  gewassen  vernielt. 

Oplossing:     tjèlèngan  =  lc  een  kruipend  insect:  2e  een  spaarpot, 

Toelichting-:     ̂ tunn^i,    voor  ioom^» 

on         f  O  a.  o.  a  a        o  o. 
["3M   *i't:' '  "n  ttn  tui  in  hji  i  'KJn«.i  nm\     (ntiat.ihipipi'rin-iitniuihn^     rr->pini,u}trLitniH7iH/Wttnii\    niituiaan 

o.        .    '  o  o  o.  o  .  Cl       / 
on  ̂ Atui  nurrtrrnfji»\     tn  ivw  itn /KIM)  ni  oui  q  x;iHjiritnjt\      tvi  *a  IK)  tui  tsriruittJi  -tam  \     <n  tvi  l  J^>  tm  ~t  f  n  n  tut  -jn  ttsa 

IK1  HA  IH1  Ij \    («3, 

ij tim afri ta> tui  itnti   nm m oen  ~m  tunica  tm^ 

Er  is  een  woord  van  vijf  lettergrepen ;  het  is  de  naam  van  een  stuk  kin- 
derspeelgoed. 

De  twee  voorste  lettergrepen  beteekenen  het  voortbrengsel  van  vleeschelijke 

gemeenschap. 

Als  de  twee  voorste  weggenomen  worden,  is  het  (overblijvende)  de  naam 

van  het  loon  van  menschen,  die  geld  uitzetten. 

Oplossing:     anak-anakan  =  een  pop. 

1  oc  lic  hl ing .*    janwiniM^    =  ajimiimon* 

mimi  uiu,i\    =    loon. 

ma  Mi*™ t>n il  \    =   rente. 

f    ■  OO.oo.  o      o.  n    O        o  o. 
[HTiitn    <n  u»t  onin  f»  ooi  rui  ̂   orui  mi  \    oen  m»  ti ui  ̂   urn  asn  cm  o-ji  ̂ ~nui  on  ij  \    tntuii  om  J±l?-f}f]'r>  *ni  ">! H/n  int  \    tui oni 

o  a  Cl  n/"       ,   o  o  o       o.         o.  /"         o    o    .         Q 
rui  %  i&iittjiq  im  iuitJ>iKng\     tui.rui  Hiiii&QnfOttïi  ojitmn\     om  ivim  rui  cm  n/n  tui  on  umi  \     mi  via  .u»  <i«'  &>  scion  tui 

.     e 
nscntsn  nntuittoat    m  crm  tn  trui  oc~n  n\ 

Er  is  een  woord  van  twee  lettergrepen;  het  heeft  twee  beteekenissen, 

ten  le  kinderspeelgoed,  en  ten  2e  trachten  nader  te  komen  bij  alles,  waarvan 
men  de  plaats  niet  weet. 

De  laatste  lettergreep  is  een  kawi-woord,  dat  het  tegengestelde  beteekent 
van  soerja  (zon). 

Oplossing:     golek  =  le  een  pop ;  2e  zoeken. 



—  102  — 

1  OSIlCflllVIJ :       tinn'ivntnp     =     hum  unit** 

t»lfc?'«w^^     01     twYitmjw 

o         O 

ajn»tmjt\     eta  ita  n>  j  nrtjit 

Een   kleur  van  hanen  wordt  vermeld:  de  letters  vormen  drie  lettergrepen. 

De  twee  voorste  lettergrepen  zijn  de  tegenstelling  van  andika  (ps.  vnw.  van 
den  2en  pS.). 

Als  de  voorste  weggelaten  wordt,  is  het  de  naam  van  een  grooten  berg. 
ten  oosten  van  Soerakarta. 

Oplossing:     koelawoe  —  grauw. 

lufurj.viirj  v)tjajnêoii\    <u<n  jrmjo.»,»  uinn  tit  ,tqimii\   nucimtQKi  rijt  nmxrh  njitn  »snn\     mrt  f»  nimf  "n  <K»fji 

De  letters  van  den  naam  van  een  gewas  vormen  drie  lettergrepen. 

De  twee  voorste  (noemen  iets),  dat  voortkomt  uit  vruchten  en  bestemd  is 

om  er  vogels  mee  te  vangen. 

De  laatste  lettergreep  beteekent  het  zelfde  als  ora. 

Oplossing:     poeloetan  =  een  in  't  wild  groeiende  heester. 
Toelichting:  ̂ „viosnp  =  een  soort  gëtah,  een  kleverig  sap  uit  sommige 

vruchten,  dat  als  vogellijm  dienst  doet. 

-V-i         ( ~   -  o     O    .    o    .    o.  O  .    /        o  .  o     o.         o.  o 
(«2*0    «<)  rut  %  osri  *i  os»  trnjuioii\   nsn  <n  np  »  p/j  run  tm  m  *j>  an  <    ttfnunauq/ruomiuri  azKiviWjs    ti/i  NntntKn^AttJ) 

o  o    a  a.  o  .  o.  .' 
<ea imi Ti \ n iA» tn  tinton»  ^it  iuim  ut  wi,mji\  o»»«i*r)w«i  uztn  i=mitui\  miiumi  u:  xn w  «j sun tui » -  \**}M 

Weer  een  woord  van  drie  lettergrepen.    Niemand  wil  er  meê  begiftigd  worden 

De  twee  voorste  lettergrepen  beteekenen  hetzelfde  als  pikantoek  (ontvangen). 

Als    de    voorste    lettergreep    weggelaten    wordt,    is    het  de  naam  van  een 

oorlogswapen  uit  den  ouden  tijd. 

Oplossing:     tampiling  —  een  klap  tegen  den  slaap  van  het  hoofd. 

J.  OGllCtlt'l'llCf  ."  ojt  th \     Van    a'ji  \     =    n/n  nviqw 

t.> n vrn 3 m 4») , Li  \     VOOl'    »j>  cm asn  t/iitOJtt 

» n  4*i  Mn  n &na\    — -    ict»  «  4*1  ma  w 
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De  schrijfwijze  ̂ «.-m^vrn  beeft  eigenlijk  geen  reden  van  bestaan,  want  dan 
zou  men  ook  ̂ mu?»  in  plaats  van  M«?i;v  (MtmtSii  )  en  ̂ tm^/V  in  plaats  van 

*m*l9Q*  (junantu*-)  moeten  schrijven  [1],  Het  doei  van  dien  taling-taroeng  is 
om  aan  te  geven,  dat  men  sandjalèng  en  niet  sqndjalèng  wil  laten  hooren. 

Men  beeft  een  reeks  van  woorden  om  de  verschillende  wijzen  van  staan  uit 
te  drukken.     Behalve   ot«i3»m.  zijn  de  voornaamste: 

i,l(ul^mJf^    =  op  de  wang  slaan. 

m^-tj»»™^    =   op  het  hoofd  slaan. 

vncmijienemjix   —  op  den  rug  slaan. 

£naj>in7y\   —  op  de  borst  slaan, 

on^t™*»^   =   op  de  billen  slaan. 

a  I         /"  O»         o.        o  y  o.  o  o.  o 
o-ï.       ["pJLO   *)witnao~jemMi(Kji,-nm\  tKji,isnau<rnrK/)<ii.owtui*nji  ai  in  a-n  -jintn  iktikti  »w{  xnaAJi»n»\  amaxni 

o.    .         O  y  O  O  o      o.        o.  o.  o        o  o 
imamcrntAicijny    tK/itmtia  rji^a  iaituitut(uri\     am  Hrmji^!tii(mrunnjiin~msnt\     k»  •ynrui  i**cna^n~j>tHi^tun<ui 

.    o  o 
f/ im  nsn  tct  tui  afiÊt   <kt>  rui  tisn  tun* 

Er  is  een  versiersel  voor  het  lichaam;  de  letters  vormen  vier  lettergrepen. 

Als    de   twee    voorste  genomen  worden,  is  het  een  licht,  dat  slechts  voor 
een  oogenblik  schittert. 

De  twee  laatste  lettergrepen  (noemen  iets),  dat  zich  boven  den  elleboog  bevindt. 

Oplossing:     kilat-baoe. 

Toelichting:     Een  ̂ n.»»^,  is  een  boven-armband,  dien  men  tegenwoordig 
co 

b 

nog  door  bruid  en  bruidegom  ziet  dragen  Meestal  is  zulk  een  armband  ver- 
sierd met  een  vogel,  die  iets  in  den  bek  heeft,  dat  onafgebroken  in  trillende 

beweging  is. 

una^trui\    —    .l»<u)\\ 

imwiasnns     —    WeeiÜcht. 

°nnt^~  =  de  elleboog. 
tcniun-    =  de  bovenarm. 

!UI 'T 

ï>X        /  c      .         a.        o  .00.  o  a/  o.   %.  y  o         . 

\?Ullll    l£J,<nj,%llJ,imtHiaji~-n'r)\   lëtiasnn/irtritKiia^tnaJitHl^  inilMtnftM±?:amiLmtLAtm\    mmwdmibwk 
o  y  o  y  00 

ti^\  tu:tniry/ifeatin<nvrntuittj>**\  rimuim -utnaonsn ^AU^tmKnvA\    asn»ntisniK/i»jieAmiruitfii\ 
.    o 

flim  nstiKicuiiHinz  ojiajt/n  tui  w 

Weer  een  lichaams-sieraad ;  de  letters  vormen  slechts  drie  lettergrepen. 

[Ij    Dat  de  woeloe  ia    sjtmv  behouden  blijft,  is  een  uitzondering. 
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Als  men  de  laatste  lettergreep  weglaat,  is  het  de  naam  van  iets,  dat  zich 

altijd  op  de  borst  van  mannen  en  vrouwen  bevindt  (de  boezem). 

Als  de  voorste  lettergreep  weggenomen  wordt,  is  de  beteekenis  gelijk  aan 

tanjatna  (niet  herinneren). 

Oplossing:     soesoepé  =  een  vingerring. 

["3JUI    't?kvn  ~^>r>1]  !U*in  ctnttann  cmtnm\    Kn  rrn  rvi  om  U)  t^tcmji  Kin  \    in  vin  itn  nj>  itf?  tn  xm  tui  tnt  \    nsn  iisn  fvi  ivn 

o  o    .  o  o  o  o.  f 
iK><ui<to^fiMj>\   m hm  ihn  ̂ i m  nr>  nsn .»» *??  nm  tin tuut. aan \   itm  wttn mj> q  ij) m ito  ~n  \   asri  isn  ti  nm itn  na  irit  tai <  («gWtf 

.     o nrm  ihnitnUAifnnt   twmji'ri'b 

Groote  balken,  bestemd  om  te  ondersteunen.  De  letters  vormen  drie  let- 
tergrepen. Als  de  laatste  weggelaten  wordt,  (is  de  beteekenis)  de  tegenstelling 

van  siang  (dag). 

Als    de    voorste    weggenomen    wordt,   zijn  de  twee  overblijvende  de  naam 

van  hetgeen  men  bij  het  loopen  te  volgen  heeft. 

Oplossing:  daloeroeng  —  de  steunbalken,  dwarsliggers  van  een  dak 
of  een  brng. 

27         /  0.0  .         o  /"   o.  o  o  o 
(finflfl    rj>  tta  cm  f  ii-in  n  m  djinri  im  \   ti^isn'nji(rniKJi,MtHi'»-Aitfiij\     m  ti/i/i  jo  ~ji  <n  <n?  nsnun  trui  ̂   xn  oaji  tmn  \    nnimun 

O  O  (r)  o.  00..  o  .  o.    .  £> 
itsn  ibr>  tan  ici  tui  i/r  \  in  tiet  <r>  itn  in  n  ui  cm  un  trn  &l<tajf\  tui  oji  ito.  mi  tm  -tH  r>  ,isn  t  <u>  <ht\  lÉinn  tisntun  ixn  tun  ti7iKi\[ivj 

.    o 
nicn  Knxniui  tont    rt? n  ifji  nm  «r  ?  w 

Het  wordt  gevonden  aan  een  këris:  de  letters  vormen  vier  lettergrepen. 

Als   de   twee  voorste  genomen  worden,  zijn  zij  het  gordijn  van  de  tanden. 

En    de    twee    overblijvende    lettergrepen    zijn  de  naam  van  wild  dier,  dat 
slechts  door  vorsten  er  op  nagehouden  wordt. 

Oplossing:     lambé  =  gadjah. 

Toeliehting:     <Q,<&,\    =  gordijn,  scherm. 

<rwOT«/»rmwr?»    noernt  men  het  dikke  uiteinde  van  de  ,,>cmtvm\  omdat  het  eenigs- <eo        s  «       ér- 

zins   gelijkt    op  de   lip    van  een  olifant.     De  gondja  is  het  breede  bovenstuk 
van  het  lemmer  van  een  këris. 

Dr.  Palmer  van  den  Broek  heeft  terecht  in  zijn  voorbericht  op  de  Serat 

kantjil  opgemerkt,  dat  de  olifant,  hoewel  niet  op  Java  voorkomende,  toch 

bekend  is  bij  het  volk,  omdat  deze  dieren  er  door  de  Javaansche  vorsten 
op  worden  nagehouden. 

Ik  teeken  hierbij  aan,  dat  de  tegenwoordige  Soesoehoenan  van  Soerakarta 

drie  olifanten  heeft.  Als  het  garëbëg  is,  worden  deze  dieren,  de  koppen  met 

borèli  besmeerd,  de  aloen-aloen  rondgeleid. 
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V^IM   nj>'""*r'ticf»J)(M^A»ez'm\  ikii i^i  tui cni mi i/Kaitri ui  Kin\    {isnM~nnj>crmiz>M ^t)ixtrni&t^\    acn»mvui\Ki 

uamnjitin  u>iq  iunitr>ji\     <n"-ri  m<&>^  (miKJMiiwiiiwji     iim  trui  ̂ un  rui  nrinuncish «ïxnt^v     aJHq na 'nmKia.A 

.       O 

Mam  as»  KnuJiMjis   &i  ax  tui  taii 

De  naam  van  een  desa;  de  letters,  alle  zonder  sandangan's,  vormen  vier 
lettergrepen.  De  twee  voorste  beteekenen  een  onbeduidende  vrucht  met  een 
lekkeren  geur. 

De  twee  laatste  (beteekenen)  een  getal  beneden  tien. 

Oplossing:     Madjasanga. 

Ou.      \JMIin   mnji%Mm\yatHi<nanM\  têi\tn>ntrui cm ojs .<u> mi nji  mj,\    <n hm Kn is/im pi itjitm ti ie» n \    MnkAQftajMun 
a  O  (P>       o  a/       o.        o.  Q    a    .         o  / 

ntK)  m-~ri\   ui  mn ito  ajoTiT)  tsw \  tn hm */j oji  rui cm n/n  rui, tm  *snn \   iea tv ^  nsn  nsn  tfaxnitaui  tan  \    {«3J1JI 
.    a 

iitvmnsncciuitKijiz  rrwn  kq  imji^ 

Weer  de  naam  van  een  desa;  de  letters  vormen  slechts  drie  lettergrepen, 

Men  zegt  het  ook  van  alles,  wat  door  den  vorst  verboden  wordt. 

Als   de   laatste  lettergreep    weggelaten    wordt  is  het  de  tegenstelling  van 

moerah  (goepkoop). 

Oplossing:     Larangan  . 

Toelichting:    mm^hojs    of  ojt^^-rum^^   van  <3iQi\ 

In   den  vierden  regel  is  tnnaÊ-ns  gebruikt  in  plaats  van  ̂ w&>\   Dit  is  een 

dichterlijke   vrijheid,    want  het  suffix  ̂ m>  vertegenwoordigt  het  suffix   ̂ uns 

of    <8hs    In   ̂ u,m\  is  de  laatste  lettergreep  een  deel  van  het  woord  en  geen 

affix.     Het    daaropvolgende    <wi™$*7,/S-r>    in  plaats  van  m  J> £?ct&\    is   goed. 

Ook  in  het  Kawi-Jav.  Wdb.  van  Winter  staat  achter  vfiaS-n^  verkeerde- 

lijk ^fco&i  opgegeven  naast  de  juiste  beteekenis:  ^«iiS-m    (of  ̂ «j*™)=  ̂ ^i 

J.O        /  O  O  o.  Sa.  o  a.   .  a       o.  o.  o. 
vüHJL  '7't'".i?<>#  nnoMjAjs  rn\  tuixsri  i  ui  cm  tui  ,<k»<hi  ui  tr>n\    un  Mn  ten  tan  ir  ui  %unx7>aMtati\    tui  ttj»  to  iilü 

o.    .  o     o.        o.     .    S  o   o       o.  S  D  (?)  .    a.  o  f 
•n  na  in  Kt  un  mn  \  tun  cmrijfiiuiamiun  ui  nn\  ajit>Jt,tjtiHititujiiuicrm\  a-Ti  t&iamtniiisiinjithn  £ji&j>ii\  [nTinn 
.o  O   . 

Ij tizn  asn  «ji  ui  win z    tut  isri  tui  trio  \i 

Er  is  een  gendingan ;  de  letters  vormen  vier  lettergrepen.  De  twee  voorste 
zijn  de  naam  van  eene  bamboesoort. 

De  twee  laatste  lettergrepen  beteekenen  hetzelfde  als  de  kleuren  tjëmëng, 
langking  en  djamoes. 

Oplossing:    pëtoeng-woeloeng  (naam  van  eene  melodie  van  de  gamelan). 
Vern.  Bat.  Gen.,  deel  XLIX.  H, 
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Toelichting:     rQÊ}\  Kr.  van  rüna^ 
mj)<nn s    en    ̂ ™™»x  beteekenen  hetzelfde  als    a%aj>\    doch    worden    alleen  in 

tëmbang  gebruikt. 
»x   =  blauwzwart. 

Iratltn    hj>  m  tui  iiji  ifrAM  itn  *ri  asn  n  \   /yji.rKSHtJimrinüirm  ejn/n»    rn  ki  l  n  iuri  t  ikh  itrn  rui  >  run  icinivirtons    aai  rui  rui  rui '  ywoiuwwn  asnii\   «./»  iO^j i?o)  iun  ul/>  <ni  ei  it/n  >    tn  mi  (maait  run  <tai  trui  ftun  icimuirHins    aaituitum 

o.  a.       o  c ")  O        o  o  .  a.        /"    f 
rmuiituitnttsnji\    ttnicirtJi  tijiasntmaji  ^aiuirKias    it}tuwtKn<FJiiKaiHi/uniuiaai\    tinrisniEatia»at^Aaairritun\   l(cMJ} 

.     o  o    o 
)  run  asn  xn  tui  aaiiz  oman  mirt  »jiit^ 

De    letters  van  den  naam  van  een  batikpatroon  vormen  vier  lettergrepen. 

Pe    twee   voorste    vormen    een   ngoko-woord,   de  twee  laatste  lettergrepen 

een  kawi- woord;  maar  de  beteekenis  is  gelijk,  nl.  water,  dat  van  boven  komt. 

Oplossing:     oedan-riris. 

{."ÏWJI    ej"n->tltJ,[lte}iliJIIKI>'~n,tsn<toj)^     >^ténrwo/najiM*nruiitaij\     run  &n  nn  aai  rui  %  run  xn  cuviaa  jx    nnjiruun 
.    o.  o  q.         o.    .    /  00  o.    .    0/  o    o  / 

<T/i/iy>»*j«/jiHOx   m&nmttaiv*<njiamtun(Ui»<Ti\    tun  t&iajithhtuitatkjinrt\   tui, n n  »a {Mit mui t cm <hn rui  aai .    [(WJfl 

.     o  . 
nKnasniKiêjtongz   iwrt tt»ji mijêx 

Weer  een  batikpatroon;  de  letters  vormen  vier  lettergrepen. 

De  twee  voorste  (beteekenen)  een  grooten  steen  (rots)  in  de  zee.      De  twee 

laatste   lettergrepen  zegt  men  van  alles,  wat  niet  goed  meer  is. 

Oplossing :     parang-roesak. 

loehcflhtig:        ajatiatuimy      =     tui  smolten  f  m  run  •* 

A'-l        f  a.  /  o.  o  o.    .  00.  O   . 
\Kl3-0    ''J'0■a|W|t>^lM*'ï-^*"'J,T*>,  tui  asnirui  nm  oji  i^aa  rui  aan^  run  afnaai  aai rru)^  run  Kitvuaajis  «sn  <f»  ti  n/w  «ïw -a» 

00  f>.  G)        •     o         o  /   o   o    .  o  / 
tt/iaarn\   niunnaaaaiaairui^ainaaian  aan^    rhü'iK  tui  ttiiani  rn*  tHi'ri  \    izjioa  isn  asn  tui  ki ra rui  na n     U^jlS 

.    o  o 
II  Km  «5»ï  <CJ  IUI  9fl flï    MdO*/»Ti\ 

De  letters  van  den  naam  van  een  desa  vormen  vier  lettergrepen. 

De  twee  voorste  beteekenen  hetzelfde  als  het  woord  raab  (lust  in  iets  hebben; . 

De    overblijvende    twee  beteekenen  zooveel  als  madjeng  (voorwaarts  gaan) 

en  de  tegenstelling  is  moendoer  (achteruitgaan). 

Oplossing:  Soedi-mara. 
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HET  DIALEKT  VAN  DJAPARA. 

INLEIDING. 

Reeds  35  jaar  geleden  werd  door  nu  wijlen  den  Heer  K.  F.  Holle  een 

eerste  poging  gedaan,  om  te  geraken  tot  de  kennis  van  de  verschillende  dialekten 

in  het  Javaanscli.  Het  duurde  echter  nog  geruirnen  tijd,  voor  en  aleer  het  tot  een 

begin  van  uitvoering  kwam.  Eerst  in  Oktober  1864  toch  werden  aan  de  verschillende 

residenten  van  Java  woordenlijsten  ter  invulling  toegezonden.  De  Heer  Holle,  in 

wiens  bezit  zich  de  ter  zake  gevoerde  briefwisseling  en  de  verschillende  ingevuld 

terug  ontvangen  woordenlijsten  bevonden,  stond  mij  een  en  ander  op  mijn  verzoek 

met  de  grootste  welwillendheid  ter  inzage  af. 

Die  woordenlijsten  dan  bevatten  een  300  tal  van  de  meest  voorkomende 

woorden  met  de  vertaling  daarvan  in  het  Sala'sch  dialekt.  Zij  waren  samenge- 
steld door  Dr.  W.  Palmer  van  den  Broek  te  Soerakarta,  die  echter  blijkens  zijn 

begeleidend  schrijven  niet  veel  van  de  zaak  verwachtte  met  het  oog  op  de  ge- 

ringe taalkennis  der  „halfgeleerden",  welke  die  lijsten  zouden  moeten  invullen. 
Intusschen  vindt  men  er  toch  hoogst  belangrijke  bijdragen  bij,  meermalen  zelfs 

juister  dan  de  oorspronkelijke  woordenlijst. 

In  druk  zijn  de  resultaten  van  dit  onderzoek  nooit  verschenen. 

Wel  vindt  men  in  verschillende  tijdschriften  opgaven  van  in  een  zekere 

bepaalde  streek  in  gebruik  zijnde  dialektische  woorden,  zoo  in  de  Indische  Gids 
van  Oktober  1892  voor  Pakalongan,  in  Tijdschr.  T.  L.  V.  XXXVI  voor  Dërmajoe 

en  in  Tijdschr.  B.B.,  dl.  14  voor  N.  O.  Tjirëbon,  resp  van  de  hand  van  de  Heeren 
D.  Vooren,  Dr.  J.  Groneman  en  M.  Herz. 

In  de  Bijdr.  T.  L.  V.  v.  N.  I.,  4e  volgreeks,  IV  verscheen  van  de  hand 

van  den  toenmaligen  —  later  naar  Brëbës  overgeplaatsten  —  Regent  van  Koedoes 
Raden  Mas  Toemënggoeng  TjandrInagarI  een  uitvoerige  lijst  van  de  te  Koedoes 

in  gebruik  zijnde,  uit  vreemde  talen  overgenomen  woorden. 

In  verschillende  opstellen  van  den  Heer  J.  Knebel  in  Tijdschr.  T.  L.  V. 

XXXVII  en  XXXVIII  vindt  men  verder  nog  opgaven  betreffende  het  dialekt 
van  Brëbës. 

Van  mijn  hand  verscheen  in  Tijdschr.  T.  L.  V.  XXXVIII  een  opstel  over  het 

dialekt  van  het  distrikt  Bandjaran  (res.  Djapara).    l) 

1)  Noot.  Met  het  ook  uit  een  oogpunt  van  dialektenstudie  zeer  belangrijke  opstel  van  den  Heer 

Ch.  te  Mechelen,  getiteld  „Eenige  dagen  net  desaleven  meegeleefd"  (Tijdschr,  T.  L,  V.  XXV)  maakte  ik 
tot  mijn  leedwezen  te  laat  kennis,  om  er  voor  de  sameustelling  van  deze  verhandeling  nog  gebruik  van  te  kunnen  maken. 
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In  de  Ontjen-ontjen  van  den  Heer  C.  Poensen  kan  men  verschillende 
opgaven  vinden  betreffende  het  dialekt  van  Këdiri,  terwijl  ook  het  Woordenboek 

van  GtERICke-Roorda  ')  hier  en  daar  dialektische  woorden  opgeeft,  waarbij  echter  — 
natuurlijk  geheel  en  al  ten  onrechte  —  dikwijls  aan  Madoereeschen  invloed  worden 

toegeschreven  woorden,  die  algemeen  in  Noord-Java  tot  in  Tjirëbon  toe  in  gebruik 
zijn.  Verder  zijn  die  als  dialektisch  opgegeven  woorden  dikwijls  ook  te  Soerakarta 

in  gebruik,  terwijl  omgekeerd  bij  tal  van  woorden,  die  te  Soerakarta  niet  voor- 
komen, niet  vermeld  wordt,  dat  ze  alleen  in  een  bepaalde  streek  gebruikelijk 

zijn,  zoodat  men  zou  meenen,  te  maken  te  hebben  met  woorden,  ook  gangbaar 

in  het  officiëele  Sala'sche  standaard-dialekt.  Dikwijls  zelfs  vindt  men  wel  het 

dialektische  woord  opgegeven,  maar  de  daarmede  overeenkomstige  Sala'sche  term 

niet.  Wat  het  niet-vermelden  van  —  Sala'sche  —  woorden  betreft,  is  het  eigenaar- 
dig,   dat    men  juist   de   meest  voorkomende  woorden,  z.  a.  ̂   »««££,   «L»»j»»n»}   w«A3 

tn ttsn  <tt  <m  t ,    cm  naait  rut  qn/rnHt/i      tui  <n  itisnt  trui ,    CKimitisn       ckh  trui  tunnn  aan  ,    a^imi     (JOil.      in     Q.QÏX     Zlü     Van 

„Spoortrein    J,    njintmrmn     tui  trui  iJi     tan  trui  ttsn  j      tnintun     en    am.Mntimtirni)    CV     niet    in     aantreit, 

niettegenstaande  verschillende  daarvan  reeds  zes  jaren  te  voren  in  het  boven 

aangehaalde  artikel  in  de  Bijdragen  uitdrukkelijk  als  Sala'sch  waren  opgegeven. 
In  1893  verscheen  eindelijk  de  Javaansche  Woordenlijst,  bevattende  een 

hoogst  belangrijke  verzameling  van  woorden,  dialektisch  voor  de  verschillende 

streken  van  Midden-Java.  Niettegenstaande  op  de  samenstelling  van  dit  boek 

vele  en  gegronde  aanmerkingen  zijn  te  maken,  zoo  blijft  het  toch  een  zeer  ver- 
dienstelijk werk,  aangezien  het  een  basis  is,  waar  verder  op  vooitgebouwd  kan 

worden.    Dit  nu  heb  ik  trachten  te  doen  voor  de  residentie  Djapara. 

Hoewel  de  studie  der  dialekten  in  het  Javaansch  nog  niet  zoover  gevorderd 

is,  dat  men  thans  reeds  zou  kunnen  opgeven,  welke  streken  in  dit  opzicht  bij 

elkander  behooren,  m.  a.  w.  welke  de  hoofd-dialekten  zijn  van  Java,  zoo  kan 
toch  reeds  vrij  wel  als  vaststaande  worden  aangenomen,  dat  het  gewoonlijk  als 

het  zuiverste  beschouwde  dialekt  van  Soerakarta  in  hoofdzaak  beperkt  is  tot  de 

residentie  van  dien  naam  en  niet  alleen  veel  meer  afwijkingen  vertoont  van  het 

oud-Javaansch,  dan  bv.  de  zoo  geminachte  dialekten  van  de  Pasisir-streek,  maar 

ook  uit  een  grammatikaal  oogpunt  beschouwd,  lang  niet  altijd  het  zuiverste  is.  Verge- 
lijk bv.  de  nummers  586  en  947  (in  verband  met  de  omstandigheid,  dat  ook  in 

Sala'sch  Javaansch  voorkomen  «Zcrnojv,,  enz.)  en  zie  ook  Woordafleiding,  blz.  107 — 1. 
Onder  de  dialekten  van  Noord-Java  kunnen  vrij  scherp  van  elkander 

onderscheiden  worden  die  van  Samarang,  van  Djapara  en  van  Soerabaja.     In  de 

1)  Noot.  Waar  men  in  den  tekst  naar  dit  woordenboek  verwezen  vindt,  wordt  bedoeld  de  uitgave 

van  1886.  Omdat  niet  een  ieder  de  uitgave  van  1875  bezit,  meende  ik,  deze  hierbij  niet  te  moeten  gebruiken, 

niettegenstaande  zij  in  vele  opzichten  beter  is  dan  die  van  1886,  die  zeer  zeker  niet  doet  blijken  van  voor- 

uitgang op  lexicologisch.  gebied,  Zooals  ik  ook  in  vorige  uitgaven  reeds  deed,  heb  ik  daarom  overal,  waar  de 

te  behandelen  woorden  er  gelegenheid  toe  gaven,  in  den  tekst  verbeteringen  op  dit   woordenboek  ingelascht. 



III 

residentie  Rërnbang  komt  het  dialekt  van  de  afdeelingen  Blora  en  Rëinbang  zoo 

goed  als  geheel  overeen  met  dat  van  Djapara,  terwijl  het  oostelijkste  gedeelte 

der  residentie  een  overgang  schijnt  te  vormen  naar  het  dialekt  van  Soerabaja. 

Voor  het  hier  behandelde  dialekt,  dat  ik  voorstel,  het  Djapara'sche  te 
noemen,  ontving  ik  mijn  opgaven :  voor  Djapara  van  den  Regent  Raden  Mas 
Adipati  Arja  Sasraningrat  ,  voor  Koedoes  van  den  Regent  Raden  Toemënggoeng 

Tjakranagara,  voor  Pati  en  Djoewana  van  Mas  Sastrahardja,  voor  Rëmbang 

van  den  Regent  Raden  Toemënggoeng  Djaja  Adiningrat,  voor  Blora  van  den 

gepensionneerden  Regent  Raden  Mas  Adipati  Tjakranagara  en  voor  Bodjanagara 

van  den  Regent  Raden  Toemënggoeng  Rëksakoesoema. 

Daar  uit  de  ontvangen  opgaven  bleek,  dat  zoo  goed  als  geen  verschil  valt 

aan  te  wijzen  tusschen  de  taal,  die  gesproken  wordt  te  Pati  en  te  Djoewana, 

zoo  heb  ik  bij  de  samenstelling  van  dit  werk  beide  steeds  als  één  beschouwd. 

Alleen  waar  een  enkele  maal  een  afwijking  viel  te  konstateeren,  vindt  men  er 

dus  Djoewana  in  vermeld. 

Mijn  opgaven  betreffende  het  taalgebruik  te  Sala  verkreeg  ik  van  mijn 

helper  Raden  Padmasoesastra  en  van  eenige  ander  Salaneezen,  die  tijdelijk  te 
Batavia  waren. 

Oorspronkelijk  was  het  mijn  bedoeling,  deze  dialekten  te  vergelijken  met 

dat  van  de  hoofdplaats  Samarang,  ten  einde  al  dadelijk  een  overzicht  te  hebben 

van  de  punten  van  overeenkomst  en  verschil.  Een  mijner  gewezen  leerlingen, 

de  te  Samarang  geplaatste  ambtenaar  ter  beschikking  H.  Th.  Weehuizen  had  mij 

ter  zake  zijn  medewerking  toegezegd  en  ook  mocht  ik  reeds  eenige  opgaven 

ontvangen,  toen  bedoelde  ambtenaar  overgeplaatst  werd  naar  Sumatra.  Temeer 

betreurde  ik  dit,  daar  het  reeds  ontvangene  mij  de  hoop  deed  koesteren,  dat  een 

bijdrage  zou  worden  geleverd,  die  desnoods  in  aanmerking  zou  kunnen  komen 

voor  zelfstandige  publicatie. 

Voor  Rëmbang  was  mij  bij  de  verzameling  van  gegevens  eveneens  een 

mijner  gewezen  leerlingen  behulpzaam,  t.  w.  de  ambtenaar  ter  beschikking  W.  M. 
Ingenluyff. 

Aan  al  dezen,  die  tot  de  samenstelling  van  dit  werk  hebben  bijgedragen, 

mijn  hartelijke  dank. 

De  verschillen,  die  het  Djapara'sch  dialekt  met  het  Salasche  vertoont,  kan 
men  onderscheiden  in : 

A.  het  gebruik  van  andere  woorden, 

B.  het  voorkomen  van  dezelfde  woorden,  maar  in  eenigszins  ge  wijzigden  vorm, 
C.  het  gebruik  van  andere  grammatikale  vormen. 

Ten  aanzien  van  A  kan  men  nog  nader  onderscheiden : 

I.     die  woorden,  die  te  Sala  in  het  geheel  niet  verstaan  worden; 
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II.  die  woorden,  welke  er  wel  verstaan  worden,  maar  er  of  niet,  of  in  mindere 

mate  in  gebruik  zijn,  t.  w.  de  nummers  20,  68,  75,  81,  94,  130,  136, 

147,  182,  206,  215,  247,  253,  256,  275,  290,  292,  327,  330,  337,  350, 

355,  378,  379,  396,  407,  430,  435,  520,  549,  565,  608,  635,  645,  647; 
682,  688,  690,  731,  755,  765,  813,  820,  821,  853,  861,  862,  943  (II) \ 

955,  1017,  1021(1),  1031,  1052,  1053  en  1068: 

III.     die  woorden,  welke  te  Sala  geheel  verouderd  zijn  en  daar  alleen  nog  maar 

in    tembang   voorkomen,   t.   w.   de  nummers    19,    45,  124(1),    189,    262, 

276,   296,   302,   338,   342,   428,   448,   455,  502,  530,  552,  575,  576,  652, 

673,   749,   855,   865,   866,    873,   887,   899,  992,  1006,  1054  en  1055. 

Onder  deze  rubriek  A  zijn  er  verscheidene  woorden,  blijkbaar  overgenomen 

uit  het  Hollandsch,  het  Maleisch,  het  Arabisch  en  het  Chineesch,  t.  w.  de  nummers 

11,  28,  34,  68,  71,  74,  89  (I),  128,  182,  188,  206,  207,  230,  234,  244,  247,  253, 

254  (?),  266,  275,  278,  279,  308,  314,  330,  337,  339,  340,  345,  346,  348,  361  (?), 

364,   365,   369,  370,  392,  422,  424,  436,  441,  453,  468,  473,  480,  488,  491,  523, 

525,   531,   534,  535(1*,   541,  542,  545,  555,  569,  573,  580,  582,  583,  589,  679, 
699,   711,    723,  725,  732,  734,  737,  739,  744,  751,  755,  758,  759,  760,  762,  764, 

769,   774,  777,  780  (I),    785,    794,   797,   812,    814,    838,  874,  875,  879,    881  (I), 

883,  884,  885,  886,  888,  898,  899,  904,  909,  933,  934,  950,  953,    958(1),   981, 

994,  1003,  1017,  1052,  1062,  1065,  1066  en  1072. 

Dit  is  gemakkelijk  te  verklaren  uit  de  meer  veelvuldige  aanraking  met 

vreemdelingen  in  het  algemeen  en  met  het  Europeesch  bestuur  in  het  bijzonder. 

Toch  is  het  niet  zoo  uitgebreid,  als  gewoonlijk  aangenomen  wordt,  daar  bv.  de 

nummers  45,  276,  302,  338,  455,  575,  673,  749  en  1054,  die  in  vorm  geheel 

overeenkomen  met  het  Maleisch,  niet  daaruit,  maar  uit  het  tembang  overgenomen 

zijn,  terwijl  de  nummers  28,  71,  74,  128,  182,  206,  244,  247,  253,  277,  278, 

286,  308  (?),  330,  332,  339,  340,  344,  365,  367,  372,  382,  436,  441,  468,  473, 

519,  526,  531,  534,  535  (II),  536,  537,  548,  564,  573,  583,  589,  590,  625,  627, 

678,  711,  735,  737,  739,  744,  751,  754,  755,  759,  760,  764,  765,  766,  767,  780 

(I),  785,  794,  797,  874,  899,  909,  951,  958,  1003,  1011  en  1062  ook  te  Soera- 
karta,  zij  het  dan  ook  meestal  óf  in  gewijzigden  vorm,  óf  in  een  andere 

beteekenis  in  gebruik  zijn.  En  omgekeerd  komen  in  het  Sala'sch  dialekt  ook 

wel  vreemde  woorden  voor,  die  men  in  het  Djapara'sche  weder  niet  kent. 
Verschillende  van  de  woorden,  vallende  onder  deze  rubriek  A  hebben 

betrekking  op  de  taaisoorten.  Hierbij  heeft  men  in  aanmerking  te  nemen,  dat 

zeer  veel  woorden,  die  te  Sk  gelden  als  KI.,  in  Djapara  in  gebruik  zijn  als 

gewoon  K.,  zoodat  men  geregeld  ook  van  meer  ontwikkelden  zal  hooren  bv.  mmtjuoinji. 

Te  Sk  zou  dat  als  KD.  beschouwd  worden,  zie  Taaisoorten,  6—20.  En  evenzoo 
worden  krama-uitdrukkingen,  die  te  Sk  uitsluitend  van  menschen  en  niet  van 

dieren  gebezigd  worden,  in  het  Djapara'sche  ook  voor  deze  laatste  gebruikt, 
vergelijk  bv.  n<>  651, 



Voor   de   verschillen,    onder  B  bedoeld  kunnen  soms  vaste  regels  gegeven 
worden : 

I.  De  dialektische  woorden  zijn  verkortingen.  Verkorting  nu  heeft,  zooals 

bekend  is,  in  het  Javaansch  meestal  plaats  door  samentrekking,  door  weglating 

van  de  eerste  lettergreep  dan  wel  door  verandering  van  de  eerste  aksara 

in  een  m>.  Ook  in  Sala'sch  Javaansch  komen  verkortingen,  vooral  van 
meerlettergrepige    woorden    niet    zelden   voor,  bv.  «j^rn™  en  ̂ ru,   voor  ̂ un, 

in  riji^mxjn  (  (t/n tm  icnti  VOOl'  mn itn out un /i  tip  irnn  VOOl'  tmapurtji  iunaj>  VOOl'  tuniui  un 

tuuimtrn     VOOl'    au> nMtntrn         !U,\"h,       VOOr    itOTI       «7       VOOl'      tniai      en     tui <un  <ï*>  ooit     VOOT       tut 

.Jlasnim,,     Ten    onrechte    vindt   men  dan  ook  in  Wdl.  ̂ luni^ru^  «p^   en  ̂ ^ 

als  dialektische,  d.  w.  z.  te  Sala  niet -gebruikelijke  woorden  opgegeven. 
Onder  deze  rubriek  van  verkortingen  heeft  men  te  brengen  de  nummers  4, 

5,  25  (nï.  als  verkoiting  van   ̂ vn^^j,),  31,  57,  58,  64,  66,  78,  82,  86,  88, 

116,  121  (nl.  als  verkorting  van  mi*j.j?),    123  (I),  124  (II),  131,  153,   154, 

171,  176,  180  (nl.  als  verkorting  van  £;  ?),  203,205,214  (III),  216(11),  217 

(II),  218(11),  258,  301,  323,  362,  373,  388,  413,  416  (nl.  als  verkorting 

van    Mfw^Mji),  425,  427,    446,    528,    563,  572,  585,  588,  594,  595,  599, 
659  (?),  784,  789,  801,  816,  928,  972  en  996. 

Als   uitzondering   doen   zich  intusschen  ook  enkele  gevallen  voor,  dat  men 

omgekeerd  juist  te  Sala  het  verkorte  woord  bezigt,  gesteld  altijd,  dat  in  die 

gevallen  werkelijk  verkorting  heeft  plaats  gehad.     Vergelijk  bv.  de  nummers 

•   12,  69,  9*  J),  99,  172,  193,  447,  695,  855,  889  en  951. 
II.  De  i  en  oe  gaan  in  een  door  de  wignjan  gesloten  eindlettergreep  over  in 

resp  e  en  o,  zie  de  nummers  2  en  3. 

Ook  in  andere   gevallen  heeft  diezelfde  klankverwisseling  plaats,  vergelijk 

bv.  de  nummers  56,  85  (I),  91,  179,  286,  321,  341,  367,  538,  860,  954  en  962. 

Het  omgekeerde  doet  zich  voor  bij  de  nummers  37  (nl.  tegenover  ̂ t/n^i?), 

62,  92,  111,     260,  429,  492  (nl.  tegenover  n^n^,).  537,  656,   665,  712  en 

713.    Vergelijk  ook  n<>  939. 

III.  ïusschen  een  neusletter  en  een  onmiddellijk  daarop  volgende  •>,  of  nj, 
wordt  een  met  die  neusletter  overeenkomende  scherpe  klemletter  ingeschoven. 

Hieronder  vallen  de  nummers  183  (nl.  van  mnm^),  360,  401,  605  (gecombi- 

neerd met  V),  691  en  781. 

IV.  Tusschen  een  neusletter  en  een  onmiddellijk  daarop  volgende  m  of  tv,  wordt 

een  met  die  neusletter  overeenkomende  zachte  klemletter  ingeschoven.  Hier- 
onder vallen  de  nummers  200  (nl.    van  */»»n{)  en  1040. 

1)     Noot.     Intusschen  zou    tnajuMihrna    in  verband  met  het  door  Wbk.  vermelde     icn  «  <jjj  m  *oj  a     ook 

een  verkorting  kunnen    zijn    van    n tun uji  n urn  jn  w iktj ij     zie  n°  1025. 

I 
l 
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V.  Aan  het  eind  van  een  open  lettergreep  wordt  een  neusletter  ingeschoven.  *) 

Hieronder  vallen  de  nummers  50  (III),  51  (II),  52  (vergelijk  n°  179),  53,  187, 
304,  500,  504,  605  (gecombineerd  met  III),  703,  720,  815  en  926  (I). 

Ook  het  omgekeerde  doet  zich  echter  voor.    Vergelijk  bv.  de  nummers  57, 
78  en  205. 

Deze  laatste  nummers  vallen  dus  alle  ook  onder  de  rubriek  verkortingen  (B I). 

Eigenaardig  is  het  verder,  dat  vele  verwantschapsbenamingen,  die  te   Sala 

een    open    eindlettergreep    hebben,    in    het  Djapara'sch  dialekt  gesloten  zijn  door 
een  «n.     Te    eigenaardiger,    waar    ook   in    Sala'sch   Javaansch   die   woorden    ge- 

sloten  worden   door  een  »n,  zoodra   er   een  bezittelijk  achtervoegsel  achter  komt. 

Ook    de    overgang   van    resp.  i  en  oe  in  e  en  o,  welke  alsdan  plaats  heeft,  vindt 

men  gewoonlijk   in    de    Djapara'sche  woorden  terug.     Vergelijk  de  nummers  103, 
134,  135,  336  en  655. 

Ook  bij  woorden,  die  geen  verwantschapsbenamingen  zijn,  komt  soms  het- 

zelfde voor,   zooals   ook   te  Sala  een  enkele  maal  in  de  spreektaal  (bv.  ̂ ^u,»™» 

VOOl*     mfaj>ir)tut        osn  n  t&i  iun  n     VOOT     itaimi       en     lètmiKniirtiKiztain        (lat     ecUter     IvaS.     IS,     VOOl' 

^vfum^Mty     Vergelijk  bv.  de  nummers   117,    270,    456,  466,  503  (nl.  tegenover 

ajifrn  ==  tui  tin)    en    öUo. 

Het  verschijnsel,  dat  een    w  op  het  eind  van  een  woord  overgaat  in  de  <™ 

dat  zich  voordoet  bij  de  nummers  331  en  418,  vindt  men  eveneens  te  Sala 

terug,   voornamelijk    in    de    spreektaal.     Vergelijk    bv.    «a^aoj»™»   voor    «^«i»»™  5 

tHT>tnttsn»iHT>/t    VOOl'    iwnntisnttmji     6n    tinn tut turt j    VOOl'    nntniutafttt. 

Ook    andere    aksara's   gaan   in    het  Djapara'sch  dialekt  soms   op    dezelfde 
wijze  over  in  de  m>,  bv.  de  <o  in  de  nos  104  en  669,    de   «sn  in   de   nos    611   en 

800   en    de   wignjan  in    n<>  620.     Ook  dit  komt  een  enkele  maal  in  het  Sala'sch 

dialekt  voor,  vergelijk  bv.  owuny  voor  «j^ö  en  Q^nntury  voor  £?«*. 

Eigenaardig  is  het  verwisselen  van  de  M  en  de  «>.     Zou  bij  de  nummers 

372  en  987  de  reden  daarvan  gezocht  kunnen  worden  in  een  juister  weergeven 

van  de  uitspraak  in  de  vreemde  taal.  het  omgekeerde  moet  men  konstateeren  bij 

de  nummers  382  en  411.  Vergelijk  verder  de  nummers  410  en  505  (nl.  tegenover 

!tj>tniur,j>  =  aj>aS)  en  ook  n°  88. 
Onder  de  rubriek  C  vallen: 

I.  het    gebruik  van  het  achtervoegsel  M  in  stede  van  tun^t™,  ook  in  de  aan- 

toonende  wijs,  zie  n°  202; 
II.  het  behoud  van  den  uitgang  o?,,  bij  het  passief  met  nr,  en  bij  dat  met  £> 

zie  n°  1 ; 

1)     Noot.     Ook  in  Sala'sch  Javaansch  komt  dit,  zij  het  dan  ook  slechts  bij  uitzondering,  voor.    Ver- 

mr 

gelijk  bv.    irimtèitoji      "^"-jU   en  mmtim 
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III.  het  vormen  van  de  gebiedende  wijs:  in  het  aktief  door  de  onbepaalde  wijs 

en  in  het  passief  door  de  onbepaalde  wijs  met  afwerping  van  den  neusklank; 

IV.  het  gebruik  van  den  derden  persoon  van  het  passief  met  «3  voor  den  pas- 

sieven vorm  van  de  gebiedende  wijs;  !) 

V.  het  afwijkend  gebruik  van  de  telwoorden,  zie  bij  n°  349. 
Het  gebruik  van  verschillende  dezer  vormen  zou  men  weder  onder  een 

andere    rubriek   kunnen  brengen,  t.  w.  II  en  III  onder  A  III  en  IV  onder  A  II. 

Wat  II,  III  en  IV  der  rubriek  B  betreft,  zij  hier  in  aansluiting  bij  den 

tekst  ten  allen  overvloede  nog  aangeteekend,  dat  de  opgegeven  nummers  slechts 

te  beschouwen  zijn  als  voorbeelden.  Het  zou  een  punt  van  nader,  gezet  onderzoek 

moeten  uitmaken,  op  welke  woorden  die  vervormingen  wèl  en  op  welke  zij  niet  toege- 
past kunnen  worden.     Zooveel  is  intusschen  zeker,  dat  ze  zeer  algemeen  voorkomen. 

Behalve  door  het  gebruik  van  andere  woorden  en  vormen  wijkt  het  Dja- 

para'sch  dialekt  ook  nog  van  het  Sala'sche  af  door  het  accent.  Kenmerkend  is 
verder,  dat  antwoorden  als  ̂ um  ̂Mtj   «jimmi,  Mwi;™?,  enz.  veel  harder  uitgeroepen, 

ja  bijna  uitgeschreeuwd  worden.     In  ngoko  komt  dit  intusschen  niet  voor. 

Ook  het  schrift  wijkt  in  Djapara  in  sommige  opzichten  af  van  het  Soera- 

karta'sche  type.  Kenmerkend  zijn  bv.  de  lange  soekoe's  en  het  plaatsen  van  de 
tjëtjak  vóór  de  oeloe,  bv.  «j?.  Verder  wordt  er  veel  meer  dan  te  Soerakarta  gebruik 

gemaakt  van  verbindingen  tusschen  een  aksara  en  de  bijbehoorende  pasangan. 

Evenals  te  Soerakarta  vindt  men  altijd  verbonden  de  pasangan's  na  en  nja  (de 
pasangan  wa  daarentegen  soms  ook  niet).  Maar  verder  vindt  men  bijna  altijd 

verbonden  de  pasangan's  tja  en  da,  zeer  dikwijls  de  pasangan's  ha,  sa,  pa,  dja,  ma, 
ba  en  la  en  soms  ook  de  pasangan  da,  terwijl  te  Soerakarta  dit  bij  de  tja,  da  en 

ta  slechts  bij  uitzondering,  bij  de  overige  zelfs  slechts  bij  zeer  hooge  uitzondering, 

zoo  al  ooit  plaats  heeft.  Eigenaardig  is  ook  het  zeer  veel  voorkomend  gebruik 

van  de  voor  de  pasangan  ta,  ook  als  kleine  letter.  Verder  wordt  hier  betrek- 

kelijk zeer  weinig  gebruik  gemaakt  van  de  verbindingen  «™  m  en  wn  en  schrijft 

men   daarvoor  eenvoudig  ̂     ̂   en  cm.     Eindelijk  vinden  de  leesteekens  veel  minder 

toepassing    dan    in    het  Soerakarta'sche  schrift.     De  adeg-adeg  komt  betrekkelijk 
zelden  voor  en  de  pada-loehoer,  -madya  en  -andap,  de  goeroe  en  de  pantjak  (o   * 

en    niet    *   o    *,  zooals  men  steeds  opgegeven  vindt)  worden  zelfs  slechts  bij  hooge 

uitzondering   gebruikt    en  dan  nog  waarschijnlijk  alleen  door  meer  geletterden  in 

navolging  van  het  Sala'sche  schrift.     Daarentegen  bezigt  men  algemeen  de  angka- 

1)  Noot.  Ook  in  Sala'sch  Javaansch  komt  dit  laatste,  zij  het  dan  ook  meer  bij  uitzondering,  voor. 
Eigenaardig  is  dit  gebruik  van  den  derden  persoon  bij  een  werkwoordsvorm,  die  uitdrukt  een  handeling,  te 

verrichten    door    den   tweeden   persoon.     Iets  dergelijks  komt  intusschen  ook  te  Sala  voor  bij   de  voornemende 

wijs  meervoud  in  het  passief,  waar  de  derde  persoon  van  ditzelfde  passief  met  <tn    gebezigd  wordt  in  stede  van 
den  eersten  persoon. 
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doea  om  een  woordverdubbeling  aan  te  geven,  terwijl  men  in  Soerakarta  dit  slechts 

bij  hooge  uitzondering  doet  en  gewoonlijk  de  woordverdubbeling  voluit  neerschrijft. 

Vele  van  deze  eigenaardigheden  komen  algemeen  voor  in  de  Pasisir-streek. 
en  zelfs  elders.  Zoo  is  bv.  het  schrijven  van  de  tjetjak  vóór  de  oeloe  ook  te 

Jogjakarta  zeer  gewoon. 

Bij  de  samenstelling  van  den  tekst  ging  ik  allereerst  uit  van  bestaande 

werken:  de  bovengenoemde  Woordenlijst,  het  opstel  van  den  Regent  van  Koedoes, 

de  verzameling  brieven,  enz.  van  den  Heer  J.  A.  v.  d.  Broek  i)  en  verder  van  de 

ter  Landsdrukkerij  uitgegeven  „Reizen  van  Raden  Mas  Arja  Poerwalalana"  (uit- 
gave 1865 — 66).  De  in  die  werken  voorkomende  dialektische  uitdrukkingen  verza- 

melde ik  in  een  staat,  dien  ik  aan  mijn  bovengenoemde  medewerkers  in  de 

residentiën  D japara  en  Rëmbang  toezond  met  beleefd  verzoek,  op  te  willen  geven, 

in  hoeverre  die  uitdrukkingen  daar  gebruikelijk  waren.  Met  de  meeste  welwil- 
lendheid werd  hieraan  voldaan,  terwijl  ik  daarenboven  nog  soms  zeer  uitgebreide 

opgaven  betreffende  andere,  door  mij  niet  opgegeven  dialektismen  mocht  ontvangen. 
Door  een  en  ander  steeg  het  aantal  woorden,  dat  ik  in  den  tekst  kon  opnemen 
tot  ruim  duizend. 

Hoezeer  het  ook  alle  waardeering  verdient,  dat  men  niettegenstaande  zijn 

ambtsbezigheden  toch  den  tijd  heeft  kunnen  en  willen  vinden  tot  het  doorwerken 

en  neerschrijven  van  vrij  ,  lijvige  staten  en  hoezeer  daardoor  ook  opnieuw  het 

bewijs  is  geleverd,  dat  de  Javaansche  aristocratie  zeer  veel  belang  stelt  in  dergelijke 

taalkundige  onderzoekingen,  zoo  kon  het  toch  niet  anders,  of  het  resultaat  van  een 

en  ander  moest,  zoo  al  niet  onbevredigend,  dan  toch  onvolledig  blijven.  Mis- 
verstand aan  beide  zijden  was  bij  de  gevolgde  werkwijze  nu  eenmaal  onvermijdelijk, 

temeer  waar  ik  uit  den  aard  der  zaak  een  niet  al  te  onbescheiden  gebruik  mocht 

maken  van  de  zoo  welwillend  aangeboden  hulp.  Bij  een  zoo  groot  aantal  woorden 
toch  zou  dat  moeten  leiden  tot  een  even  landurige  als  lijvige  briefwisseling.  Met 

name  vestig  ik  er  hier  de  aandacht  op,  dat  in  de  opgegeven  voorbeelden  tal  van 

Sala'sche  woorden  en  vormen  voorkomen,  die  in  de  betrokken  streek  niet  gebrui- 
kelijk zijn.  Verwondering  behoeft  dit  niet  te  baren,  waar  het  Sala'sch  dialekt  nog 

steeds  algemeen  beschouwd  wordt  als  het  Javaansch  bij  uitnemendheid,  waarvan 

men  zich  dus  in  de  schrijftaal  behoort  te  bedienen  met  uitsluiting  van  alle  andere 
dialekten. 

1)  Noot.  NL  die,  welke  betrekking  heeft  op  de  residentiën  Saniarang  en  Djapara.  (Delft,  W.  Beets 

1884).  Het  behoeft  geen  betoog,  dat  voor  de*  studie  der  dialekten  dergelijke  verzamelingen  een  hoogst  be- 
langrijk materiaal  opleveren,  niet  alleen  ten  aanzien  van  de  taal,  maar  ook  ten  opzichte  van  het  schrift 

(bv.  ten  aanzien  van  de  onderlinge  plaatsing  van  oeloe  of  pëpët  en  tjëtjak).  Het  valt  dan  ook  ten  zeerste  te 

betreuren,  dat  de  heer  v.  d.  Bkoek  na  het  verschijnen  van  het  Ie  stuk  van  het  Ie  deel  (Bantam,  Krawang, 

Tjirëbon,  Tëgal,  Pakalongan,  Bagëlen,  Banjoemas  en  Këdoe)  in  1886  geen  uitvoering  heeft  gegeven  aan  zijn 

voornemen,  om  ook  het  tweede  deel  te  doen  verschijnen, 
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De  ondervinding,  opgedaan  bij  de  samenstelling  van  mijn  werk  over  de  taaisoor- 

ten had  mij  bovendien  reeds  geleerd,  dat  ook,  nadat  men  meent  door  herhaaldelijk  over 

en  weder  schrijven  eindelijk  tot  een  betrouwbaar  resultaat  gekomen  te  zijn,  soms  tot 

meer  dan  een  derde  van  het  opgestelde  óf  onjuist,  óf  onvolledig  is.  l)  De  eenige 

weg,  om  tot  een  in  alle  opzichten  bevredigend  resultaat  te  komen,  zou  dan  ook  zijn, 

de  reeds  verkregen  gegevens  persoonlijk  te  gaan  verifiëercn,  zoowel  in  Djapara  en 

Rembang  als  te  Soerakarta.  Daar  ik  hiervan  echter  om  verschillende  redenen  heb 

moeten  afzien,  zoo  heb  ik  gemeend,  ook  zonder  dat  nader  onderzoek  maar  tot 

publicatie  over  te  moeten  gaan,  in  de  hoop,  dat  later  een  ander,  dan  wel  ikzelf 

dat  werk  ter  hand  zal  kunnen  nemen.  Gemakshalve  zijn  daarom  de  woorden  in 

den  tekst  van  een  doorloopend  nummer  voorzien.  2)  Maakt  dus  het  hierbij  aange- 
bodene aanspraak  noch  op  volledigheid,  noch  op  volkomen  juistheid,  toch  hoop  ik, 

dat  het  als  bijdrage  tot  de  kennis  der  Javaansche  dialekten  niet  geheel  en  al 

zonder  waarde  zal  blijken  te  zijn. 

Bij  het  samenstellen  van  dit  werk  bleken  verschillende  in  de  Woordenlijst 

vermelde  woorden  ook  te  Soerakarta  gebruikelijk  te  zijn.  Ik  nam  ze  daarom  ook 

niet  op.     Behalve  de  boven  op  blz.  5  vermelde  zijn  het  nog  de  volgende: 

/unéQs  =«&«*»,     opgegeven  voor  (Sm.); 

niunxji)    =  ,ir i \<n  o  cm  <n  tut      „  „         om.;    Zie    OOK     W  DK.  ; 

(vn&M^n&Mji,   als   fac.   K.   van  nm-nmn-n   opgegeven   voor   BI.,   te  Sala  als 

KD.  in  gebruik,  zie  Taaisoorten,  VII  bij    vnwujin; 

w<un<*:  =  Houw     opgegeven  voor  Sm.; 

<7<""^?  =  o&m^  „  „      Tj.; 

fcg^  ==  a^rjtrntn/i ;  opgegeven  voor  (Bn.); 

<u>«pMnji  opgegeven  voor  Tg.  Dit  woord  is  ook  te  Sala  in  gebruik  in 

denzelfden  zin  als  w,™*™  d.  w.  z.  als  benaming  van  een  teek,  de  z  g. 

„varkensluis",  een  dier,  dat  men  ook  veel  op  honden  aantreft.  De  aan- 

teekening,  die  men  in  Wdl.  aantreft :  „*%,  Sk.  Kn^vnn^ojn ,^1/71^^^.17777^", 
is  dan  ook  —  verondersteld,  dat  het  gebruik  te  Tëgal  met  dat  in  Djapara 

1)  Noot.  Zoo  zal  men  dan  ook  in  dezen  tekst  verschillende  verbeteringen  vinden  van  mijn  artikel 

over  het  Bandjaran'sch  dialekt.  De  daar  reeds  vermelde  woorden  nam  ik  alle  hier  over.  Het  al-  dan  niet- 
gebruik  in  het  distrikt  Bandjaran  vermeldde  ik  echter  alleen  dan,  wanneer  het  afweek  van  het  gebruik  in 

de  afdeeling  Djapara,  waarvan  dat  distrikt  een  deel  uitmaakt. 

2)  Noot.  De  dialektische  uitdrukkingen  zijn  alle  zooveel  mogelijk  opgenomen  bij  de  grondvormen.  Waar 

de  afleiding  niet  geheel  en  al  zeker  is,  z.  a.  bv.  bij  m tsn t n <kh  nsncmntun  en  ajt-niniun  zijn  zij  veilig- 

heidshalve behandeld  bij  den  vorm  zelf. 



overeenkomt  —  minder  juist,  aangezien  een  «Soo^  of  m, ^wtui  is  de  z.  g. 

(zwarte,  springende)  „hondevloo"; 
n^nth  =■  m*™™,  opgegeven  voor  Kb.,  zie  Taaisoorten,  XII  bij  «^^5 

Mi&irn&ui'-niuntuiJZ  =   <htiQ> *»£}£, *n <un mt  J  ,  opgegeven  voor  Dj.,  vergelijk   J. 
Z.  II,  19; 

Svj^ti^ji  =  Qtinj,tl><nn ,  opgegeven  voor  Bn.     Het  voor  Sk    opgegevene  Q 

ifKnivfKMtmji    heeft  een  andere  beteekenis,  zie  Taaisoorten,   I  bij   «Sict»™*; 

Man»nn  =   »m,  opgegeven  voor  de  residentiën  Tegal,  Pakalongan,  Djapara, 

Rëmbang  en  Madioen.     Zooals  Wdl.  ook  vermeldt,  is  het  te  Sala  als  KD. 

in  gebruik; 

m)«i?    =  <un<q<u>n ,  —  abusievelijk  als  grondwoord  —opgegeven  voor  (Dj.), 

te  Sk  als  KD.  in  gebruik,  zie  Taaisoorten,  VII  bij   *a?- 

irvnuin,  opgegeven  voor  Dj.     Te  Sk  is  volgens  mijn  berichtgevers  juist  «juj 

meer  in  gebruik  dan  ̂ vn^^^i  ; 

**ën  =  iu,(un,  opgegeven  voor  Bn.,  Sm.  (M.); 

MKKnji  —  at  y    opgegeven   voor  Tjr.   (M.).     Zie  Taaisoorten,  bijvoegsel  1—9; 

9f<m»fnn  =  tqx^»fr>n ,  opgegeven  voor  BI.  Bn.  Zie  Taaisoorten,  bijvoegsel  III — 19. 

Verder  werden  mij  nog  door  mijn  berichtgevers  als  dialektisch  verschillende 

uitdrukkingen  opgegeven,  die  later  bleken,  ook  te  Sala  in  dezelfde  beteekenis 

in  gebruik  te  zijn.  Voor  zoover  zij  niet  reeds  in  Wbk.  vermeld  staan,  volgen 

zij  hieronder: 

m*7*™o?  =  iwqitai^  en  in  het  K.  evenzoo  MiqunSl^n.     Daarnaast  komt  te 

Sk  in    dezelfde  beteekenis   ook  nog  voor  de  vorm  ST^wn**?,  dien  Wbk. 

evenmin  opgeeft; 

iqtun/ujjinjij   =  niurKmamn] 

«7 mj  1 17 0 » 07*018.7 o ?,  voor  „praatjes",  opgegeven  als  malayisme,  en  zóó  ook  te 
Sk  in  gebruik; 

Stq^tusnn  =  &>ri>untiisnji,   te  Sk  meer  speciaal  in  de  spreektaal  in    gebruik; 

«7  *»«■££««•   voor  „gestrafte",  „dwangarbeider"; 

Knmoji^tvjHrt  =  M-nxnrftm  in  den  zin  van  „opheldering  vragen",  grw.  ̂ «a»^  ; 

asntfon^m  =  mn-na*,  naar  l\et  schijnt,  alleen  in  dezen  eenen  vorm  voorkomende ; 

^^  =  aSymt M>n  ;     Wbk..  geeft  het  op  als  poet.; 

asnanmmji  =  asnvjvn ;    Wbk.    geeft   het    alleen   op    in    de    meer  voorkomende 

beteekenis  van  „eerbiedig"; 
(ut  nvt  tut  tn   —  ajj  <nj>  hm  , 
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.tnrx&wnfl  =  £»<£»,»/>«;  de  door  Wbk.  wèl  opgegeven  beteekenis  Sk&tann  =  «S>£ 

asnn   was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend; 

«0.^-tji?    en    *&<&   als  verkortingen  van  «Q^^*^  en   £1»^,    vergelijk    echter 

ook  Wbk.  bij  «S  ; 

/tw  wn     ===     «yn  /uw  W  fJ~n     01     «t/i  H/M  m  ttm  '•, 

icm  on  o/n  n   ==  ie/»  <c?  <ni  a  5 

/               / 
l&)  (Tl  11/10  8         tUïl  [*»  tU>  {    , 

n   O        O  O 
<m  uj)  f/i  n        <m  n  <un  ten  ia  tisnn  . 

Evenzoo  volgen  hier  nog  eenige  woorden,   voorkomende  in  het  artikel  van 

R.  M.  T.  Tjandranagara,  maarniet  in  Wbk.,  hoewel  zij  ook  te  Sala  in  gebruik  zijn: 

mnan^n  =  em^nnnn.     De  gelijkstelling  is  minder  juist:     In  verband  met  de    opge- 

geven  Hollandsche    vertaling    „slaan"  moet  het  zijn    iw,£?®»»  =  ajntiïiasntKnn.    Op 
zichzelf  is  te  Sala  dit  woord  weinig  in  gebruik,  maar  zeer  gewoon  is  de  uitdrukking 

<vnjpi™&i  =  „voortdurend  ranselen".     Meer  in  gebruik  is  het  werkwoord  «i^?*/^, 

DV.    in    oj>  njiiK/iiin^n  is/i^AomtKn    01    Dl)    Ü6t    Spel       tun  un mn trui ^  z     tui mn  rui  tsa .&» «Ji  <rui\   \ 

mni^itmi,  =  MojmsnM/i.    Deze  woorden  beteekenen  niet  hetzelfde :  Het  eerste  beteekent 

„handdoek",  het  tweede  „een  kleed,  om  na  het  baden  aan  te  trekken"; 

tururjiKiQ!  =  irfx^tiuicinjf.     Als  boven.     Het  eerste  beteekent  „aannemer",  het  tweede 

„borg"; 

(imtHn^.QtHTji^   ons  „examen"; 

«imniM  =  HiiBi^jutai^n^iKn  of  ®i m ? mn t»  un  ,  nl.  in  den  zin  van  „overgeven",  „overdoen". 

Evenzoo  komt  te  Sala  voor  ̂ ^gSTm»^,  een  technische  term  bij  het  knikkeren 

(=  het  gedeelte,  gelegen  achter  de  aanvangslijn) ; 

luntrfiuiruin  =  a^iwi'ri<qimi[<u><irn'r^ }    ons  „appel",  ook  voor  „revisie"; 

HfMtQi  =  aRincrnji,  nl.  in  de  beteekenis  van  „opperbest".     Ook  in  die  van  „nummer" 
geeft  Wbk.  het  niet  op. 

tui  taim  tvn  ojui   =  oji *rt asn  ~ji (Hinjiitojf  ,    OnS    ̂ rekest    ,    te    ök     geWOOnlljk      mi m un tuin ' 
O    
nat  ffvi  vuiji   —  njifKït   i 

«mui»  urn  Si  tattaji  =  m^jinQuunn   of  9n  «.r»^.    Wbk.  geeft  geen  dezer  woorden  op.     De 

beteekenis   is    „koperslager",    maar    speciaal   voor    geelkoper    (voor   roodkoper 
IS    liet    ojuüuijj 

mi  «/)  3,  asn  ij  =  &i  in  <uin,  ons  „kompleet",  te  Sk    gewoonlijk  trjumtBi3i«snn  • 

^«dJï,   ons  „instruktie",  te    Sk  gewoonlijk  «S1^*™.^.     De  gelijkstelling    met   «o, 

tui)  is  dus  minder  juist,  daar  het  meer  overeenkomt  met  ̂ «oom»™; 
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aj,Mt>n.  De  gelijkstelling  met  j™^»  is  minder  juist,  daar  het,  z.  a.  ook  opge- 

geven  wordt,   speciaal  is  een  zak  in  een  kleediügstuk,  dus  =  »ffl^»ö?ci(w»; 

njin  ons  „stal".  De  gelijkstelling  met  ̂ ^tj)  8  ̂ ^  is  minder  juist:  Zoowel  in 
Djapara,  als  te  Sk  is  Q,nwtemMn  de  benaming  van  afzonderlijke,  op  zichzelf 

staande  stallen  voor  1  of  2  paarden,  terwijl  £?«n^i»  of  ̂ n^rvin  heeten  de  stallingen, 

zooals  wij  die  kennen.  Intusschen  schijnt  in  Djapara  üasnirmn,  te  Sk  daarente- 

gen ZmMwiji  meer  gewoon  te  zijn.  Een  ander  Ü  mm  mam  £>,tsr,<n7v>^i(hnn  (=  stalen 

pen)  is  een  vervorming  van  ons  „staal"; 
oflmjtt  nsn/j    ■==  ttrn  m ! <ru>  vi ,    OnS     ,;SlOt    J 

m  trui )  m  ,nsr>       in  rui  t  on  ittsn  tur> ,    OnS     „lOtei'1)     J 

«jwu»™,  ons  „dogkar"  of  „dos-a-dos",  te  Sk  gewoonlijk  ̂ im^i  • 

mn <n ik 1 1  xsn n   ==  mn  nn  ~J  xn  im n ,    OnS    „VOOl'SCÜOt    | 

(cnxznasnn.  In  verband  met  de  Hollandsche  vertaling  „bankroet"  is  de  gelijkstel- 

ling met  ijMtrj^twnji  minder  juist:  Daarvoor  toch  zegt  men  te  Sk  innmnn^t^n,  ter- 

wijl vfMttj^iMnji  erbeteekent  „uit  gebrek  aan  krachten  niet  verder  voort  kunnen". 

In  den  tekst  nam  ik  niet  op  woorden  als  w.,™,™»   voor  «7,™*^™»   (vdBr. 

40—2  v.o.),  iruirf^    voor    innj,zin-n    (vdBr.    94—1),    MtMiPn   voor  ^Mjim    (vdBr. 

94 — 5),  enz.  en  omgekeerd  ̂ »»m.>;  voor  ^ ,M?    (in    een    brief  van  Blora).    Hier 

toch  heeft  men  blijkens  inlichtingen  van  mijn  berichtgevers  te  doen  met  een  foutieve 

of  onregelmatige  schrijfwijze,  zooals  ook  te  Sala  wel  voorkomt. 



LIJST    VAN    VERKORTINGEN   1). 

B  =  Banjoemas 

Ba  =  Bandjaran 

Bat.  Gen.  =  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschappen 

Bdj  =  Bandjarnagara 

Bg  =  Bagelen 
BK.  =  basa  kadaton 

BI  =  Blora 

Bn  =  Bodjanagara 
Br  =  Brëbës 

Bs  =  Bobotsari 

Bijdr.  =  Lijst  van  vreemde  woorden,  enz.  te  Koedoes,  Bijdragen 

v.  h.  Koninklijk  Instituut,  vierde  volgreeks,  deel  IV  2) 
cfm.  =  conform 

Corr.  =  Corrector 

C.  P.  =  C.  Poensen 

Dial.  Ba  =  Eenige  opmerkingen  over  het  Javaansch,  zooals  dat  ge- 
sproken wordt  in  het  distrikt  Bandjaran,  Tijdschr.  T.  L.  V.  XXXVIII 

Dj  =  Djapara 

Djw  =  Djoewana 
Dm  ==  Dëmak 

1)  Noot.  Die,  betrekking  hebbende  op  plaatsnamen,  nam  ik  behoudens  een  enkele  uitzondering 

onveranderd  over  uit  de  Woordenlijst.  Niettegenstaande  zij  daarin  verre  van  systematisch  zijn,  meende  ik  dat 

te  moeten  doen  ter  vermijding  van  verwarring  bij  aanhalingen,  enz.  Ook  de  in  den  tekst  bijgevoegde  haakjes 

in  aanhalingen  uit  Wdl.  zijn  onveranderd  overgenomen,  hoewel  ze  dikwijls  geheel  overbodig  zijn.  Een  vaste 

waarde   toch  hebben    die  haakjes  in  Wdl.  niet.     Op  de  eene  plaats  dienen  zij  blijkbaar  tot  toelichting  bij  den 

voorafgenoemden  plaatsnaam,  bv.  bij  xmap^    (zie  n°    17),   maar  elders  kunnen  zij  daar  weder    niet  het  minste 

verband    mede  hebben,  bv.  bij  <un--n<Hnif    (zie  n°  67),  of  komen  zij  voor  bij  een  plaatsnaam,  zonder  dat  tegelijk 

andere  genoemd  worden,  bv.  bij  unn-n    (zie  no  66). 

2)  Noot.     De  bijgevoegde,  uit  dat  artikel  overgenomen  teekens  hebben  de  volgende  waarde : 

(  )       speciaal    gebezigd  door  Inlandsche  ambtenaren  en  in  het  algemeen  door  hen,  die  veel  met  Euro- 
peanen en  andere  vreemdelingen  in  aanraking  komen  en  ook  met  hen  korrespondeeren ; 

(*)     bij    de  bevolking   in  gebruik,    doch   niet    algemeen,    meestal   bij   hen,  die  in  de  omstreken  eener 
hoofdplaats  wonen ; 

(**)     zoo  goed  als  algemeen  in  gebruik; 

(***)    algemeen   in   gebruik. 
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D.  W.  =  Damar  Woelan,  uitgave  Bat,  Gen. 

fac  sim.  =  Collectie  gelithografeerde  handschriften,  uitgegeven  door 
te  Mechelen 

G  =  Gornbong 

Gr  =  Grobogan 

grw.  =  grondwoord 
Jav.  =  Javaansch 

J.  B.  =  Javaansche  brieven  (uitgave  T.  Roorda) 

J.  L.  W.  =  Javaansch  Leesboek  door  Walbeehm,  1896 

J.  W.  =  Javaansche  Wetten  (uitgave  T.  Roorda) 

J.  Z.  I  en  II.  =  Javaansche  Zamenspraken  van  Winter,  le  en  2e  deel, 
uitgave  1848  en  1858 

K.  =  krama 

Kas.  =  basa  kasar 
Kb  =  Kaboemen 

KD.  =  krama-desa 

Kd  =  Kedoe 

KI.  =  krama-inggil 
KI  =  Kendal 

Klw  =  Kaliwira  *) 

KN.  =  krama-ngoko 
Kr  =  Karanganjar 

Ks  =  Koedoes 

Kt  =  Koetoe 

Kw.  =  kawi 

L.  B.  S.  =  Lajang  babasan  lan  saloka,  Landsdrukkerij  1883 
Ls  =  Lasëm 

M  =  Madioen 

Mal.  =  Maleisch 

Md.  =  madya 

Mg  =  Magëtan 
Mgl  =  Magëlang 

Mp  =  Maospati 
N.  =  ngoko 

Ng  =  Ngambal 

Ngj  =  Ngajogjakarta 
Ngt  =  Ngoeteran 
O  =  Oengaran 

OJ.  =  Oost-Java  of  Oost-Javaansch 

pass.  =  passief 

1)    Noot.    In  plaats  van  K3  ter  vermijding  van  verwa  rring  met  K.  —  krama. 
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Pd  =  Padangan 

Pk  —  Pakalongan 

P.  L.  I  en   II  =  Reizen   van   Raden    Mas    Arja    Poerwalalana, 
 le  en 

2e  stuk,  Landsdrukkerij,  1865  en  1866 
Pm  =  Parnalang 

poet.  =  poëtiscli 

Ptj  ==  Patjitan 
Pw  =  Poerwarëdja 

R,  =  Rëmbang 

Rh.  =  Rliemrev 

S  =  Sapoeran 

SG.  =  Sollewijn  Gelpke 
Sk  =  Soerakarta 

SI  =  Salatiga 

Sm  =  Soemarata  (Panaraga) 

Smr  ==  Samarang 

Soend.  =  Soendaneesch 

Suppl.  =  Supplement    op  het   Woordenboek    van    Gericke   en  Roorda 
door  Jansz 

T  =  Toeban 

Taaisoorten  =  De  Taaisoorten  in  het  Javaansch  door  Walbeehm,   1896 

TD.  =  tëmboeng-desa 

Tg  =  Tëgal 
Tj  =  Tjilatjap 

Tjr  =  Tjaroeban 
t.  M.  =  te  Mechelen 

Tm  =  Tëmanggoeng 

TP.  =  temboeng-pasisir 
vdBr.  =  Verzameling  van  Javaansche  Brieven,  enz.  door  J.  A.  v.  d.  Broek 

(P  deel,  2e  stuk) 
verpl.  =  verplicht 
vnw.  =  voornaamwoord 

voorb.  =  voorbeeld 

Wbk.  =  Woordenboek   van  Gericke  en  Roorda  (uitgave  1886) 

Wdl.  =  Javaansche   Woordenlijst,    samengesteld   door  de  Nooy 

WJ.  =  West- Java  of  West- Javaansch 
Ws  =  Wanasaba 

Z.  V.  I  en  II  =  Zedelijke  Verhalen  door  Winter,  le  en  2e  deel,  1889  en  1891 
1001    N.   I    en   II  =  Javaansche   vertaling  van  de   1001   Nacht  door 

Winter,  le  en  2e  deel. 





1.  «jin  =  clad(Kij|  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Zie  Dial.  Ba. 

vdBr:    20—11    (KI),    56—2    (Sinr),    87—6  v.o.  (Pt),  106—7  (Ks),  120— 
12  (Djw). 

P.  L.  I:  2—18,  53—10  enz. 

2.  aqinn»  =  iuin»      nl.  als  uitgang  van  woorden  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

V  OORB  :       De    Kegent   Van    Ks   gat    Op;    njtusii^tiaajiuititji^jnnisn^  rnjiiu>%tia<nticitajtn<u>i\ 

o  .    a         o  a.  a  o  a.    .    O  .        O 
9*4  on  { <wiy  iuj  i  oji  ja  w  <m  %  m  tut  ttii<in  uit  pj  tui  art»  <un  tn  azi  mtnrt  ,m  «mmm  -/n  (m  <ktj  i^-j  { ,i/n  iktj  «7  *<»  «n  »rw  »nn 
o  O 

Het  is  dus  meer  speciaal  een  vervorming  in  de  spreektaal.     Vergelijk  ook 

Wbk  :  geeft  het  niet  op.     Dezelfde  onregelmatigheid  doet  zich  echter  —  zij 

het  dan  ook  meer  bij  uitzondering  (in  Djapara  is  het  regel)  —  ook  te  Sk  voor. 
Wdl  :  vermeldt  het  reeds  onder  k»  in  het  algemeen,  maar  bovendien  wordt 

vu *)i»i  nog  eens  opgegeven  als  dialektisch  voor  n»é>*,  en   P,:,m,r^   voor  fa&n, 

beide  te  Dj,  terwijl  de  algemeene  regel  alleen  voor  BI  opgegeven  wordt. 

Terecht  merkt  Corr.  bij   <fbm<mi    op,  dat  die  uitspraak  ook  te  Sk  voorkomt. 

vdBr:  120—14  (Djw),  141—6  (Djw). 

3.    «]  urn  2  *  =  (UK)  1     nl.  als  uitgang  van  woorden  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Voorb:    «oif-ntf  en  mn^uni^   voor    «»™    en  ̂ L-n?    (Ks). 

Kortheidshalve  zij  hier  verwezen  naar    m>n<,    waarmede    deze    vervorming 

geheel  identiek  is.  Alleen  schijnt  zij  te  Sk  meer  voor  te  komen  dan  die  van 

ih  in  eh.  Zoo  zegt  men  er  volgens  mijn  berichtgevers  steeds  pêloh  en  waloh 

voor  wat  men  toch  gewoonlijk  schrijft  ï»m{  eu   ,u)n,,,. 

Ten  aanzien  van  Wdl.  kan  hetzelfde  opgemerkt  worden  als  bij  mu»;  (verge- 

lijk het  bij    v)   en  bv.  bij   i^n    n). 

vdBr:  120—2  (Djw),   124—6  (Djw),  enz. 

4.    ajmmimi  =  oifliuin   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Voor   R  werd  opgegeven    ajt^vn    als  gelijkstaande  met  het  Djapara'sche  vn 
nmn.    Dit  laatste  schijnt  daar  dus  niet  in  gebruik  te  zijn. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 
Verh.  Bat.  Gen.  v.  K.  en  W.,  deel  XLIX.  1 
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5     umonfiiin  —  üwnmannikiij .  wtV  te  spreken  met  een  volkomen  i  Di,  Ks. 

Wbk  :  geeft  geen  van  beide  woorden  op,  ofschoon  ze  allebeide  te  Sk  voor- 

komen,   Dl.    iun  opruit     ZVct.    mnajirm/j    eD    xmap  n  i<tJia  =  „OUWel    • 

Bijdr:  (     )  geeft  als  gelijkwaardige  Sala'scke  termen   (un^rumhi,  dat  echter 

zou  beteekenen  „brievenlijm"  en  vn<5j*rwn,  dat  in  dien  zin  te  Sk  niet  voorkomt. 

6.  ajiniHi  =  o  (Ki  Dj,  Ks,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Voorb:  zie  bij   üurn™. 

7.  (uinwi  =  mina)   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  Diet  voor  te  R. 

Vergelijk  ook  vnxm. 

VOORB  1     xn  in  Ui  iHunjt  afr-rt  asn  n\ 

Wbk  :  geeft  het  'm  dezeo  ziD  niet  op,  wel  in  de  Soerakarta'sche  beteekenis 

van  „geluid,  in  het  algemeen". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

8.  djïianiKi? 

(üim(Ki?iLiinifl(Hi> (uinaniKm  =  <ctkj iKiJajinmiKifajin   Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

VOORB  l    ̂ i^.t/n^infcoo»^»^^ajiM^iM9ïiK7)j^«i^^ii^»iM^LTO»rt><Mfl>    (i.    -L''  Al,  1/4: 

16) 

9.  (UïiK]iKi3(Ki||  =(Bj(knaiïjTi3asin(Ki[{    nl.  in  den  zin  van  „bevloeibaar"  Dj,  Pt,  R,  BI. 

Is  te  Ks  niet  gebruikelijk,  maar  wordt  er  wel  verstaan. 

WDL:  „  i(unm<tqtthnj]ï.  lunmrLidMjf  n(Mtnnritt^itn»{M..)  tMM^tun/nmti}^  iKn<V)qamtnrui»o~rn 

oi  rut  <  ttn  n  <ui  m>  f  n  tu>  t  n  m  ;  iun  aon  w 

De  gelijkstelling  eerst  met  (un<nnj>t»an,  later  met  iLmntn.nM~nyn njmtnjj  zal  waar- 
schijnlijk op  een  vergissing  van  den  schrijver  berusten.  Te  Sk  toch  zijn  die 

woorden  volgens  mijn  berichtgevers  niet  in  dien  zin  in  gebruik.  Ook  Wbk. 

geeft  ze  niet  op  in  een  daarmede  ook  maar  eenigszins  overeenkomende 
beteekenis. 

10.  «|  a/in  m  «1 a  =  kw  «j  oji  (K>  <khi  ij    Dj,   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Het  is  alleen  in  de  spreektaal,  min  of  meer  in  gekscherenden  zin  in  gebruik. 
Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 
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11.    mr»  (Hi  «sin  il  =<kJioaiin   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

O»  J!  ca  ' 
Zie  Dial.  Ba. 

ni 12.  m  inn  nï  11  ion  2  Km  n 

<>  I  <J 
on  tn  ihi  m  arui  3  «m  ii  =  m  o  mi  mi  3  aai  n   Dj,   Ks,  Pt,  R,  BI. 

I     tfU  J         I       1^     J|      J 
Wdl:  geeft  het  op  voor  (Kb.)  (M.). 

Voor    BI    werd    mij    nog  opgegeven  een  beteekenis   ^ntQ^roi^n   =    tQ«p. 

Voor  zoover  hier  niet  aan  een  vergissing  gedacht  moet  worden,  wijkt  dus  ook 

dit    figuurlijke    gebruik   af  van  dat  te  Soerakarta.     Daar  toch  is    «p^^t»™» 

in  figuurlijken  zin  in  gebruik  voor  „overeenstemmen",  „met  iels  overeenkomen" 

dus  =  «j^ejt^,   terwijl    te    BI    de    beteekenis  zou  zijn  „duidelijk",  „helder". 
Deze  laatste  beteekenis  werd  ook  voor  geen  enkele  andere  plaats  opgegeven. 

13.  m  inn  j  mi  11  (wi   zie  min  <m  . 
I         JK  J& 

14.  ajin  (ui  on  ft   zie  asm  (Ki  Km  1 . 
fr  J|  <S>ul 

15.  min  (k\ 

min  Kijjiii  (Ki   =  m  o  3  01  «sm  -nn  01  «w  m  wn   Dj,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  Bh 

VOORB:     lun  isnrtjiii^n ^mohtm(tharnarnisn<tan\    (-ttj 

In  dezelfde  beteekenis  werd  ook  opgegeven  ^«ynj^^^tym^^.    Het  grond- 

woord op  zichzelf  beteekent  te  Sk  „opwerpen  en  weer  opvangen". 
WDL  :     geett    mnahmnah  ===  « i)n t ikw m %m z ik»     Op    VOOl'    Ig*. 

16.  m  dPT  ba  Kin  n  =  Hin  m  tu  ki  Kin  n    Ks,  Pt,  R,  BI. 

VOORB:     un  tuingntniurt  anitrna\ 

Naast    ijunMasnji   komt  echter  ook  «o^om»*™    voor. 

Wdl:    vermeldt   het   voor  Tg.,  en  geeft  daarbij  tevens  op,  dat    mi^-mm^ 

er  gebruikt  wordt  voor    rfnm»otmj.  Dit  laatste  komt  in  het  Djapara'sch  dialekt 
niet  voor. 

P.L.  I:  144—17. 

17.  urn  <ki  »   I  =  m  *ji  Ni »   Dj,  Ks,  R,  BI. 

VOORB:    n  (ï5n  tun  rrui  <M)  ~/nna/hn  ~/»i  ihj  wti  <&i  <wi /«  t>  sh>i)\     numtm^s     /w!  <n  itrn  t  itn  m  tutti     v*5l) 

II  =  (Uin  Of)  QJU)  2     Pt,    R, 
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III  =  oji  mm  01  Dj    (maar  hier  werd  opgegeven  ̂ m^m),  R. 

Zie     OOk     tunanitmij- 6-  *-Jl 

1Q  C> 
18.    amiKKiKP 

Wdl:   geeft  het  op  in  de  beteekenis  I  voor  BI.,  in  de  beteekenis  II  voor 

Kr.  (Bg.),  in  de  beteekenis  III  voor  Dj. 

(kikpi]  =  «jtniKi»   Pt,  R,  BI. 

Zie   ook  Sn»n\- 

WDL:     r    iMiWj  tmnt     (fc>n.)     tmntmj  =  m&tttJi   ^=  tut  n  ijjj  ̂ m  •  -r>  * 

De  bedoeling  is  niet  recht  duidelijk.     Waarschijnlijk  echter  wordt  er  het- 
zelfde mede  bedoeld  en  evenzoo  in  het  volgende  artikel :  „  t£n»n*m  Jlw.   (Mgl.) 

O  » 
<un  *Jt  vn  oaji  * 

19.  min  wianflji 

ifcuiKimnij    =  «|  Min  w\ <m i» n  f  nl.  in  den  zin  van  „zwijgen"  Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB  1     t)  ion  i  mr- aa  ̂ m  ti  ?  in  tirui  ohn^^t\     kit  cm  trnnjt  sji  tui  ï&itnm*en*j>t»n»\     (Jtt) 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  tëmbang. 

20.  Sui  hi  =  Hl  tfin    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  tëmbang.  Ook  te  Sk  komt  het  intusschen 

wel  eens  voor,  zij  het  dan  ook  alleen  in  de  spreektaal. 

WüL:    nnunoht     torn»     KUt&nitnin   =  n<tn%*jt\   =  tnvw*     BI. 

De  bedoeling  van  den  schrijver  is  niet  erg  duidelijk.  Is  «tun*™*  ergens  = 

-,i,M  en  te  BI.  =  *>»£»,  of  zijn  die  drie  woorden  te  BI  alle  gelijk  van  betee- 

kenis? En  heeft  de  schrijfwijze  (voluit  en  tusschen  pangkat's)  van  »™,i2  in  ver- 
band met  de  elders  gebruikelijke  afkorting  tot  Kw.  hier  de  beteekenis  van 

een  gelijkstelling  met  £nth?     Ook  elders  stuit  men  herhaaldelijk  op  dergelijke 

raadsels,    zonder  dat  gedacht  kan  worden  aan  misverstand  bij  den  corrector, 

aangezien  dat  bv.  in  dit  geval  de  schrijver  zelf  was. 

21.    luniiii 

in  «ai  i  fro  (in  mi  n  =  (UiiiiKiïjanm   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

VOORB  :     itsniiiianiurii^rin^rit  astt»n^ji^  tjt.it  an^mintntrj'rt  *fnm&rntthtzt(ta  n\    (K.S) 

Wbk:    geeft    het    op    als    beteekenende    „uitgenoodigden".     Volgens    mijn 

berichtgevers   beteekent  het  te  Sk  „uitgenoodigd,  speciaal  voor  een  slamëlari'. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  (Tg.),  Pw.,  K.,  Kb.,  B.,  Mgl, 
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22.  mtjmi El, 

luntKi  as=  «non  mi  mi   Di,  Ks,  Pt,  BI. 

Ei,  [ei,         ̂  
Komt  niet  voor  te  R. 

Evenzoo  is  in  het  K.   ̂ <q^u^n   gebruikelijk  voor  S^fni^Ji. 

Wbk:    geeft   het    ook   in   deze  beteekenis  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 
echter    wordt  het  te  Sk  alleen  gebruikt  in  de  beteekenis  van  «Wwi»S. 

vdBr:  118—4  en  124—6  v.o.  (Djw). 
P.  L.  I:  194—6. ■ 

23.  an  «jin  a  on  wi  2 
I  K 

an  (EJ)  3  «n  mi  2   =  o  mi  iwi  -jïi  uw  asm   Dj,   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk  :  geeft  het  op  gezag  van  Rh.  ook  in  deze  beteekenis  op.     Volgens  mijn 

berichtgevers    is  te  Sk  alleen  in  gebruik  <qgv,t<n6t<n<&t<n6it  =  „opvlammen". 
Wdl  :  geeft  het  op  voor  Pk. 

24.  an  n;m  on,  mi  <kf>  n    I  =  wm  mi  mui  Ml  r  .  nl.  in  den  zin  van  „rente"  Ks. 
I       lig  J  «Vul' 
Komt  niet  voor  te  R. 

II  «j  ajw  m  mi  ui  _*mi  ji  =  aan  ui  t  <im  mi  i  ?  maar  naar  hel  schijnt  alleen 

bij  pandvendutiën  Pt. 
VrxTRTï  O  o  a  o  Soa*        ClCY  o    o        o  o 

tot  ~maf>  nuiin  timitJ)  -»i«i»q\\     (."tj 

Wbk  :  geeft  het  niet  op,  ofschoon  het  ook  te  Sk  voorkomt,  zij  het  dan  ook  in 

een  andere  DeteeKenis,  nl.  <nazimt*gtM^)tnun  ~=  mn ffn^vnwitfn  en  mimmtMitJi j*ana  = 

smn^unton.  Een   enkele  noemde  ook  voor  Sk  de  beteekenis  „rente",  maar  alleen 
voor  het  geval  die  rente  dagelijks  betaald  moet  worden. 

Bijdr:  (*)  geeft  alleen  I  op. 

25.  ajw  w  mui  11  =  <in  urn  3  m  «rui  >   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Meer  speciaal  in  de  spreektaal  in  gebruik. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Mgl. 

26.  urn  mi  ikji  n  —  <tn  mi  wi  n    Di,  Pt. 
asu  Jj  ei,  J       J' 

(fcJl  IK) (kJI  ()     =    £41  Ml  WIR     Dl,    Ks,    R. 

isuj  Ei,J|      J?       ' 
Komt  niet  voor  te  Pt. 

Vergelijk  ook  Sn^n. 
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Wbk:  geeft  Qffl^   alleen  op  in  de  beteekenis  van  „goed  gevuld,  bv.  van 

aren". Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.  BI. 

27.  min  iki 

O  O  TV         T>1 

win  Hl  om  (Ki   =  o  (um  (KMfui  j   Di,   BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

28.  min  (ki  =  fcji  «1    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Wbk:    geeft    het    alleen    op    in    de  Sala'sche  beteekenis  van  „voorspoed", 

„voorspoedig". 
Wdl:  geeft  het  niet  op,  wel  den  vorm  yumoh    als  te  Tg.  dialektisch  voor 

cr«n. 
BlJDR:   (**). 

29.  urn  m  mi  a  Hm  ij  =  mintKiajin   Dj,  Pt,  BI. 

Is  niet  in  gebruik  te  Ks,  R. 

Z/ie      OOK    tnrujjiiuïi/j.,     mnitninnn     6U     nmrn  thnturtn. 

Wbk  :  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter 

is  het    te  Sk  alleen  in  gebruik  in  de  beteekenis  van  „zich  vestigen",  „ergens  vast 
Vei'Dlyi    UOUClen    ,    OV.  i&iti/n(n!m<uj^<innij>niiJni{Enq\(Hia^MtunMnw 

Verder   ook  figuurlijk  bij  het   *ay*m,Mi    spel,  nl.  wanneer  men  komt  op  een 

opening,  waar  geen  steentjes  meer  in  zitten. 

30.  (uw  Mi  Kin  ij    1=  «jouiruTn   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

II  =  uw  a  n  o  n    Dj,  R,  BI.  < 

Ziie    OOK    DIJ    tntuntajiiKnn* 

Wdl:  geeft  het  in  de  eerste  beteekenis  op  voor  (Kt.),  (M.). 

61.      (UW  (KI  (KB)  11    =  (ÏOl  (KI  iKTl  I)      Pt. 

CJ  J  CJ  J 
Is  niet  in  gebruik  te  R,  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  (BI.  Bn). 

61.    mn(Ki'Kin(|=(Uin(Ki(uin    R. 

'CU    o1/ 
on  (Ki  3  (Kin  (| 

ICJ    J 
Komt  niet  voor  te  R, 

Ziie     OOk    iun  iri  tui  t  iht) 

33.    inn  on  (Ki  3  «in  il  =  uw  iki   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
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Zie     OOk    tunnpnttfnit. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  BI. 

34.  on  mi  inn ii    =  (jsmasdoi  (Ki   Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Uit  den  aard  der  zaak  meer  speciaal  bekend  aan  opiumschuivers. 
Bijdr:  (     ). 

35.  min  «1  «i  inn  il 
ICJ  J 

37. 

on af)  (K7ann  .Jin  af|  (Kionn j)  =  on  sa -ji jkb n    Ks,  Pt,  R;  BI. 
o-  o 

on  (K7  arm  ~nn  o , 
ICJ  ICJ  J 

Wbk:    „^^mxmi  KN.   iets   dat  tot  een  koek  plat  gedrukt  is,  zooals  Irasi, 

(Ijoewadah,    getoek,    enz.    £m^rfmcmJntfymcrr>^^    bep.    djoewadah.      3<ncrmcrnSnnrnncmji\ 

tot  een  koek  plat  drukken.     WW. 

Du.    „tiunnmnemni     luntnmm  cm  -jnnnrm  nmn     (cnt&in\     urn  t»  iki  tui  <ui  <tn  ton    • 

Vergeten  is,  bij  te  voegen  de  plaats,  waar  het  in  dien  zin  in  gebruik  is. 

Volgens  mijn  berichtgevers  is    £nvft>nrrr>n    te  Sk  in  gebruik  als  telmaat  voor 

platte  koeken,  bv.    trasi.    lón^^cm  Stijimamn     komt  volgens  hen  niet  voor,  wel 

ka*i*ncmS><r)!Kicmji     in  den    zin,  door  WW.  opgegeven.    En  nu  is  te  Ks,  Pt,  R, 

BI    ShnimcmSnnitnvnji   het  residu,  de  ampas,  die  overblijft,  nadat  de  ̂ -r,®,»  uit '  CJ  '  CJ  •-*'  P  (JJI 

de   isn<qM   (=  gegiste  kleefrijst)  is  geperst. 

36.    M] tuin  (mam n    I  =  cm  on «xin   Pt. 
CJ 

TT  Q 11  =  on  (KI  urn JG) 
Komt  niet  voor  te  R. 

Wol:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  voor  Bn.  [en  in  de  vrij  wel  daar- 
mede  gelijk    staande  van    «39T  ook  voor  Tjr.  Mg.  (M)]  en  in  de  beteekenis 

II  voor  BI.     Verder  ook  =  a^*™»™   voor  Bn. 
q  . 

m  on  ïKi  9  =  cm  (kji   Dj. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  naast  ̂ ^OT«;  op  als  Kas.  voor  aZ,™.  Volgens  mijn  be- 

richtgevers is  te  Sk  alleen  rjnm^^n^  in  gebruik.  Vergelijk  echter  ook  het 

boven  bij  <qtunt$   medegedeelde  ten  aanzien  van  «,^,n,i«?    en  £?^n/,,?. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Sm.  (M.)  en  ̂ ^,{  =  ̂ m  voor  Ngj.  Dit  moet 

natuurlijk  zijn  ér,™,  want  bij  ̂ m  wordt  dit  juist  als  te  Sk  niet  gebruikelijk 

opgegeven. 
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38.     (UU  Ml  MIJ 

ajmMiMiJïiMiKiMi|i   I  =*  «sin  ct  01  mi  r   Pt. i k\ Ki Jïl ki «1  (Ki n   l  =a  asw  ct  01  mi  n 
G*  G*3  J|  EU  CXI  cJ| 

VOORB  '.     tun  (Hntun  oji  f  n/nao  wi  ~m  tnoq,iK\  ~mmarnetmaxitcnnriti/n'tJivj(iCliit<ntci\i      \^t) 

tt  Q  Q  ü  O  tv      t>± 
11=  Min  mi     mm  iki  mui  mi  mi  mi  n    Dj,  tri. 

Vr>rwr>D  •  o    o  O  o  o    o  O  OO  fPf\ 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk  :    geeft    het    niet    op,    trouwens  '  de  te  Sk  wèl  gebruikelijke  woorden 

mnoSmnaSaoMjj  =  „afgeschrikt  zijn"  en  Kml™<Gr,»an=  „aanhoudend   kloppen,   van 

het  hart",  „hartklopping  krijgen"  evenmin. 
Wdl:   geeft   het  op  =  £<*,   voor  M.  en  =  xmMtummQu^   voor  Bn. 

39.    mm  (Ki  «m  i I  Ml  MUI» 

anfKKKmji    =  ftnnnsm   Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R,  BI. 

Wdl:  geeft  het  in  dezen  zin  op  voor  Dj. 

40.    tuin  mi  mui  i 

mui  tuin  mi  Mm  j    =  «)  Min  3  mi  Mm  n   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Is  niet  in  gebruik  te  R. 

min  mi  mbi  mi  il   I  =  iuin  mi  mbi  jin  mi  Mm  mi  ii   Dj,  Ks. 

II  =  o  o  mi  mui  «i  ii   Ks,  Pt. 

^G>ML,  J| 
VOORB:     amtruiOJ>~mfrn  >r»{Niit\     \&&)  , 

(U  O  Ml  Mm  Ml  il     =    (UU1  Ml  Mïl  JV)  Ml  Mm  Ml  j| 

^%MUJ|  J<%,       JG>mi,J| 
Komt  niet  voor  te  Ks,  R. 

Wbk:  geeft  alleen  op  unm^Mt   in  de  beteekenis  van  „drinkbeker".  Het 

is   te  Sk  bovendien  nog  in  gebruik  als  bijstelling  =  „om  te  drinken",  bv.  in 
<n  tsnitM  «»an  ni«oi.«?«a«fl  jaJ-xnia  raj>.      xJQ    reCien    dat    »rn  unm  nnn      te     öK     niet     geDl'UlKt 

wordt  in  de  beteekenis  van  „aangeboden",  is  waarschijnlijk,  dat  het  ook  voor- 
komt als  KI.  van   «n^i/n»^™.    De  evenzoo  onregelmatige  vorm    »™v»t£    toch 

is  ook  te  Sk  gebruikelijk,  zij  het  dan  ook  alleen  bij  uitzondering  naast  den 

regelmatigen  vorm  am^y,. 

vdBr:  ™^g.^   3—6  v.o.  (KI),  58—9  v.o.  (Smr),  60—12  v.o.  (SI),  69— 1 

(Gr),  87—15  v.o.  {?ï),  130—1  (Djw),  enz. 
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1.     Li.    11.'    d4       4      r^iu>iüiiLniHiiuimiinntHi(unMi^iHi^A'n!hn(iJi^iiiJi  mji\      lbo   15     ië}mt^HA 

l,71s&i*SltCJI   (™"l&aCJl)  '">«***<&'* 

41.  ruin  ki  asm  n    ==  3oi  Ti   Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

42.  rum  im  asm  n    =  on  ik»   R,  Bu. 

vergelijk,  ook.  tumMasnj   en    «miK/uun*. 

Wdl:  geeft  liet  op  voor  Bn. 

43.  a  nn  mi  clji  n    =  <u\  om   Ks,  Pt,  R;  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 
Wdl:  vermeldt  het  voor  BI. 

Opgemerkt  zij  hier  nog,  dat  een  u,™  bepaaldelijk  dient  voor  berging  van 

keukengereedschap  (zie  Wbk.). 

44.  <n  ajm  tki   =  an  rum  <ki   BI. 
(       Gi  I       G* 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt,  R, 

Vergelijk  ook   ̂ m. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op ■  voor  WJ. 
YY  DL :     (jmmicti:  «Kirin»      lg'     *jrun.vm\     ....     *      IJ.     nMtKnihmii 

Ook  in  Tj.  zal  het  waarschijnlijk  wel  als  K.  in  gebruik  zijn,  hoewel  men  uit 
het  bovenstaande  zou  moeten  opmaken,  dat  het  er  N.  of  KN.  is. 

45.  ojw(Klof|   =  an  rum  2  «j  o    Dj,  Pt,  R,  BI  (maar  hier  opgegeven  als  TD.). 

Voorb:  zie  bij  ̂hcniomn  (waar  echter  de  vorm  «^,/osi^nno ®»m«  in  N.  voorkomt). 

Opgemerkt  moet  worden,  dat  de  vormen  met  t&M*,™  bepaaldelijk  K.  zijn 

en  dat  zij,  evenals  bv.  vfmthnju^m,  «ji^t» «s»> »^  enz.  alleen  van  menschen  ge- 
bezigd kunnen  worden. 

Wbk:  vermeldt    «£,»<-■  «^     als  Malayisme  en  verder  als  KN.  voor  OJ.     Ook 

<Lm<HimnJ,<Mv,i>2jl  wordt  er  op  gezag  van  Rh.  vermeld  in  de  beteekenis  van  £ü 

»niatSntnm»an».  In  die  beteekenis  is  het  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  niet  in 

gebruik.     Ten  aanzien  van  ̂ am.,  dat  door  Wbk.  speciaal  voor  OJ.  wordt 

opgegeven,  zij  nog  opgemerkt,  dat  het  ook  te  Sk  gebruikelijk  is. 

Wdl:  vermeldt  ^^«J^^w™  niet,  maar  wel  *%,m*>»  als  K.  voor  men- 
schen en  gebruikelijk  te  Pm.  (Tg.)  en  Kr.  (Bg.). 

Verh.  Bat.  Gen.  v.  K.  en  W.,  deel    XLIX.  2 

um  (W  o  -fin  (Ki  o  iKi  fi   =  ajm  (Ki  ai  jin  (Ki  u-Ji  (Ki  il   Pt,  R,  BI. Do  ui        ̂       ̂ oul 



.46.    ffnn*i(KiJ 
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IjIiJDR  :    ti/ntKi&tn     (   )• 

103 

(in anima   =  tuin  (&i  o  axi  arm  n ,  ookmjioi    Ui,  Ks. 

la)  ™a    UI'  J     J 
Komt  niet  voor  te  R. 

Zie    Dial.    Ba.     Het    woord  is  dus  ook  elders  in  gebruik.     Het  wordt  ook 

figuurlijk  gebezigd  voor  menschen,  bv:  ̂ i^j^^^rw^mie^^^e.i/n^yn*  (Ks) 

AH  Q 
4<.    imjiiki 

O) (UlO  (KI  um  (KI    =   8-J1  (EJ1  ia  (KI    Pt. 
0)0)  J 

Vergelijk  ook  ̂ ojnw. 

48.  majiniKi 
I      O) 

(KI  UW  (KI  I)  UW  (KI     =(KJ10(IC1(K1    Ks. 

I     0)1     GJ  >* 
Komt  niet  voor  te  R,  Pt  (maar  vergelijk  *&»•>). 

Wbk:  geeft  dezen  vorm  niet  op,  wel    ̂ <cj»ni»fii/»<M    in   een   daarmede  over- 

eenkomenden  zin.     Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  dit  laatste  te  Sk  alleen 

gebezigd  in  de  beteekenis  van  „iets  nabootsen". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

49.  min  ui  (Ki  2  (Ki  ri   =  m  (di  2  «n  o  3  o  iki  n   Pt,  R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Wdl:  geeft  het  in  dezen  zin  op  voor  Bn.  en  bovendien  nog  voor  M.  als 

beteekenende  vn(^n^v,tihin. 

Volgens  mijn  berichtgevers  is  een  m^(m|  gewoonlijk  (of  altijd?)  gemaakt 

van  randoe-hout. 

50.  aan  iki  ikti  [j   I  =  «|  asm  3 «]  o  ~ji  2  twi  nan  (Kin  n   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

«  II  =  m  na  2  (Kin  jï\  min  wm  n   R,  BI. 

III  (Kil  <um  (Ki  «in  n   =  ikji  (ijn  ajri  mn  n   Dj,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Salasche  beteekenis  van  „kleintje",  „uitwas". 

Wdl:  vermeldt  het  in  de  beteekenis  van  1°     ,3$,    2°  ̂ t»»^^^    voor 

BI.  en  in  die  van  apapKn»  (in  ojkQioS»^)  voor  Kr.  (Bg.).  Volgens  mijn  bericht- 

gevers is  een  ShtwiKnr,  in  Djapara  grooter  dan  een  «S$,  maar  kleiner  dan  een 

tl*sn%<H*jt~M.     Beide  deze  laatste  woorden  zijn  er  ook  in  gebruik. 
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51.     <LJU1  «1  Ml  2  (KÏ1 

Igjl  ._ 
o  o 

II   I  =  mïi  mi  mn I  CJ 
Komt  niet  voor  te  Ks,  Pt. 

II  =    ï]  <£>  3  (KTJ1  n    Ks,   Pt. 

Komt  uiet  voor  te  R. 

VOORB  :     iet  i&t (izi ki in rrniu: rei rhj ^Aiinnptjfn^    (WCll.     ±51.) 

Wdl:  geeft  het  in  beide  beteekenissen  op  voor  BI. 

52.  uw pil    =  uw o   Ks,  Pt,  BI. 
103  3 

\  OORB  :     (isnictn<Ki<ciinaht\      (WQ.1.J 

Voor  R.  werd  opgegeven   imnaht.     Zie  ook  <unn«~ii, .  *  Cl.' 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj.,  maar  stelt  het  gelijk  met  wwtó,  wat  onjuist 

is,  aangezien  het  grondwoord  is  vnan,-  zoodat   men  ook  zegt  ̂ ^.öc^w,. 

53.  Qjin  «)  (Ki  2   zie  uw  m  mi  2 . 
(O)  Icj 

54.  uw  «|  mi  3    zie  *>  m"i  a , 

55.  m  ajin  m  3vji    =  Min  nri  oji  a   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  ̂ vnniu,  alleen  op  als  benaming  van  een  mosselsoort  en  ̂ m 

/naojOTiynwuo)  als  beteekenende :  „vrees  zoeken  aan  te  jagen  of  kwellen,  door 

grootspraak;  met  gebaren  uitjouwen". 
WDL  :     „   tiniunniKnz    taiapnjll    i^  11  nrn  l  un  tijin^iiKji  rit-i)  ito  itoj      lK.,     Uj-,     -Km.     [JeeS  Jtl.J,  M. 

o  .  o.  o   o.  o   o   o    o    ,: n  xm  <n  so>  mn  tm  en  ttj>  ihi  <Kn  as;\    tn  ia  w  >o>  n  run  wi  :    lairut  run  tv»  » 

Het  is  niet  duidelijk,  waarop  de  bijvoeging  „  ̂  ±/n  «7  «oi^w^Msa  •&«£•"  slaat. 
Waarschijnlijk  is  de  bedoeling,  dat  het  in  dien  zin  te  Sk  gebruikt  wordt, 

wat  dan  overeen  zou  komen  met  Wbk.  en  met  mijn  inlichtingen.  Evenmin 

blijkt  uit  Wdl.,  waar  ^«(w^vn^ao)  {^^^^xnunaj,  is  waarschijnlijk  een  druk- 

fout) in  gebruik  is  in  den  zin  van  SultöntS.  Volgens  mijn  inlichtingenis  *><& 

<n<K!,<rjMi<,fi>j,    ook    te    Sk    in   gebruik    in    de  door  Wbk.  opgegeven  beteekenis. 

Alleen  ontkenden  mijn  berichtgevers,  dat  er  in  opgesloten  ligt  een  begrip  van 

vreesaanjaging. 

vdBr:  20—16  (KI). 

56.    ui  inn  (wi  Hm  ij    ==  uw  ïwi  kd  n ,  uw  <ui  mii  ij    Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

<f]  uw  3  *]  wi  mw  n   =  m  uw  a  m  m i  mw  ij   Ks,  Pt,  R,  BI. 
57. 
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Wdl:  vermeldt  het  voor  Bn. 

58.    innaaien    =  a_fincwiie|   Ks  (hier    naast  ̂ o™  in  gebruik),  Pt,  R. 

Wdl:  geeft  beide  woorden  naast  elkander  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  xmaAm»!,   te  Sk  niet  gebruikelijk. 

o9.    «_m  ooi 

er*-  o  / 

fcflooi    =  <&}9^   (a/s  fc(";   £?<&)    Dj,  Pt,  R,  BI. ■  ^5 

Wbk:  geeft  bij  Q&  op  „£&&  =  ikS^  Rh."'  en  bij  8é&:  -ötS£-8x 

sw,  «i  «£*£>"     Mijn   berichtgevers  kenden  het  woord  in  deze  beteekenis  niet- 
Wdl  :  geeft  het  op  voor  Ws.,  Kd.,  B.  en  wel  bij  fiiS?.  M.  i.  echter  is  de 

stam  ̂ «a-  in  verband  met  den  vorm  ojx&mmj,  =  m^m*,  bv.  «y.»mw«j™ 
»o>^»(iSr-KiMï  i>hi  (BI.).  l»aoi  is  dan  evenals  het  overeenkomstige  ««.«£  een  werk- 

woord met  ««».».     Zie  echter  ook  bij    £?$. 

60.  mm   ̂ e  nnnn. 

61.  tuin  sie  onnn. 

62.  (LnnTi    =  majinnn   Dj,  Pt. 

Het  komt  zoo  voor  in  verschillende  brieven,  zie  beneden.  Waarschijnlijk 

is  het  echter  slechts  een  slordige  schrijfwijze.  Het  werd  mij  intusschen  voor 

Pt  bepaaldelijk  als  een  dialektisme  opgegeven. 

vdBr:  87—3  (Ks)  enz. 

63.  <m\  in  >   I  =  inn  in ,  nl.  als  uitroep  Dj,  Ks,  R,  BI. 

II  ra  tij   =  mnnnaanna/KKinii    Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  beide  vormen  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  resp. 

„doel"  en  „beoogen"  en  verder  mn-n^   nog  als  tembang  voor  ^mn^  (=1?). 

AVüL  '.    geelt      emj     =    ncmtninjivrt»        Op     V001'    T.J.    en       itm ~n  { mn  *r> {    =  njn-niun-n 

voor  Tg. 

64.  S»7n>   =  OTfi»   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI.  * 

Voorb:   zie  bij  «iï&ru,,,. 

65.  m  win  in  mi  ij   ==  «wmifiej   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 
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Wbk:   geeft   bet  naast  ̂ -n^    op.     Volgens   mijn  berichtgevers  is  alleen 

dit  laatste  te  Sk  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  alleen    ̂ «m»™     op  als  te  (Ws.)  Bg.  dialektisch  voor    Siimamjf^ 

Wat  daarmede  te  maken  beeft  de  vermelding,  dat  men  te  Sk  ̂ mn-na^  zegt, 
is  niet  recht  duidelijk. 

P.  L.  I:  8—7. 

66.  ajin  m  Tn  m  (Ki   =  KulinuiMi    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

VVDL:     „  tiunm-y-f.      (Dj.)      njnne:^      imtf-nniroi     *?r  »i  t>i  <kj  \\ 

Deze   gelijkstelling   is  minder  juist.     Het  is  eenvoudig  een  verkorting. 

67.  min tti mui |]    =  asiïiiKi,  nl.  in  den  zin  van   „wegjagen"  Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI  (maar  vergelijk  <r»-r,»™^). 

Wbk:    geeft   het   alleen   op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „uitvaardiging, 

van   een   bevel   enz.".     De  ook  te  Sk  gebruikelijke  uitdrukking  ̂ n^-nmmi 

wordt  er  in  verklaard  door  „iemand  om  weggejaagd  te  worden".  Wat  dus 

in   verband   zou  kunnen  staan  met  de  Djapara'sche  beteekenis  van  o-nmi.. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Bs.  (Bg.). 

bb.    uw  «sin  «m  aan  ij  =  oi  oi  -j\   Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  behalve  in  de  Sala'sche  beteekenis,  nl.  =  ̂  >£,<£>, rw*   ook   op 
in  dezen  zin.  Zoo  is  het  echter  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  niet  in 

gebruik. 

69.    uw  «j  Tn  ikJi  j|    I  =  min  «i  in  ;kii  ji    Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

om  T/KM-* «in    =  on  o 3(jaiiKm nriinKin    R,  BI. 
!  Jl  I        ̂>       oOI 

Komt  in  deze  beteekenis  niet  voor  te  Ks,  Pt. 

Wbk:    geeft   mntf-niMi,   alleen  op  in  de  beteekenis  van  „hart  van  een  pisang- 

slam".  Van  ̂ -n^^o™  geeft  het  als  beteekenis  op  „huis  van  arrest".  Vol- 
gens mijn  berichtgevers  is  dit  woord  te  Sk  alleen  in  gebruik  in  de  beteekenis- 

sen  van  „arrest"  en  van  „met  arrest  gestrafte",  dus  voor  desahoofden,  amb- 
tenaren enz. 

Wdl:   geeft  »?-n»^  =  *™^^   op  voor  Tjr.,  (M.), 

vdBr:  m^»|   26—7  (KI). 
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70.    <inn  o  o 

Q 

tl 

09010011   =  (inmoiKUiaflOjj   Ks,  R. 

VOORB  t     tuiïitni  <u)«j>  asniuiiHntüéirwnitsnns    yi- .    Li.    1,    1       1.D) 

Wbk:  geeft  het  evenzoo  ook  als  werkwoord  op.    Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  het  te  Sk  alleen  als  zelfst.  naamw.  in  gebruik. 

P.  L.  I:  1—13,  29—3  enz. 

71.  miumeo   =  o  nnn  an  aan  2   Dj,  Ks,  R. 

Voor    Pt  werden  «tvn*»™   en    um^mt  als  afzonderlijke  planten  opgegeven. 

Wbk:  geeft  «^  ,&,,«£  niet  op,  wel  */,«£  zelf,  nl.  als  „roos".  Volgens  mijn 
berichtgevers  is  dat  minder  juist.  Men  zegt  wel  «jKm^rw»®!*»  voor  „Perzische 

roos"  en  ra™a,o  voor  „rozenwater",  maar  niet  ,&,*<  alleen.  De  Europeesche 
rozen   noemt   men  gewoonlijk  -n^n. 

-DlJDR  :    oen ié> <n n/n  «/»  vt    \  ). 

72.  (uinTn(inni|   =  mm  o?   Dj,   Ks,  Pt,  E.,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „al  wat  dient  om 

op  te  hoogeri'. Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.  Tm. 

73.  omn   =  ooin,  otii   Dj. 

Komt   niet  voor  te  Pt,  R,  BI.     Zie  echter  ook  bij  -8\ 

Wbk  :  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „bedaard",  „rustig". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.  Mgl. 

74.  inniKuiB   I  =  ooi  m  (Ki  ofui  ij   Dj. 

II  =  aoi  in  (Kin  3  on n  n    Dj. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wbk  :  geeft  het  in  deze  beteekenissen  niet  op,  wel  in  de  te  Sk  gebruikelijke 

van  „recht"  (naast   ̂ „itmn)  en  van  „baakje,  aan  een  kleedingstuk" . 

Bijdr:    (**)    geeft   als    gelijkwaardige  Sala'sche  termen  alleen  op   ̂ ^tm™* 
en    »o) « Mini  wit.     Voor  haken  bij  een  deur  oi  raam  zegt  men  echter  te  Sk  niet 

iKnmtKi  vtitn  ,     maai'     aó)  rn  turt  t  iruiii  ■ 

75.  (Lm  (Km   =  Kmano^n   Dj,  Ks.  Pt,  R,  BI,  Bn. 
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De     Regent     Van     KS     gat     Op:     w^)^ft™o»ifts7>^^^^K™i»i*ynff*/>^iKi201^  W^«^<>£ 
o.    .  o         /         o  o 

aui t&i ~jt^\       tun  tuin itm [tui^ noim  <m   :       tun mi  ik/i /is» mn toi \       iHnmiwioji  :      a^-nM  jnmiinoo artitnithn  tut  \ 

G)  o.  S  o.    o  a  o 

mtvuiM  om q mn a/n-m  fcvyn i~>  itfn  ~m  crnq  :     uk  m  ito  n  itm  nnrj  vi  n  imi  nji  iui  t      n^mmsn  ~jn  taivt  itxn  ̂   nn  n  iu>  toj\ 

a.  /  a  " 

De  zaak  is  deze,  dat  te  Sk  naast  elkander  bestaan    «&*■?,     met     «^^     en 

wntn&AA      dl     a/n,im     LU6t    <»,-««»    dl     H-ntnui*     iJQ    VOTOieil    *r»«/i/i,     *mntvu>,     tKniut    en  arnniui 

bezigt  men,  wanneer  men  met  meer  nadruk  spreekt,  dus  ook  voornamelijk  in 

de    spreektaal.     Aangezien  nu  bij  *jn  m>  —  en  dat  in  tegenstelling  met «% »™  — 

altijd  een   zekere   nadruk  te  pas  komt,  wordt  in  Sk  nooit  gebezigd  de  vorm 

nmtun,    maar  steeds  urnntun,  ook  in  de  schrijftaal,  zoodat  men  in  de  J.  Z.  bv. 

ook  altijd  ̂ m.    en  *m<r>tun    en  niet  «m^t»  en  imun   gebezigd  vindt. 

Nu  gebruikt   men   in  Djapara  en  naar  bet  schijnt  in  geheel  OJ.  steeds  de 

vormen   &&»£,,  ̂ «n   en  «£)#™    en  nooit  „^^mj,   enz. 
Lc         Q     Q  .       Q  Q 
<t>.    ajiniKiji   zie  i/m  (Kin   en   uin  hui  , 

77.  ajiniKin 

De  woorden  <&><&>■>   «&,*»,  c^ayn  enz.  worden  in  Pasisir  —  Javaansch  dikwijls, 

zonder    dat    daar    een   reden  voor  bestaat,  vóór  het  zelfst.  naamw.  geplaatst. 

Ook  Bij  dr.  geeft  dit  op  voor  Ks.   Zie  ook  bij  oSk™. 

78.  (UiniKin»   ==  oJiijiKin?   Pt. 

Vrintm  .  a  Q  O  O  o    c  o  CPi\ 

Wbk  :  geeft  beide  woorden  naast  elkander  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 

is  alleen  a^»&?  te  Sk  in  gebruik. 

«j  mm  2  Kin  >   =  ajin«jMin?   Dj,  Ks,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R. 

Naar   het   schijnt   alleen   in   de   spreektaal  en  wel  in  de  ééne  uitdrukking 

vfiuminn^iniun,   waarnaast  echter  ̂ Hn^num   zelfs  meer  gewoon  is. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

m  uw  «]  (Kin  (Ki  |    =  <no>   Dj,  Pt,  R,  BI. 

Zil6     OOli      tniunnthrnttatjij     (nummiut^     «  «_/n  im /&»  <K) « ,     niKrutnn,    «uj>f,     otiU>ikïi»,     <n tv> m ion ito a , 

<n  t&t  non     en     «  dr»  tan  • 

Wdl:  geeft  het  voor  BI.  op  =  un^v^    en  voor  Bn.  ■==  ̂ «^^«ki. 

In  verband  met  den  pasisir-vorm  voor  de  gebiedende  wijs  is  het  duidelijk, 

dat  te  Bn  de  onbepaalde  wijs  van  het  werkwoord  is  ̂ kï^hoim/j  =  ̂ m«»o^. 
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tnnmnuniMj)  zou  dan  de  daarnaast  staande  vorm  voor  het  staniwoordelijk  werk- 

woord, overeenkomende  met  vn^-iun,  kunnen  zijn. 

De   Regent  van   R.  gaf  als  voorbeeld  op:  MjM^,ujj|1M.?ay>)^^^»ge^»ni^m>»»o) 
(?)  a  o     (  o  o\ 
ski <xi  nj>  m  mn  \     tn  ,tm  i  wn  n  mn  n  non  m     yn  tun  tn  nri  uit  \     tn  xm  n  ie»  iht  )     •ntrut^ 

vJOK   tn  tui  <n  (Kil  ihQ     IS    ClUS  =  xntntui^tun     01    m  ai  tn  tm  q  run  . 

81.  nn  xjm  «n  (Kin  »tm  jj    =  at]  o?   Dj,    Pt,  R,  BI,  Bn. 

Ziie    OOK    Dl]     tntuntnurtthnji- 

Ook  hier  staan  èn  ̂ nn^ununn    èn  <nx*qMr,&,    tegenover  «,™«i?«&. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  beteekenis  van  „lachen".  Volgens  mijn 
berichtgevers  echter  moet  het  ook  in  deze  beteekenis  te  Sk  in  de  spreektaal 

voorkomen,  maar  alleen  in  den  vorm  ^^«^^im  =  mojt^mntq.     Evenzoo    zijn 

te  Sk  in  de  spreektaal  in  gebruik  alle  vormen  van  «»™»o>*  (z.  a.  bv.  Q<n  <*»<&>), 

waarmede   ook   dit   tn/umnumtmn  in  verband  staat. 

Wdl:   geeft  ̂ m,^^  —  ̂ ^  "op  voor  BI.  Bn. 

82.  tuin  (Kin  iinj)  tj   =  asin  hui  wji  ij    Ks,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Vergelijk  ook  amQtinn. 

Wbk  :  geeft  het  in  deze  beteekenis  niet  op,  wel  in  de  Sala'sche  van  „haar- 

wrong"  (KI.)  en  „krul"  (KN.). 
Wdl:  geeft  het  in  deze  beteekenis  op  voor  Pm. 

8.1    mm  aai  ik  ma 

OKm(Km|j    =(Kin(Kinnaj|i|}  waar  alleen  van  hel  hoesten  Pt.  (hier  ook  van  het 

lachen),  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks,  R.     Zie  echter  ook  bij   ̂ m,^»™. 

Wbk  :  geeft  het  niet  op,  ofschoon  het  ook  te  Sk  voorkomt,  zij  het  dan  ook 

in  een  andere  beteekenis,  nl.  „vlug  met  kleine  passen  loopen",  „trippelen", 
on  urn  on  (Km  Kin  jj 

mo«j(KiiiKinj|    I  =  «in  Kin  ifin  n     maar   alleen  van  het  lachen  Pt,  R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks. 

II  =  Jin  arm  (Ki   Pt,  R,  BI. 

ia, 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks. 

Zie  ook  bij  aJ^,*™. 
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Wbk:  geeft  het  niet  op,  trouwens  het  te  Sk  wèl  gebruikelijke  thtcmfó 

evenmin.  Het  beteekent  „onafgebroken",  speciaal  van  waken  en  van  het 
slaan  van  een  pêrkoetoet. 

85.  on  inn  an  ïxi    I  =  <uw  «ei    Hl. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  R. 

II    ï|  ei  m  ia  m  mm  on  iui    =  (Ui  ui  iki  -m  ki.  (Kiii    Dj,  ft,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wdl  :  vermeldt  de  tweede  beteekenis  voor  Pk. 

In  de  eerste  beteekenis  vergelijke  men  ,^,«8,  dat  te  Sk  spreektaal  is  voor 

am/tn  ,  en  in  de  tweede  beteekenis  n,^^,  dat  te  Sk  beteekent  „zich  veel  laten 

voorstaan  op  iets". 

86.  uin  (in  »ai ij    =  o  (Ui (Kina    Dj.   Pt,  R,  BI. 

Wdl  :  vermeldt  het  voor  BI. 

o-  Q 8  < .    uw  (cti 

ann  isin  uw  isïi    =   masw<uin«sin    Dj.  Ks,  Ft,  K. 

V  OORB  :     nunim  n  iq  ■&i*jim  un  t  ni  {  nn  *m  «sri  i/n  liriN» 

88.    uw  as' 

q  o  o  Q 

urn  osiii  uw  asm    =  min  iirj ,  a ji  osw  fkn  asin   Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wdl:   geeft  het  op  als  dialektisch  voor    u^enonjn^tni    te  Mg. 

89.    uw 5 
/ 

(O  «sin    I  =  iki  «m   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

11=  (un  asin  in  m  aai   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Wbk:  geeft  alleen  de  eerste  beteekenis  op  en  wel   als  „WJ.  Sd.  Ml." 

Bijdr  :  ■(**)  geeft  tLtién    op  =  „„aai,     a,ns»M    Mttoas».     Dit  laatste  is  minder 

juist:   «om.  =  tTi^Ti    en    ,™Mli»    op  zichzelf  is  niet  in  gebruik.    Wèl  komt  voor 

vdBr:  beteekenis  I:  10—18  (KI),  112—15  (Pt),  139—17  ^Djwj. 

beteekenis  II:  109—9  v.o.  (Pt),  111—2  (Pt),  128—4  (Djw). 

Evenzoo  zijn  in  gebruik  m, *-., (™-n m*  (vdBr.  112 — 15,  Pt)  en  xm*sn-n»nÊ  (vdBr. 

82 — 3,  Ks)  in  den  zin  van  ̂ tonsntojf. 
VerL  Bat.  Gen.  v.  K.  en  W.,  deel  XLTX.      <  i 
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Eigenaardig  is  het,  dat  men  ook  te  Sk  zegt   mu»^   en  dat,  terwijl  er  geen 

werkwoord  <mén   bestaat,  dus  voor  tunmnósnnn^^n.     7aq  ook  bij   <^*g^- 

90.  ajvi(i5vi(KTnjj    =       ?  Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Ten    aanzien    van    de   beteekenis   gaf   de    Regent    v.    Ks   op:    „«S^uu^an 
O   o  O         .  Ci  C)        es  o    * 

*j>  Mi.1  n  »m  ~j>*ó>tn  tthi  iioi  iffcfl*"»  -/"  tisntfn  tta  ~j>  ir  nm  _»  om  rf  wi  i  itsn  ttojf  \     t^tmriiM  ^AtiAt^twiiLuia^tKn^ii^ij 

*m  n»  sn  ,ji  tn/i  txn  tui  ~m  ihti  tt  ntui  tui  tnm  «co  tun  Kiriirtttun  -jn  tun  frn  op  ̂  tl/n  tui  m  tun  l  t>Ji  ~ji  tci  tui  uk  tui      (  aan  Slag 

in  de  bedrijfsbelasting)." 

91.  <ri  ojin  osin  (kïi  il    I  =  uu)  aan    R,  BI. «j  IUW  OSW  Kïl  Ij 

o 

II  =  min  io  ikïi  (j    R,  BI. 

<~i| 

Wdl  :  vermeldt  het  in  de  beteekenis  II  voor  Dj. 

92.    «juinen 

(OïSïliKl    =    tl  O  3  05Vl  (17)  on  (Km    Pt,   R. 

V  OORB  :       <n  tfji  I  n  ten  t  n  ttrn  »(Ki  nsn  ?n  tu>i  >o> 'Hn^-n  (ifimn  tun  tm~n  trn  ̂ mnri&n  en  vin  urn /rui  urt  «srt  ,m  m  *<n  \ 

o  O  o        O  / 
ui  *j*  t~Ji  'm  thriiii^iiFtin  tun  \\ 

9o.    ojin  (wi 

(CifM    =  anmiwiiKi    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

vdBr:  120—8  en  120—3  v.o.   ̂ Djw). 

94.    tnn  iwi  (Ki  ij 

min  o  Mm  Jin (M  (Ki  [j   =  onnmTi?   Dj,  Ks,  Pt. 

^> '  o         .      o  TV     Bt min  «|  mi  2  ion -Jin  wi  (Ki  I)    =    uw  m  «i  3  ann  o  inj)  (»    Di,    Pt. 

JCJ  J  (CJ  »v    J 
De     xtegent    Van    K    gat    Op     tun  uitxn  ^nniui  ^ojnn/vi  ftim  anii  • 

Wbk:  geeft  tyBsSff/™  op  als  „ingezouten",  „ingepekeld'  .  maar  noemt  bij 

untsjnruiri  dit  laatste  speciaal  voor  „ingezouten"  van  eieren.  Nu  wordt  in 

Pasisir-Javaansch  mntMtmn  ook  gebezigd  voor  eieren.  Het  door  Wbk.  opge- 

geven  <unaj>iHn^n£,<m/i    wordt    volgens    mijn   berichtgevers   te  Sk  niet  gebruikt. 

•E.  L*.    1'.     4  1   O     nsti  rm  tHiiA  an -jn'   ' 

95.    sn  <um  (O  «m 

nsnnmtrituitni  vn  unnaijittn  -jnaJi  ttna 

'i\  uw  iu  win  i 
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rM«]<Lnn(kJi<Km||    =  «j  (kji oji  wn  n   Dj,  Ks,  Pt. 

De   Regent  van  R  gaf  op   «S^»™-/»»^»^- 

Wdl:   geeft  ̂ ^«^    op  voor  Dj. 

vdBr:  124—12   (Djw). 

96.  uniui    1=    noafli»     «/.  *'"  den  zin  van  „onderarm"  Dj,  Ks,  Pt,  R. «si.  3      J(' 

11=  (irmtuin,  nl.  als  vlaktemaat  en  wel  als  krama-lerm  Pt. 

Wbk:    geeft  het  in  deze  beteekenissen  niet  op,  wel  als  lengtemaat,  nl.  de 

lengte  van  den  onderarm. 

97.  urn  -kii  ism n    =  oiikji   Dj,  Pt,  BI,  Bn. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Vergelijk  ook  ̂ aSa^jj  en  «i?.»3^. 
Wdl:  vermeldt  het  voor  BI.,  Bn.,  T. 

98.  «ïiuino 

ffl|(Uin<K]0  3(Ki[]    =  cmn  m  a»  iki  | 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wdl:   geeft   het  op  voor  Dj  onder  het  grondwoord   ̂ xj»^     Zou  deze  aflei- 

ding, ook  door  mij  overgenomen,  echter  wel  de  juiste  zijn? 

99.  m  cltui  m  o  f   =.  m  o  ?   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Zie    OOk    DU      nomniKniH^- 

Wdl:  vermeldt  het  voor  BI. 

100.  gniuiniuf 

nnoao?   =  «j ei 3 o 9 (urn   Dj,  Pt,  R. 

P,  L.  I:  36—3. 

101.  urn  o 

Cv       cv  o 
ajin  o  min  o   =  oi  «i   Dj,  Ks. 

Voor   Pt   werd  mij  opgegeven,  dat  bij  een  xmQZxm^  het  water  er  nog  door= 

heen  kan  stroomen,  zoodat  het  dus  meer  een  versperring  zou  zijn.    Te  Sk  is 

het   in   een  anderen  zin  in  gebruik,  nl.  =  cm™ ,  „een  touw  of  iets  dergelijks  om 

een    Weg    U/    te    Silllten    .       JjV.    -n  asn  itn  &j  -^.t-on  ut  run  ,u>  ti  <k>  \     tun  vt  a™  <ui  ton  »  \ 

Wbk:    geeft    als    beteekenis  van    vnQi  ook  op  „een  touw"  en  zegt  verder 
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„*rï££-3N    iets   vastbinden:  van  een  lunOi  voorzien  bv.  een  plaats,  om  den  toegang 

te   belelfen:   ook  zva.  <£?«»\    Rh."     Volgens  mijn  berichtgevers  is  «nQr£    te  Sk 

niet  in  gebruik  in  den  zin  van   „vastbinden",  evenmin  als    mnOi  in  dien  van 

„touw".     Verder  gaven  zij  op    vnOZtm™     als    benaming   van   het   teeken,  dat 

men    aan    iets   aanbrengt,  om  zijn  eigendom  aan  te  duiden  en    xn^mnQ^-rl   als 

^iets,   speciaal   een    meisje  voor  zich  bestemmen",  dus  zva.  onnmn. 
De   gelijkstelling  met   <£?,££   kan  nooit  goed  zijn,  aangezien  dit  laatste  geen 

werkwoord    is,    maar    een    bijv.    naamw.,  ot' — wil  men  liever  —  een  verleden 
deelwoord.     Maar  bovendien  gaat   ,$,££  verder,  daar  men  de  betrokkene  dan 

reeds    tot  zich  genomen  heeft  en   <aQiimQii-n    alleeu  doelt  op  het  daartoe  geuite 

verlangen  of  voornemen. 

102.  (Lm  o   =   cm  (ui.  ow   Dj.  Pt,  R. 

J  JGJ' 

103. 

Vergelijk    Dial.   Ba  bij  n?.*». 

okhii    =  win  o    Dj.  Ks,  Pt.  R.  BI. 

Vergelijk  ook   ™,o^. 

Wbk:  geeft  het  op  als  spreektaal. 

WDL  !     „   t  lm  tJKtrnj    t     <unv>     Dl-;    oHTF.,     U.    nsh     ut 

Volgens  mijn  berichtgevers  is  n/nm»™^  te  Sk  niet  in  gebruik,  althans  niet  op 

zichzelf.     Wel   komen    voor  de  vormen  It;»,uiW„  s    muhw   enz.,  maar  daarin  is 
t     at       ê     «  er 

de  m    een  onregelmatig  ingeschoven  aksara  en  hoort  zij  niet  tot  het  woord  zelf. 

104. 
n  arm  «j  o  mm  ri 

amiano    Ks,  Pt. m  tun  an  o  «]  «ti  -Ji)  at)  o  «ui  i    — m  mi  m  o  m  xm\  on 

Wbk:  geeft  den  vorm  ^u-.^^»™^^**»™,;  op  in  de  beteekenis  van  „ver- 

scheuren". Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  hij  te  Sk  niet  in  gebruik. 
Het  daar  wèl  gebruikelijke  tf^vjih^mn^t},    vindt    men    daarentegen  niet  opge- 

geven. 105.  iLmoaxi 
De  beteekenis  is  „heen  en  weder  sleuren". 

«Tnirui»    Dj,  Ks,  Pt,  R. xi  fl    ==    isin  «m  urui » 

*J 

Dj- O  Q      .     O. 
mri  o  ao  (Hi  ii    =  nsvi  iinj  a/m  *ji  xn  iki 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  Ontjen  ontjen  I,  21 — 5  v.o. 

106.   m  tmmoaiinii 

«j  um  m  om  Tiir?  -jïi  m  o  arm « 
I  =  usui ^y  1 

o 
o  o  ia   Dj.  Pt,  BI, 
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11=  mnmiiojq  Dj,  BI. 

VVDL  :     Vermeldt      «i^nvininijnnuoTM     "=    asnKnrrvj       V001'    Bu.    en    =     nunjMM 
voor  BI. 

107.  uinonj» 

Q  O    Q/ 
I  «J: 

Komt  niet  voor  te  R. 

VOORB :     xmtun <isn*ihn>nji<KTniLmtKntm(utMn\     (".    Ij.    1?    144   1 /) 

Wbk:  geeft  als  beteekenis  op  „door  den  stroom  van  bet  water  meêge- 

dreven  worden,  wegdrijven,  verdrinken;  drijven,  vlieten". 

Volgens  mijn  berichtgevers  kan  het  alleen  gebruikt  worden  voor  „wegdrijven" 

in  den  zin  van  „verloren  gaan",  dus  niet  als  bv.  de  opvarenden  van  een  boot 
deze  eenvoudig  met  den  stroom  van  het  water  laten  meedrijven. 

(uinnidfUKKi  Jinmmn  (Hiij    =  arj  ,wi  3  «]  'in  3  «sm  mi  a    Dj,   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  vermeldt  «^.ru»™  =  ̂ M^-nim^j  als  opgegeven  door  SG.  Het  is 

in  dien  zin  te  Sk  niet  gebruikelijk.  In  het  Djapara'sch  dialekt  zegt  men 
met  verdubbeling  (t2,fl?™M~/"»7™"ï//- 

Wdl:  geeft  evenzoo  onverdubbeld  ^^m.»»^   op  en  wel  voor  Pw. 

II  on  on  iirifl  mi    =  mi  (&JI  „ji  f  uw   Dj.  K.  Bi. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wdl:  bedoelt  waarschijnlijk  hetzelfde  met  „  :wm  :  ...  Ls.  (Rb.)   ̂ -m*^ 

=  ̂ «/j^i^w"     Voor  Rb.  heeft  men  waarschijnlijk  te  lezen  R. 
108.   mm  iru  f 

o 
en  uu  3  in  inn  «rui  t    =  mm  a  n  tn  o  -jw  3  in  ,    «/.    m   rfe  beteekenis  van  vdat  doet  me 

nu  eens  pleizier'  Ks,  Pt. 
Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  trouwens  deze  beteekenis  van  vbm^u^jt,  evenmin. 

Wdl:   geeft  het  op  voor  BI.     Voor  Muunu^i-r,    leze  men  <y»  &«  17  <u  ./»!-?>. 
o 

109.    (LTfl  «TUI  J    =    ctmtiji    Ks,  Pt.  R,   BI. 

WDL:      „  t.unnji^i       L/J.      *uniruiq\     i&imji%\     xm  rut     X  g.    sunanjii   :    irjirvi^   i&j>asn    -!Ng.    (IvD.) 

o       (?)  " 
ijnvuiz:     miur>t<nnj>f        unneminoa 

De  bedoeling  van  den  schrijver  is  niet  zeer  duidelijk.     Zoo  als  het  er  staat, 

kan  men  niet  anders  lezen,  dan  dat    mnoü^    te   Dj  dialektisch  is  voor  *^»g,? 
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«-rS.?  en  v„£,.  te  Tg  voor  <i/»»w?  ,  «*™<  en  **«S?,  en  te  Ng  en  (of  in?)  Kb 

voor  ,t/n,M°?  en  «ptyntipu*  =  ̂ ^<m$Mjj.  Bovendien  is  volgens  mijn  bericht- 

gevers &>*?., t  in  den  zin  van  ,?j,<&,  ook  te  Sk  in  gebruik,  en  wel  als  verkor- 

ting van  «^{fcnTi^^m^  za.  Wbk.  ook  opgeeft. 

110.  mireiauui? 

«n  tuin  a  jjut » (L)ui  ajt    :ra.  innruino. 

Wdl  :  geeft  als  beteekenis  voor  BI.  op    .urowu. 

111.  m  ivjui  a  H i.» »   =  un  ui»  3  «1  aan  t   Dj,  Ks,  Pt.  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  naast  elkander  op     rjui,t»)*un     en  ̂ xmtru,^.     Volgens    mijn    be- 

richtgevers echter  is  te  Sk  alleen  het  eerste  in  gebruik. 

VVDL  :     „  -nunttun  :      nmtnr\jt\in\jn%-iur>\     (rUl.  I      rt  un ( rui ^  n iun t om ^\     urt     oK     <riunt*n 
o   . 

ik»  n  om  l  \     *tn  tui  tun  ai  om  i  i     in  tun  i  tn  trui  {  w 

Dus  te  Sk  is  tf<umrfrui^  =  nftumnji^nunitru^     Of  heeft  men  hier  aan  een  ver- . 

gissing   te    denken    van    den    schrijver,  die  ̂ i/n»,™^^*^    neerschreef  voor 

nvntm  rui  {  tn  <vn  i  <n  rui  <   ■ 

112. 

vdBr:  90—2  v.o.  (Pt). 

m*nii3<ï]  'iriJi » 

o  q        o    „ 
maan  inn  nw    =  (trnri)i(Ki    R. mmam  iri/i  >o 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VOORB  I      m.*r>  t£j)tninajni<ri  rui  q  <uri  win  oh  t  tun  <m  <m 'T!  \      tin  %  n  to  tvvi  tcnxn  %/ntun  w      (iv) 

Il  o.   (uiniiojiuinasTn    =  o  aajj  inn  tsm 

Komt  niet  voor  te  R. 
Bijdr:  (     ). 

114.  (uinmnri/iatKijj   zie  omii. 

115.  «|  min  manu 

tn  in  «|  arm  n  ajm  an  arui    =  n  ar»  *j  o  «|  min  «1 0  ,   w/.    in  den  zin  van  „iets  over  den 

grond  sleepen'  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:    geeft    alleen    op  de  Sala'sche  beteekenissen :   tnvitnii,  —  „afdruipen" 

I 
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en    iftLmvjirCi  =  „rolletje    tabak".     Van  den   vorm  n^^,i^xm<n^  geeft  het  alleen 

op  een  beteekenis  „ruchtbaar  maken". 
Wdl:   geeft   voor   Sk    uog   een    andere   beteekenis   op,   nl.    *n^»«^n^.^^; 

waarvan  volgens  mijn  inlichtingen  ook  «o*^^    een  bestanddeel  is. 

116.  ijid  ami  «in  j    =   ijir  (Ki  iiaij  Kin  ij    Ks. 

117.  «i  inn  oei  aan  3  aai  ij 

«  (fcji  an  mi  o  2  Km  ji    =  «1*4  mui     iHiaaji    Ks,  Pt,   R,  BI. 

Wordt  niet  gebruikt  te  Ba. 

Zie  Dial.  Ba.     Hetgeen  ter  zake  door  den  wadana  van  Ba  opgegeven  werd, 

nl.  dat  het  alleen  te  Pt  in  gebruik  zou  zijn,  is  dus  minder  juist. 

118.  inmiruxisinn    =  iwinfin    Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI  (maar  hier  is  <£,,&  meer  gewoon). 

Zie  Dial.  Ba.     Voor   Pt,    R  en  BI.  werd  als  beteekenis  van  -rj^^^n^nnst, 

OOK    Opgegeven      nnaunifjitnpj     en     alS    VOOrbeeld     ,nMM)^nji<niim(Lnn%(m(m^tn3i(rrntfri 

iriMajimimniM^i/zmminfrninjiji"     ïn   het   door    den  wadana  van  Ba  opgegeven 

voorbeeld  zou  er  ook    ̂ wi  *?,.-£,»  «7*3     voor  in  de  plaats  gesteld  kunnen  worden. 

119. ™}Td 
jqiqifcB   =  o  (Ki   Dj,   Ks,  Pt.  R,  BI. 

JÖÖ         J^     ' 
Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van   „iemand  te  gast, 

tot  een  gastmaal,  noodigen",  en  wel  als  gewoonlijk  herhaald  tot  ̂ ««w  «t^S. 
Volgens  mijn  berichtgevers  komt  de  niet-herhaalde  vorm  te  Sk  in  het  geheel 

niet  voor.     In  Djapara  wordt  het  gebruikt  voor  „uitnoodigen"  in  het  algemeen. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Tg. 

vdBr:  80—4  (Dj). 

120.   ajwarïfl 

o 
in  on  o  3  «Jin  «  <wi  .hui  . <s,  J  o 

den  zin  wordt  bij  het  spelen  te  Sk   <FJ>é:  gebezigd)  Pt,  R,  BI 

a nu  in*  ian  iri  n    =  ian  to  injj Kin  jiii  o  Min  iri  on  ó  ï  ajm  «  <wi  mui  _jti  o  uw n   (in  denzelf- 

\  OORB  :     aiaMtn  -majinirjiin  >ntajnnji{<unfrn  ^jiiji  ioi  wn  :     nmmnni  f  narri  t  »o>  ?  tl  ir»f«  {  tuim)  (HCT«n 

nifn\    aji  iruimtn  (utiauun  nji&m  n  en     (xt) 

Wbk  :  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis,  nl.  als  benaming  van 
een  grassoort. 

121.   uw  inji   =  innra,  aan  o   Ks,  Pt. aan   =  tnno,  aclJl'L5l 



122.   ann  an  orijt  2   =  ctoti   Dj,  R. 

mt  niet  voor  te  Pt,  BI. 
\Tr\r\T>n  ■  o  _0„.00  „      _  o    .   o'   Q„„  ,2 
V  OOKB  .     ajiitnfria- 
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Is  niet  in  gebruik  te  R,  BI. 

Wdl:  geeft  het  niet  op.     Vergelijk  echter   «1^^ 
o c 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI 
Q 

Vergelijk  ook  ̂ rt»». 

Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenis  niet  op.  Vergelijk  echter  het  artikel 

van  Dr.  Brandes  in  het  Maandbl.  Huis,  Opvoed. 

123.  ojin firui   l  =  0(irij)   Dj. 

II    EJJflflJJ     =    (EJl  (KI  tlSYl  f|    Dj,    Pt,    R,    BI. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wbk:   geeft  Mn»   op   in  verschillende  andere  beteekenissen,  waarin  het  te 

Sk  in  gebruik  is. 

Wdl:  vermeldt  bij  m»™  nog  een  andere,  evenzeer  te  Sk  gebruikelijke  be- 

teekenis, nl.  ,, binnenhalen  van  padi".  Die  beteekenis  heeft  echter  met  dit 
Mt™   niets  te  maken,  want  het  grondwoord  daarvan  is  niet  mnna,  maar^r^. 

124.  anno 

urn  <bj  o  Mi  -Jin  on  o  mi  ii   I  =•  OKUia/uifKin    Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

11=  Ti  m  tui  (Ki  j\    BI 

125.  annmoui   =  win  m  o  n  Dy   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  niet  op,  wel  als  tëmbang  voor  „schutting". 

Wdl:  „  -.^o,,,    Kw.,  Dj.,  BI.,  Pd.  (Bn.)   lM)«^". 
Men  heeft  hier  waarschijnlijk  aan  een  vergissing  van  den  schrijver  te  den- 

ken:   vn^tu,   toch   is   wel  in  den  zin  van  „schutting"  kawi  of  tëmbang,  maar 

niet  in  dien  van  „willen". 

126.  inri  o  (Ki  (KM    =  (in  Kinmi(un  en    Dj,  Ks  (maar  hier  minder  gewoonï,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Gewoonlijk   in  den  vorm  onoMjmyfljy. 

Wbk:   „  <un uik} <HT*    of   w<ijiMtHTjt\    of    uiuwMüMMjMiKii'    pardon!    excuus! 

voor  ik  weet  het  niet". 
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Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  in  dien  zin  te  Sk  niet  in  gebruik. 
Wdl:  vermeldt  het  voor  Tj.  (M). 

127.  uw  o  kim   =  .inrunoi»    Ks. 

VOORB  :     i/n  kji un  i-"*fn  citi     (,^-S^ 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Pk. 

128.  inn  o  Km  ij 

(ci(U)kï)(j    ■=  iniKKKioi   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

ocv 

Wbk:  vermeldt    tSoAHry    1°   in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „bepraten",  2° 
als  opgegeven  door  SG.  in  de  bovenstaande  beteekenis. 

Volgens   mijn  berichtgevers  is  het  te  Sk  bovendien  nog  in  gebruik  in  den 

zin   van    „de  bovenste  laag  van  den  grond  omwerken  en  rondom  de  planten 

ophoogen'.     In  Djapara  beteekent  het  bepaaldelijk  „kweekbeddingen  maken". 
Wdl  :   geeft  het  op,  zonder  evenwel  de  streken  te  vermelden,  waar  het  in 

dien  zin  in  gebruik  is. 

129.  «|  min  fl|  o  Km  n 

Zie     Dial.    L>a    DIJ     k/i  unri  nn  ̂ n>  n  l,i unji ■ 

130.  (LnnoKmj|    ~  inmnono»   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Voor  R  werd  üna   als  meest  gewone  term  opgegeven. 

Wbk  :   geeft  het   evenzoo    op  en  het  wordt  dan  ook  te  Sk  gebezigd.     Het 

verschil  ligt  hierin,  dat  in  Djapara    ̂ n,°^j    de  meest  gewone  term  is  en  te 
Sk  daarentegen  inruotn^. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Tg. 

131.  mm  oj  asm  ij 

fkniunsmj    =  aJimiKLRKmii   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn, 

Vergelijk  ook  énS^. 

Wdl:  vermeldt  het  bij   vn&umji  voor  Sm.  Dj  en  bij   15£»«m?    voor  Bn. 

132.  ujitciMi 

O  C|  o  3   1  =  k»  «sm   Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  BI. 

11=  KiiKi.  oxJiiKm jmniKin   BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks. 
Verb.  Bat.  Gen.  t.  K.  en  W.,  deel  XLIX.  4 
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Wbk:    geeft  alleen  op  m^mi   zelf,  dat  te  Sk  in  gebruik  is  als  uitroep. 

Wdl:  geeft  de  beteekenis  I  op  voor  Tg. 

133.  unxJH   =  woi   BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wdl:  vermeldt  het  in  den  zin  van   «m;  voor  Wg.  (M.N.).     Waarschijnlijk 

wordt  met  de  laatste  verkorting  bedoeld  Mangkoenagaran.     Ook  te  Sk  is  in- 
tusschen   volgens   mijn  berichtgevers  «yn*ji?  als  verkorting  van  v,u,^  in  gebruik. 

134.  urn  (ui  (Km  B    =  annwi    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  ̂ mtf^tw/j. 

vdBr:  132—9  en  133—5  (Djw). 

135.  mm  m  o  Km |j    —  tuiKui   Dj,   Pt  (hier  is  echter  nmti$«n/i  meer  gewoon). 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Vergelijk  ook  .^ai-*™. 

Wbk:  geeft  het  op  als  TP. 
Wdl:  vermeldt  het  voor  Tra. 

136.  mm  (Ui  (KT)  [|    =  dojo,  nl.  van  een  rivier  Dj,  Ks,  BI. 

Wbk:  geeft  het  evenzoo  op:  „^iSt^n  voor  SmxnaS^^  de  bovenkant  vaneen 

rivier".  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  te  Sk  het  grondwoord  niet  in 

gebruik. 
P.  L.  I:  144—7. 

137.  m  min  2  (Ui  «in  j    I  =  m  i/m  2  in   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

11=  (min   Ks,  Pt  (maar  hier  minder  gebruikelijk),  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOOEB  :     runtmnmntiuaiipitniimn     mn  vk  n  vnn  t  un  iruitrn  n  asntw*     (xtj 

In  beide  beteekenissen  is  het  meer  speciaal  in  de  spreektaal  in  gebruik. 

Gewoonlijk   wordt  rfiunixmunr.  verkort  tot  «ai,™».  Zie  ook  OnMtatn  en  yvw»™»^. 

Wbk:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  als  TP. 
Wdl:  vermeldt  het  in  de  beteekenis  I  voor  Pk.,  Dj.,  Rmb.,  Ls.,  Bn.,  BI.. 

Sm.  Tj.,  (M.). 

Bijdr  :  (*  *  *)  geeft  het  op  in  de  beteekenis  1. 
o  o 

138.  uiniijiaj)||   =  arKuiajin 

VOORB  :     it/nKn<uneunniutiirv)»\ 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 



140.   imcui  I  =  mm  (Kin  asm  n  Dj,  Ks,  Pt 
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vdBr:   129—8  v.o.  (Djw). 

139.  mn «]  dJi  a  o  ij   =  (UDiTnori     Dj   (opgegeven   als  TD.),    Ks  (maar  hier  minder 

gebruikelijk). 
Komt  niet  voor  te  Ba,  Pt,  BI. 

Vergelijk  Dial.  Ba. 
er*  T        q  o imcui  1  =  (uin  (Kin  usm  (i 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  op  als  KD.  en  zoo  is  het  ook  te  Sk  in  gebruik.     In  Dja- 

para'sch  Javaansch  daarentegen  is  het  N. 
II  =       ?       Pt. 

Vr>r>r>D  •  .  a  o.   O  O  (?)  O  .O/.OO  W  ̂  
'  Whlf  .     XJntKnfui-ri*\jitnji\     tta  ta  uio^inn  -ji  tisn  ivnaji  w    un  tot  xa  (un  osn  en  m  xsn  tn   {m  mn  asn  in  '•    iv.J 

\.  o  (?)         o    o    o     o  C7>t\ 
mti\m  itjintsniniynt  wnmi  -minti/nwojinpiipMritiptKn*     \l  IJ 

Mijn  berichtgever   van  Pt  gaf  als  verklaring  op:  „é.xBxunosnoS&^jSnxnasnM^ 

MMJnwMM'ZiivuiM^MMji'',  dat  echter  in  het  eerst  opgegeven  voorbeeld  geen 
zin  heeft. 

Wbk:   geeft   het  op  =  *£«&.     Volgens   mijn    berichtgevers  is  het  te  Sk  op 

zichzelf  ongebruikelijk  en  is  de  vorm  voor  „begrijpen"     ™<!s}. 

141.  mr  o   =  lOTri   Dj,   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Zie    OOk    unctir. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj..  Rb.,  BI.,  Bn..  M.,  Sm. 

142.  annas 

O    Qi   Q    Cxi  Q       *      O       ..  r\'       T7-»     T>i.     r»      t»i 

o.nn(iKOJïi(ie:iri(Kijj    —  on  asin  mm  asm  o  iki  ij   Dj,    Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  in  dezelfde  beteekenis  van  „verrekening".  Volgens 
mijn  berichtgevers  echter  is  te  Sk  deze  vorm  niet  in  gebruik  en  heeft  daar 

£,&   een    ongunstige  beteekenis,  nl.  „op  een  cent  doodvallen".     Een  enkele 

gaf  nog  van  «%,*£  op  een  beteekenis  =  <un£  (nl.  als  „terechtwijzen"). 
PT'    ï.    SR       O.      "•    ;  o  O       o.  O  o  o  af  o  a/ .     Li.    1.    OJ— a  .     run  ten  isn  ma  ̂ jisun  <bi  oi  au  «7  _mliut7*o  trui  oa^A&iiLma?;  run  or  ti  itan* Ob  cJI 

14d.  uinaKoij   =  uinwif   R. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

VOORB  :     niuntJi^nun  »»»£". n/i ti atr»  jiaj| «7 eaasna  xmiGniuivnnji'najnn'T^itjiMiisn^     (R) 

144.  (umaKarnij   =  umasann-Jinnsanr;»   Pt. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  ongebruikelijk  grondwoord. 



145.   mm  mui»   =  urn  arm  K  nl.  als  ui,lroep  Ks,  R,  BI. 

Voobjb  : 
tun  mji  ̂   m tsntxrn  itsnn 

>    (BI) 

Wdl:  vermeldt  het  zonder  opgave  vaii  de  plaats,  waar  het  gebruikelijk  is. 

146.  on  mui? 

ajiDOMin^inaw» i/ii] uu» \\m  Min   =  arm»  in?    R. »  i/ui  KW  »  ajin  «i  n   =  om  tl 

Ziie    DIJ     iun  <u>  m\a  • 

Wbk:    geeft  tun^v^iun^u^nttnij   alleen    op  in  de  Sala'scTië  beteekenis.  nl.  als 
blad  naam. 

147.   urn 
TJ 

on  iiui  i<\  mi  aq *ji  fi   =  an  .wt  ia  onaB)i.<||    Dj,  Ks,  Pt,  BI 

Td 
i  iiui  i-q  mi  aq  *-ji  n 

Komt  niet  voor  te  R, 

Wbk:  geeft  alle  vormen  van^MjM»,  ook  ̂ wupiMp  op  als  tembang,  be- 

halve utviajujHitnjj.  dat  als  KI.  opgegeven  wordt.  Volgens  mijn  berichtgevers 

zijn  zoowel  ̂ «Mpia^  als  uamm)  te  Sk  als  KL  in  gebruik,  maar  alleen 

ten  aanzien  van  het  Opperwezen.     Vergelijk  ook  Taaisoorten,  XII. 

vdBr.  45—4  v.o.  (KI). 

148.  uiiuan  ifcjiii   =  nji  «in  mui  i    Smr. 

Het  wordt  daar  nl.  als  KN.,  te  Sk  als  K.  gebezigd. 
Komt  niet  voor  te  Pt. 

Voor   Ks  werd  het  opgegeven  als  een  weinig  gebruikelijk  K.  naast  m*,,,  en 

Wbk:  geeft  het  in  de  eerste  plaats  op  volgens  het  Sala'sch  gebruik,  maar 

vermeldt  ook  als  opgave  van  Rh.:  «Stg,»™^   KN.  —  „kuiken",  „^.««/^  N.,  M«^ 

K.  ==  „volwassen  kip",   „klok hen". 
149.  on  mui 

Q      .  OU.  ., 

(tjifljui    =   hi  mui  asm  -.mi «]  o  ikti  -jm  o  mui  -JUi  ïm  orimn    1» 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB  .'     n  in i tvm  iru> q  run  &r>  -jn  imfö  wmjixrn  <tn  okkii  -J» tut  (En  ma  in  rf  <&i acn  ̂ >n  u> Knn\     (tl  ) 

Vergelijk  ook  *r.«   en    dn. 

Wdl:  geeft  het,  maar  als  grondwoord,  in  de  beteekenis  van   ̂ «^«i^   op 

voor  Kd. 
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i. 

150.  in»  omruil]    =  ooi  m  (u  )  kdi |   Dj.  Ks,  Pt,  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

151.  uwtjij    =  o   Dj,    Ks,  Pt.  R.  BI. 

Zie  Dial.  Ba. 

152.  ninnneio]   =  «ui   Dj,  R. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Voorb  :  zie   bij   y  vn  ̂   »/»  m,i  . 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Bn. 

ïkji  fcinsm  ij    =  u  ajin  öusm  il    Dj,  Pt,  BI,  Bn. 

Vergelijk  ook   éh£«asna. 

Wdl:  vermeldt  het  bij   StQ^    voor   Dj  en    bij    iSÜ?-»»^   voor  Bn. 

154.  mri  tfl  isrt j|    =  ntniensini   Dj.  Ks,  Pt,  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

155.  mmmmiEfl^i nmntii 

«JVl  (10  <t\  ilJBldl  fcJl  -Jl     =    OT1  ItUl  (ISW  IJ     R,    BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VOORB  :      <n  thiniu)iKii(rrt"nivnt,'i)aj>iisn»jnni  j=»  mitjitn  ~m  R,t<tJitün  <m %i tui  wn 'm  n &>  mj> tf>i    MnvuitJn 

>n\  mn nut  n  tin  <n  «/» ^  (R; 

o      a  o      a    ... 
<c\  fcn  ~n    =   hui  o  o  j    Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  ook  in  deze  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  beteekent  £&,°i  te  Sk  uitsluitend  „Ê!«5  maken'  en  figuurlijk  „voor- 

schot nemen  of  vragen  ". 
PT     I.OIO        lil  O  O    o  O    o  C>        a.    .    C*       a. 

.   Ij.   l  .  £i  LO        i.o  <t/>jQi<i_s»  t,i  __o  Kj  j*tiA  f\     IK)  rvif  tni  *J>  tm  u$  KT)  ̂ ttjt  -jim/yqttïaM  -jn  utt  ici «•  ̂ »n 

157.   inntfl CO 

Q  O 
I  OHJl 
CO     co i  im  io  min  o    =  «|  Tf»  o  m  in  o    Pt,  R. 

158.   i)tit))fie 

(CO 
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o»  on  n  turn  311  o  mij   =  01  tam  n  <m  3  n  o  Pt,  R.  BI, 

Voorb:  zie  bij  m^mj. 

Vergelijk  ook  «>»  *>«»£. 

Wbk:   geeft  in  denzelfden  zin  op  «^«j™**»^**,  dat  echter  volgens  mijn  be- 
richtgevers evenmin  te  Sk  in  gebruik  moet  zijn. 

159.   imie 
ca 

o    /  o 
umaimiii   =  win»  mui  mi  t\  R. 

ca  I  (  ca  J| 

Vergelijk   Dial.  Ba  bij   aS*r»t<    en   zie  ook  beneden  bij   ̂ ^^   «-nwii»^. 
en    ̂ i£,. 

160.  urn  m  o»  mui»   I  =  itia  t   Ks,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

II  =  f]  uw  ,   «/.  afo  uitroep   R. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

III  =  o   R. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  als  tusschenwerpsel   alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis 

van  „och",  „toe". 
Wdl:  geeft  het  in  alle  drie  deze  beteekenissen  op  voor  Dj. 

161.  mm  eji  asin  n ca  J| 
o 

mm  (o  asm  mi  ij   =  nam  timij]    Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Het  is  in  gebruik  als  K.  (of  KD?)      Vergelijk  Taaisoorten,  III—  %  a. 
162.  <um  o  arm  il 

JCQ  J| 

o*jijn»j|    —  moiiio,    «/.    ///  den  zin  van  „een  voer-  of  vaartuig  huren"  Dj. 

Ks,  Pt,  BI,  R. 

VOORB:     ntuwnahainvxnj]  *.-\  uin  <ukm  i   <e?<ea  >l««  i/nv> 

Het  komt  ook  voor  in  den  vorm   r^xm» mn**. 

Wbk:    geeft    het    in    dezelfde   beteekenis    op.     Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik.     Wel  kenden  zij  de  vormen  mn^n^^a  = 

*l<Lm$(u>t<vnani>    (ook  bv.  van  batikken  enz.)  en   ivt^trvxqxn  —  ̂ icwmnxm^tm.     Zij 

gaven  verder  nog  als  KD.  daarvoor  op  ̂ vn™™*™  en  ̂ .b~i&»«M«&«70. 
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Wdl:  geeft  het  grondwoord  tmwnjia  zeil  als  dialektisch  op  voor  ̂ «•a^ton^ 

maar  noemt  de  plaats,  waar  het  in  gebruik  is,  niet.  Voor  Djapara  is  de  be 

teekenis,  z.a.  uit  het  bovenstaande  blijken  kan,  niet  =  «fcji^c/iiojno. 

163.  on  win  a  o  an/i  (|   zie  iuin  o  <mj)  i 

I       co  J|        ja\  <J|' 
164.  ajinfcft   —  uinó  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Soms   ook  verkort  (in  K.)  tot  £}.     Vergelijk  ook  Taaisoorten,  Vil. 

Wdl:  geeft  het  niet  op.     Vergelijk  echter   M£l. 

vdBr:  5—21  (KI),  8—8  (Kl),  81—1  v.o.  (Ks),  138—4  (Djw). 

165.  m iuin a  m  iè 3   =  «imijijmi   Dj,  Ks,  Pt,  E,  BI,  Bn. 

VOOBB  :  miuntt)  b>tnxa»Ji(*pi(nn  vntmiun  tf;a?najintisnitvn»ntnjttt/n\  <n *a in  nn  n i/vi  w>  -Jt  <n tui (  mi  -m 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „vertelseltje". 
Wdl:    geeft    het   in    een  hiermede  overeenkomende  beteekenis  op  voor  Gr. 

(Kr.),  K.,  (Ws.),  Ng.  (Kb.). 

166.  (Lroinnn 

«mm   =  o  «ii  oj  cm  ij  Ks,  Pt.  R,  BI. 

VOORB:     nsLMKiasniE/iiuiaJtam»     \.m tRisn  Tiaci crrtw     (-ttj 

Wbk:    ntn8n\   met   het  hoofd   door  den  elleboog  ondersteund  liggen.  WW. 

volg:  Rh.  vooroverliggen'".     Volgens  mijn  berichtgevers  is  alleen  de  eerste  be- 
teekenis te  Sk  in  gebruik  en  is  de  tweede  TP. 

167.  ui uin a aan nmn a   I  =  «]«jfliaTi   Ks,  R,  BI,  Bn. 

vOORB  I     \/n  tai  <n  urn  tam  <kott)«ï  om  itn  ̂ Aorm  &m  on  oji  ut  luim»  tri  {*     (R) 

II  =  «n  (in   Ks,   R  (maar  hier  minder  gebruikelijk). 

Komt  niet  voor  te  BI. 

In  de  spreektaal  gewoonlijk  verkort  tot  m»^.     Zie  ook  ̂ itmtMKnj. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Soerakarta'sche  beteekenis  van  „waggelen". 
Wdl:   geeft   het  op  in  de  beteekenis  I  eerst  voor  Tjr.  (M.)  en  vervolgens 

nog  eens  voor  Bn.,  BI.,  Ls.,  (Rmb.). 

168.  muinanannaasTiji   zie  m  ann  m  <inn  a  asm  ii , 

169.  uin  a/Vi   =  <uWj  Dj,  R. 

In  de  spreektaal  dikwijls  verkort  tot  «<b.     Vergelijk    ook   ̂ ^. 



Wdl:  geeft  het  op  voor  Bn,,  Pd.,  BI.,  Tjr.  ('M.). 
170.  ircioi   =  (Min   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Ó 

VOORB  :     luit  *m  urn  tro  n  tto  xm  ito  in  ut  t  tun  ifa  <n  isn  t  {  *.<»  <n  tm  &t  rui  %     (Ks) 

Wbk:  geeft  het  behalve  als  „bevel",  „kommando"  ook  op  in  de  beteekenis 

van  „geluid1'.  Zoo  schijnt  het  te  Sk  slechts  gebruikelijk  te  zijn  in  de  door 
Wbk.   opgegeven  uitdrukkingen  tmtutvnxm&i   en  Mixm^-ntmjf. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj,  BI. 

171.  mmoi9«i||  =  inicniMïijj   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

172.  mumanoiannn   =  «n  urn  «]  oi  om  q    Dj,    Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

173.  (umffloina   —  ̂ ^Ij  pt 

VOORB  :     iui  Èin(rr)tm(>OiLmtntcr>ni\     \"*) 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Salasche  beteekenis,  nl.  als  „rondom  in 

menigte  schitteren"  (dus  niet  bv.  v,  kleedereni. 
174.  m  min  a  «n  oi  n  j   =  ajinoiii   Dj,  R. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Wbk:   geeft  den  vorm    ^«i^^t    als  grondvorm  naast   «.«£»   op.     Volgens 

mijn    berichtgevers    is    te    Sk    alleen    het   laatste   in  gebruik.     Vergelijk  ook 
unnunnt . 

P.  L.  I:  32—4. 

175.  mnojniKin 

o 
min  »£i  mw  jw  op  Kin  n  =  «  nn  o  «]  n  o   Dj,  R. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  Pt. 
VnrvR  T>  .       •     o   o.    o                  O  O                      -  'S  .  Cy        o              o         a         ,V>'\ 
»  uurd  .     am(rr>  twijn  KntniiAji  fa  iiji  tm  hti  -/nnvtti  tcrn  in  &>m>  tun  op  trn  ~m  tip  am  tisn  *     (**) 

Wbk:  geeft  dezen  vorm  niet  op,  wel  «i,^»™,™^*^,   dat  te  Sk  eenandere 

beteekenis  heeft,  nl.  Jets  verzinnen". q    o  a  Q 
176.   uw  op  «Ti»  g   =  ojia^iKinj   Dj. 

*j>«£iKin|j   =  iKJiapa^iKTnj  Dj,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:   geeft  in  dezen  zin  zoowdl  JJ,$™?   als  „StS*^   op. 



178    °Q
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Volgens    mijn    berichtgevers    echter   is    te  Sk   geen  van  beide  woorden  in 

gebruik. 
vdBr:  124—6  v.o.  (Djw). 

177.   miLomapKinji    I  ==  ttiqoi  isn n    Dj,    Ks,  Pt,  R-,  BI. 

VOORB:     ut;  -n  m  tn  n  tun  t  op  in  »  fcJt  «~J>  trnJI s    \*-*) 

II   m  n  nn  3  nri «]  (Kin  ~m  3  n^i  mm  i]    =  n  n  o  _ji  » am  ki    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Zie  ook  bij  a^*™. 

Wbk:   geeft  alleen  op   ̂ untip^^^mvpu^   in   de  beteekenis  van    „stok  om 

ergens  bij  te  komen". 
Wdl:, geeft  de  beteekenis  I  op  voor  de  residentiën  Dj  en  R. 

.  uw  lijp  'in  ii  ij    =  os  o  kw  ij    Dj,  Pt,  R,  BI. 

VOORB;     (tj>  tu)  ttji  xn  <t£i  iv  1 1  mi  **,     \-"y 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Bn. 

179.  uw  m  ojp 3    =  minö   Dj,  Pt,  R,  BI. 

Wdl:  geeft  het  niet  op,  maar  vergelijk  unwfoht. 

180.  min   I  =    o  otji   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI  (maar   hier  minder  gewoon),  Bn. 

VOORB:     lunnTtmn  tui  tui  ~/ii  (Laa^w 

II  =  CkJIKW     R. 

Komt  niet  voor  te  Ks.  Vergelijk  echter  <&. 
VnrvRT!  .  o.    o    o  C>  (?)    o  O       (?)  o.        o  /T?\ 
V  UUxtc  .     n  tui  asn  cm  tin  un  n  un  t  tui  rui  ,cm  iw>  *      n  ri  n~n  l  tn  tui  l  tnni>    frni<n_,iaji  mi  cm  ibniLmo-JiKm  tni[i\     {*■*) 

WW.  geven  in  hun  Aanmerkingen,  T.v.  N.  I.  VIII,  dl.  I,  blz.  9  ook  op  <cn  & 

tun-rjaxiM    en    nji^ShtuiiCi ,   beide  echter  als  minder  gebruikelijk. 

Wdl  :   vermeldt  <,%  =■  Qdm   voor  Dj. 

vdBr:  beteekenis  I:  94 — 8  v.o.  en  94: — 3  v.o.  (Pt). 
P.L.  I:  beteekenis  I:  143—5. 

181.     (UW  (KW  (KI  0     =    IKUKHIHSWI)     Pt,    R. 

J  (J    cJI 
Wbk:  geeft  het  op  als  beteekenende :  „een  lederen  tasch,  WW."     Aan  mijn 

berichtgevers  was  die  beteekenis  onbekend. 
Bijdr:  (       ). 

182.  (Kjiün3«jKW3iKfljj   =(oann<uijj    Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba. 

vdBr:  115—7  (Pt),  138—1  (Djw), 
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Bijdr:  (*  *). 

afV 

183.    afin  ikw »   ̂ tc  aan  on  ? 

184.  a_n>.  iai  (CTi  (i    =  aiin  in»  ,  rcL   m   den  zin  van  „drukkend"  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

VOORB:     <vhmt(T)inM<unHntntuwM~mwiMJiiMr)tizn<Gitisnji\   {**) 

Wbk:  geeft  liet  alleen  op  in  de  Sala'scbe  beteekenis  van   „stoving". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Tjr.,  (M.). 

185.  aiinuii) 

tuin  tK*üi  o  ( uw  ,  ouüi  iuin  in  ifcji  enz.,  gebruikt  voor  den  len  en  2en  pers.  Ks,  Pt,  R. 

Zie  ook  bij   -n*™. 

vdBr:  73—5  v.o.   (Dj). 

186.  m  (um  tn  asin  ,i 

o  q  o  Q 
an  o  (en  *sm    =  an  o  fci  Kin    Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk    gebruikelijke    beteekenis  van  „aan 

iets  denken". 
VDBR:      \Zo   O    V.O.     iu>  du  m /tav  -jnKtasn  C/n --n  <n  om  <-i\\    (DjW) 

187.   ajin  ikji  «rui  il    =  ajmfkjimn Ks,  Pt,  R. :iJiii    =  lumw  iann 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  beide  naast  elkander  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  komt 

ajntjinjiji   te  Sk    alleen  voor  als  K.  van  ^um-nrui^.  Men  vindt  het  echter  in  de 

beteekenis  van  „afkomst"  in  1001  N.  I,  485 — 6. 
vdBr:   17—11  (KI). 

188.  aJintwi»     =    (KI  üiii  ilh  ~J)  «q  aai }  nl.  in  den  zin   van-  „aanslaan  in   een    belasting11 

Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Bijdr:  (*)    noemt  als    gelijkwaardigen    Sala'schen   term     ̂ «.«/n^^M-Sr»™. 
Die  uitdrukking  was  echter  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 

189.  (Lm(in?=  ((Kin  w  non  in   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB:     rr-H  •£/»  tf>  i  ui  q  tui  un  iui  t»  ̂   \     ita 'ftmn  tri  ̂   njt  r^i  i^i  tisn  n  n^i     Of     lun  in  q  m  ,i>n  m  mn/i-n\      (-'-t/ 

Op    de    gewone  wijze   (vergelijk  ,c,i?h   en    tum&jftxnaM)  wordt  dit  woord  ook 

vervormd   tot    ahntm»   en  mi™» 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  tëmbang. 
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Wdl:  geeft  het,  maar  met  een  beteekenis  =  rui-n  op  voor  Bn. 

Voor  Pt  werd  nog  nader  opgegeven:  „^*:.^^?^wn^^™^*^,t,i  ^^«rni  «n 
O.Oo  .  .  O  .  o  a  O    • 
anis/itn  un  an  ̂ auv  nsni>\     t/n  un  >  orino)  ^  tm  an  int  n      n/n  urn  qun  mi  art  t-n  an  _ta mi  nsri  ti  <k>i  tui  tut/t\     iu>  n/n  tm  fis 

t/n  urn  >n  iEit)(Kt  cm  umn/i  tui/i  on  a   t/n  tl  f^'lt     "sn  S  -t«  tn\    ti  tn  o  tn  w 

190.    ajin  arm 

(kj)  tuin  arm    =  owi,    ïim'ïijw   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

ex  o 
I  KI 

«1/ 

Komt  niet  voor  te  R. 

Naast   (KjtShcm  komt  ook  ajivftmcm  voor. 

Wbk  :  geeft  deze  beide  woorden  op  zoowel  in  den  zin  van  Mtunajum,  als  in 

dien  van  ̂ ^„81i3  of  <,*<&.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  te  Sk  alleen 

gebruikelijk  M<rfOncm  en  wel  uitsluitend  in  de  beteekenis  van    oji  tm<m  mt . 

Wdl:  geeft  ajuniüncm   op  voor  O.  BI. 

vdBr:  w^m   8 — 4v.o.  (KI),   ̂ Shcm    13 — 5  v.o.  en  18 — 2  (KI). 

191.  at]  oün  om  sze    <uin  arm  . 

192.  aJiiitirin? 

o  nnn  ?   =  mi  mn  >  <uin  an  *ai   R,  BI. 

VOORB:  antjtit/ii  (U?  *j>un^tun  an  ̂ /uun  anitnitrjirninanintMintui'ntntun^t/TiiEt  lO  asn  t/n  on  -t4  <ui  un 

(O:   mtunt-ntnun  tmrui  %  tèitm^    (.-"7 

Als  gelijkwaardige  Sala'sche  term  werd  mij  door  den  Regent  van  R  op- 
gegeven   m,^™^^   Dit  past  echter  niet  in  het  opgegeven  voorbeeld,  daar 

«]mntifnj>i   reeds  is  =  ^nn?,inj,Mij  en  men  van  een  vrouw  niet  zegt  ̂ ^„?,  maar 
o   o 

an  an  urn  %  t/nnun  . 

De  Regent  van  Ks  gaf  daarentegen  op:  „^^^^«rm^^wMomm,^^ 
o   o  O  o  o  o.         .     o  o 

tui  <tn  t/n  un  dj)  %j>n  tot  »ji  imjt  tm  im  a_i>  un  ?  tm  en  un  mt  tui  m  an  anti  an  t;t  ter  Ti  tm  *J>  lË/j  cm  ?  \  tui  ten  nm  arm  <non<n  t/n  t 

O  a.         .    o  C>    .         o  .   C)         /  o.  o.    .  o 
Ti  asn  anti  v\    oji  un  (Ui  <at>  cm  q  arn  arm  asn  rit  t/i  on  tan  an  t/i  un  rui  an  t/n  icn  tui  n  un  aj/iniuil  onji  tin  om  oji  tri  oji  oji  _sj  114 

.0         .  /  D  \    et.         o  CY    " 
on  11  tn  't~i  01  rji  ü/i  nm  %    Iie/i  rei  trn  I  t/n  mi  mn  n. »  s\ 

Voor  Pt  werd  ongeveer  hetzelfde  opgegeven. 

193.  « m  m  om  2  (Ki  [I    =  uin  nn  arm  3  (io  i»  ,  nl.  als  z.g.    hulpwoord  Pt,  Bn. 

Voorb:  zie  bii    tm  u, . 

Eigenaardig  is  het,  dat  men  te  Sk  in  K.  wèl  zegt  un ^ cm «y  naast  3,^™ 

anjf,  maar  in  N.  alleen  Sn-ncmtanjj. 
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194.  ajin  on  oni  a  mi  j   I  =       ? 

VOORB  :     m  ten  t  n  rui  rrui  ren aam  run  n  cm  l m  pi  rui  <vi  w     (•O-SJ 

Dat  eigenaardig-  gebruik  van  ̂ ,^^,^1,   komt  voor  te  Ks,  Pt,  R,  BI. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  de  residentiën  Smr,  Dj  en  R. 

II    mm  m  (inn  2 10  mi n    =  (Kvium  on  nnn  2  m  iki  ji    Dj, 'Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

VOORB:  /  cm  n/ui  im  itïn  m  cm  tn  ri  nn  t  n  un  t *ji  en  mi  m  rui  i  rui  tm  xn  nn  n  \    ["  >    -L^.    -I-,    &   1".) 

Wbk:    itcrnncmctq^ji  „wordt  gezegd  van  een  plaats  waar,  en  van  een  persoon  hij 

wie  ziek  iets  bevindt". 
Ook  volgens  mijn  berichtgevers  wordt  de  vorm  alleen  in  die  beteekenis  te 

Sk  gebruikt. 

P.  L.  I:  9—13,  29—19. 

195.  a_fm  arm  «ai  ji    I   =  «1  urn  2  «1  a-n  2   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

II  =  (01  inn  (kj> il    Dj. 

Zie  Dial.  Ba. 

o> 
196.    <uin  (W]  «sin  ij J 

<uin  nnn  on  «sm ,    «jin  nnn  an  «sin    =  an  o  «sin  m  Kin   Dj,  Pt. 

Vergelijk  ook  Sn™ «mi. ex 

*&' 

197.  uw  nnn  «sin  ij 

ajw  onn  in  «sin    =   in  o  ism  «n  kh>    Di,  R. 
JU  I  «u       I         I  tf 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI.    Vergelijk  echter  ook  ̂ cmosnn  en   «si,™^ 

V  UUKr.  .  ff  tui  mi  11  rui  nrnien  kii  i^imi^^m^^ji^^nnz<n^nt'nvitnt^i^nKnunti'uniati  tui  isrj  *ti  /un  n  run  t 

f  o  o 
ifh  %  z   run  hoi  mi  iki  nn  tan  tem  n  un  \    tunnoji  -jn  tTKWirfJiTirui  ~m  tui  run  tui  * 

o.  _    ̂         2.   °  O  o    o     o    (?)    o   (?)       t"D\ 
11  V)  \   run  erri  n  nsn  « /n  <kt?  t  ten  nniKii run  run  *n  <xj 97  wi  nv/i  win  *  un  <u>  %  nm  ha/i  ra  a;«/i \\    l  Xi  I 

Wbk:  geeft  noch   cShm^^  noch  het  te  Sk    naast  «S^*»  gebruikelijke  ̂ «r 

0471 11  »/T>       01    «  HJJI  HST)  «Tl       Op. 

198.  mm  ann  ittiJ?  b 

.  o  .  o-  o  o- 
ojin  om  «rui  „w  nnn  nrui  n    =  ajm  mi  onn  ~nn  iki  nnn  n   Dj,  Ks,  Pt,  BI. rui  11    =  a itn  (ui  onn  -nn  iki  nnn  n 

«J  CJ         CJ  cJI 
Komt  niet  voor  te  R. 
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V  OORB  :     iKntirvt  on  ~m  nniuni^axiivn  cmarvtJn  cm  mi     <ai  :hntni  icrn  <n  a-n  n  a/n  i  ti  o./ï  «^i  »    ̂-tvS)     <ti<rui 

o  O. O  o  o  .D.Do.OO  fK"«^ tL,  jji  ̂ i  j  uyj)  hj  in  m  t  tuit  (K.1  ui  amn   am  il»  nm  <£7  ̂   iu>  (Li  on  ~m  cm  rui  ~m  cm  .n.«  tvui  ibi  typ  nsn  ~m  nji  ffj \    \1*-&J 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op:  „wat  iets,  zooals  water  in  een 

goot,  in  zijn  loop  belemmert".  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te 
Sk  niet  gebruikelijk  en  zegt  men  daar  i/Jmjummj  ofwOTfmii(mwi«.  Tegen- 

over   den    vorm    *~>!ïr\ruJncm<njin   staat   echter   niet    mtncm^nw*™/) ,  maar    &,& c_y»  co        co  <ui  co 
o  o 

cm  ~tn  tui  nm . 

CJ"'» 

199.  m  lün  inn  onji  n 

m  (umonn  >ifin  ui  Kin   =  m  nci  on  nn  inji  *ji   Dj;  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:,  geeft  op  cnvncmiï.nwi ,   wat  echter  onjuist  is.  De  uitdrukking  schijnt 

alleen  in  K.  voor  te  komen;  maar  aangezien  ̂ miu.   hier  het  K.  is  van  am 

én}  zou  in  ieder  geval  het  N.  moeten  luiden    M^^ra(,  evenals   men  zegt 

nAcmama-in'ulaPn,   Dit  laatste  schijnt  ook  te  Sk    voor  te  komen,  maar    ^amcmri, 
enten  niet. 

vdBe:  69—8  (Gr). 

200.  urn  (inrit    =  uruiTi   Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt.     Zie  echter  ook  bij  ama^. 

"V 

201,  aün  inn    —  nVifoiin    Dj,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft   m™    als  het  meest  gewone  woord    op.  Volgens  mijn  bericht- 

gevers echter  is  te  Sk    alleen  „m^  in  gebruik. 
PTT.  «i   in-  °  <?>  ■   -       o-  /  o  o 

6      (       irU  n,  («sl  ê-^CO         C0S 

202.   mi    =  immKin   Dj,  Ks,  Pt,  R,   Bn. 

Zie  Dial.  Ba. 

vdBr:  85—7  v.o.  (Ks),  126—5  (Djw). 

203.  ffliKia    •=  ffij  tin  2  an  (ki  2 ,    nl.  als  verkorting  van  ^^tmicn^t  Dj,  Pt,  BI. 

Wbk:   geeft   het  alleen   op   als    uitroep,   in    welken  zin  het  ook  te  Sk  in 

gebruik  is. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

204.  m  lm  a  imn  n   I  =s=  tuin  m  afin   Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

11=  im  -Kviiiii   Dj,  Ks,  Pt,  R. 
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Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  de  eerste   beteekenis    op.    Volgens    mijn   berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  vermeldt   ̂ witn,»    in  de  beteekenis  I  voor  Pk    en  in  de    beteekenis 

II  voor  BI.  Bij   üt^un™*    wordt  dit  laatste  nog  eens  herhaald.     Volgens  mijn 

-  berichtgevers  echter  zou  het  daar  zóó  niet  in  gebruik  zijn. 

205.  (kimtju   =  (hijou   Dj,   Ks    (maar  hier  is   «dom»    meer  gewoon),  Pt. 

Wbk:  geeft  beide  vormen  naast  elkander  op.     Volgens   mijn  berichtgevers 

echter  zegt  men  te  Sk  uitsluitend  <&mj?.  Vergelijk  echter  J.  Z.  I,  233  (in  de 

latere  drukken  veranderd  in   ajtSiur^),  maar  elders,  bv.  op  blz.  15  weer  $,*»{. 

Bijdk  :  (***). 

206.  (ki  aai  ar n  n   =  ai  in  <ki  3  m  n  n   Dj,  Ks,  Pt,  R,  Bn. 

VOORB  :  Kntwaj] <  iKiuniynKn  ax/ia\   (öflTT) 

Wbk:  „loos,  valsch,  stout;  baldadig,  WW." 
Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  Munnj,n   te  Sk  als  Malayisme  beschouwd. 

Van  kinderen  bv.  zal  men  liever  zeggen   xm^omnjta. 

207.  m mi 3 aan?  =  «ïociziasintmij,    ooi  «jn  «sin  iki  i»   Dj. 

Bijdr  (    ). 

208.  »?n£niKin|    =         ?  Pt,  R,  BI. 

VOORB  :  njitMq* luidfn TJ xm  x^nirt  ivn tan tui  immuun  un  non  \   aj)'&iaj]tEAiu>i>ji ^/itjitm  unwnn\   (-K.J 

Als  verklaring  werd  opgegeven:  «?^™^^»™™w,.^&«S?^,m^o«>a. 
Voor  BI    werd  bovendien  nog  een  beteekenis  opgegeven  =   »£„ 

209.  an  m  an  isv\  mn  n    =         ?  Ba,  Ks,  Pt. 

o    o 

Zie  Dial.    Ba.     Voor  Pt    werd   nog  als  voorbeeld   opgegeven   ,ur,M<£n 

**, 

■nnitn  tui 

asitoitmwitt^bn  ^t  KïiiiJt<nMri(imtHn  ̂   m  tisnntM  ^ituiK^  Hierin    is     duS    m 

^.ismtmn  zva.  het  Sala'sche  ̂ ^^«k»»™».    Hetzelfde  werd  opgegeven  voor  Bn. 

210.  an  Mi  an  asm  onn  ij    zva.    an  iki  m  asin  .urn  a  . 

211.  (Kian(U3   =  om  and)  3  Dj,  BI. 

Daar  het  mij  onbekend  is,  wat    hiervan  het  grondwoord  is:  ̂ «.j,,   of   «, 

<r]w,  zoo  heb  ik  het  maar  bij   de   M   geplaatst. 

212.  uit»   =  au;o    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 3 
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Komt  niet  voor  te  R. 

Vergelijk  ook^^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  O. 

P.  L.  I:  43—17,  98—8  enz. 
213.  (mannin. 

a  o 
u  mi  anmri    =  mi  arm  in 

Wbk:  geeft  het  evenzoo  op,  maar  schijnt  een  fijn  verschil  aan  te  nemen 

tusschen  den  vorm  met  en  dien  zonder  m,.  Dit  verschil  komt  intusschen  al- 

leen daarop    neer,  dat  Manrm^   deftiger  is.  Volgens  mijn  berichtgevers  wordt 

het  te  Sk    niet  gebezigd.     Vergelijk  echter  J.  B.  187.     Naar  ik  meen,  is  in 

Pasisir-Javaansch  alleen  de  kramavorm  in  gebruik. 

214.  (ki   I  zie  ikiii  Q-fi . 

II  =  o  Th ,    £Ji  om    Dj,  Ks. 

III  =  tuin  (Ki  tuin    Dj,  Ks,  R. 

Zie    wat  betreft  II  en  III  Dial.    Ba  en  vergelijk  ook  ̂ ah. 

215.  w 

OCï>  o 
tji  oo   =  £ji  -ui   Ks,  Pt,  B,  BI. 

Wbk:  geeft  het  ook  in  deze  beteekenis  op,  en  met  name  in  oudere  stuk- 

ken  treft  men  het  ook  in  Soerakarta'sch  Javaansch  aan.     Thans  schijnt  Q& 
er  echter  alleen   als  hooge  uitzondering  gebruikt  te  worden  in  den  zin  van 

„ophouden". Wdl:  vermeldt  het  voor  Pk. 

216.  (ki   I  =  oor),    otiï   Dj,  Pt,  R. 

VOORB:     <n  wnin  u>  wn  iuhiji  itna<j  <i7i  ita\i    (R) 

11=  annKixrin    Dj,  Pt,  R. 

VOORB:     mxjntwnjifMïunm&fiimwntifriiLri&junfrriinitHi'b     (R) 

Wbk:  geeft  het  in  dezen    zin    op    als    tëmbang.     Bovendien    is  het  te  Sk 

nog  in  gebruik  als  verkorting  van   *nëi.     Vergelijk  ook  ̂ . 

217.   «pii   I  =  fcjiarnn,    tjnn   Dj,  R. 

II  =  imn  (Kï  min   Dj,  R. 
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ZtlQ    OOK     cun <n tta t unji ,    ik»,     on',  <n  aht     611      t>\ 

Wbk:  geeft  het  in  de  beteekenis  II  op  als  tëmbang  en  als  TP. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

218.   antma   I  =  eii,    cs=it  arwi   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

ff] 

II    =  rinniKMJin     Di,  Ks,  Pt,  R. 

vdBk:    9 — 14    (KI,  maar  hier  «,^0,  128—1  v.o.  (Djw). 

219.  on  ooi  <^   =aoi(K](KmiKi||   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  boven   Q,éi. 

220.  ff]  mi  on  (Ki  2  iïiji  |    =  (Ui  o  asn  fi   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  woord  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis,  nl.  =  „de 

klonters  in  de  dawet".  In  Djapara  daarentegen  is  het  in  gebruik  voor  de 
lekkernij  zelf,  dus  met  inbegrip  van  de  saus. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 
o  .    o 

221.  ooi  ff)  (Ki  3  zie  o  ff)  iki  2 . 
Ig)         Icü 

222.  ïi  ooi  ff)  mi  aan  n 
I       ICJcJl 
«1  om  on  Mi  aan  n   =  m  om  on  mi  <ns>  m  imn   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 
I        IGJ  J         I        ICJ^I 
Wbk:  geeft   ̂ «k»^™»    op  als  TP.  voor     a^^tmrup     Dit  is    minder   juist, 

aangezien  beide  te  Sk    in  gebruik  zijn.  Voor    „aanhaken"  geeft  Wbk.   alleen 
kit>  rt  prn  n  <n  un    Op. 

P     T ,     T  •    7       fi  o  G)  a.       (?)  o 
X.    XJ.    X.     (   U    ut)  0J)(nJiiKrta'nninine:inninti3tV)ihn<nj> ~m  <ct  vz  <cn  tut  m ui  asn\ 

223.  ooi  m  (Ki  3   =  (oi  «i  or>  3  ooi  o    Dj,  R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Volgens  opgave  van  BI  zou  het  daar  beteekenen  een  hoogeren  graad  van 

modderigheid  dan  Qivfnptunn.     Vergelijk  ook  Q^oüt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

224.  ooiooi   I  =  (ism£Jio(Ki[|   Ks,  Pt 

Q 

II  =  asin  tth ,    ooi  asm  ó   Dj,  Pt. 

Wbk;  geeft  het  woord  alleen  op  in  de  Soerakarta'sche  beteekenis,    nl.  = 

„schraag". Wdl  :  vermeldt  het  voor   Dj  alleen  als  beteekenende  «& «;, ,  dus  als  de  gesp 
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van  een  buikband.     Volgens  mijn  opgaven  zou  het  ook  gelijk  zijn  aan    £&, 

Kt»/™,  dus  =  de  kleine  gespen  aan  tuig,  kousebanden  enz. 

225.  ckji  af]  in   =  (isin  m  (inji  (Ki  jj    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

V  OOEB  :  run  iEit aj> ^diun  tMfiwunni <un  trn  (Uiamtntn trui -ri *   (R) 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik.     In  verband  met  de  beteekenis  van    £* 

zou  het  ook  wel  een  afleiding  daarvan  kunnen  zijn,  dus  =  oO^-n. 
o  .   o  cv 

226.  (KJ)  o  mh  (I    zie  aiiniKi. 

227.  on  ooi  a  n  «in ij   =  ooi  tui  (Kin  |    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Vergelijk  ook  ̂ imiu^j. 

228.  m  ooi  3  tl  irnn  a  ?    =  (Kul  «ruin,  ril.  als  grondwoord  van  ,3ta,nj,«  Pt. 

Vergelijk  ook  ̂ MaJla. 

229.  ooi  kd  .jw  iki  ?   =  ooi  m  miji  <ki  n   R,  BI. «suS  I  ca  J 
Vergelijk  ook  £},£,. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  R.,  Ls. 

230.  nol  Km  (Ki  ij   =  asin  mui  » o  tisui 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op.  Het  is  de  benaming  van 
een  gestreept  Javaansch  weefsel. 

Bijdk:  (  )  geeft  als  Sala'schen  term  op  07 «m? o*™,  dat  echter  eveneens 
TP.  is. 

231.  ooi  Km»   =  aoi <n 'Km (Ki n    Dj,  Ks,  R,  BI. 

Zie  ook    Sn^>. 

Q 
IE/J. 

co 

232.  001  win?   =  001  «1  kui  (Ki  11   Di.  Ks,  Pt,  R. 
**S  \(x\ü\  ' 

TAq  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  boven  £}, 

233.  ooiiHinajii 

on  «in  o  11   =  (Ki  (ui  on   ( ?  )  R. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

VOOKB  :         'unMiui(ni<rf^aMtfriQ^mit<iuni^uriinwir>!cr)iii^iajtM7i  tui.  rnnji^   (R) 

Wbk:    geeft  het  op  in  de  beteekenis  van    „iets   begrijpen".     Volgens  mijn 
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berichtgevers  zijn  in  dien  zin  te  Sk  alleen  de  vormen    o^^mijj   en   mr,*™** 

in  gebruik. 

234.  (wkkttj   =  «rui Km j|,  nl.  in  den  zin  van  „lak"  Pt. 
Bijdr  :     (     ). 

235.  (wi  asïi   =  asm  asin   Dj,   Ks,   Pt,  R. 

Wbk:  geeft  beide  woorden  naast  elkander  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  te  Sk  alleen  ̂ «n  in  gebruik. 

236.  maoiano   =  (omo   Di,  Ks,  R  (maar  hier  naast  ̂ ^,  opgegeven). 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  beide  woorden  naast  elkander  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  te  Sk  alleen  ̂ ^  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Tg. 

P.  L.  II:  92—10  en  93—8. 

237.  ooioooiij   =  «|  anj  «ï  o  iKin  n   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI, 

Voor  Ks  werd  het  alleen  opgegeven  in  den  vorm  a^*?,*™^  =  07™^»™ 

ihtè.  Deze  laatste  vorm,  ook  in  Wbk.  voorkomende,  was  aan  mijn  bericht- 

gevers onbekend.     Vergelijk  ook  aiVSW»,   ̂ ^   en    Q^^^n. 

Wbk:  geeft  het  behalve  in  de  Sala'sche    beteekenis    (nl.    als  KI.  van  «w> 

iftatMnji)  ook  op  in  die  van  „schoteltje".     Volgens   mijn   berichtgevers   echter 
is  het  in  dien  zin  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  in  dezen  zin  op  voor  BI. 

238.  (KJio»a)||  =  on  ion m  o  hiiiij    Dj,  Pt  (maar  hier  minder  gebruikelijk  dan  w)«?*™a 

01    iw) «  tui  iKTnn  ) . 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Vergelijk  ook  oj,^^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

ari  nol  orui 

iï]  ooi  in  11  m  ooi  aan   =  on  o  (Ki  n  ooi  m  g» ji  mi  1  «1 001   R. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

YOORB:     vrn  itia  cm'n  tez  lun  <"Tir)  Mn  1 11  <tfn  im  tm  i/n  on  rui  n  ft/n  te/t  cmmtuui  itnmjitcï'nihJinjtnihJt/ru)'^      (^-tv-J 

Wbk:  geeft  alleen  op  ̂ w>™  als  tëmbang  in  de  beteekenis  van  „groote 

begeerte".    «n»^»».™   komt  echter  ook  als  KN.  voor. 

239. 
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Wdl;  geeft  het  op  voor  BI. 

240.  n  ooi  3  o  ij    («)  ooi  3  cm  | )    =  oiaoiKinn    Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  „het  gat,  waarin  zich  de  wëloet  ophoudt  of 

dat  door  de  gangsir  gemaakt  wordt".  Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  het 
te  Sk  alleen  gebezigd  voor  het  gat  van  een  wëloet. 

Wdl:   geeft  het  in  den  vorm  «^wi»^   op  voor  Dj. 

241.  ooi «|  o    =  m  ifuirn  o Mï> ij   Pt. 

Vergelijk  ook  ao>  iï, <*»» . 

Wbk  :  geeft  het  niet  op,  ofschoon  het  ook  te  Sk  voorkomt,  maar  daar  in  de 

beteekenis  van  „plat",  „ondiep",  dus  zva.  ̂ m»^^. 

242.  ooi  <H]  o  ikyi  i|    =  «j  iinn  m  ui  iKii)  i  Pt. 

Vergelijk  ook  *j,«%Mr,j>. 

243.  on  ooi  tui  Kin  (]   =  ooi  (unnn  n   Dj,  R. 

Vergelijk  ook  ̂ ^^^j. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Kr.,  (Bg.)  G.,  (Kr.)  Tj.,  Bn. 

244.  90]  o  t   =  iai   R. 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  ofschoon  het  in  den  vorm  n^j*^®^  =  ««^«1^0 
ook  te  Sk  voorkomt. 

Bijdr  ( * ). 

81  £11  KH)  I     =    [JOl  on 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

246.  ooi  £A  Kin  n    =  ism  11  itm  ij  ,    nl.  alleen  voor  het  voorttrekken  van  een  vaartuig  Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Ook  het  touw,  waarmede  gesleept  wordt,  heet  £»Qasnn. 

Wbk:    geeft   het   in    dezelfde   beteekenis  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

P.  L.  I:  48—16. 

247.  ooi  o  ̂ ji  =  ajinmo3   Dj,  Ks,  Pt,  R,   BI. 

Wbk:  geeft  het  woord  ook  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te 

Sk  alleen  in  enkele  vaste  uitdrukkingen  in  gebruik,  z.a.  aj,^^^^  en  ver- 

der op  zichzelf  ook  als  „vermenging  bij  geslachtslijsten" .   Bv.    Me^lMis'n{ 

245.  ooi  m £n  urn»    =  001  «1  te  -Ji   Dj,  Ks,  Pt. 
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tKnvu) <ht> irui <uu> tui ~ji  na  ©» mn  in cm mt rui .«? n om ihi  \m <w  tn  mi  <ki  n .      V  GruGl*  OOK  1D   tam  tm  at~jt-n   == 

„iemand  ergens  in  betrekken"  ( ?  ) 
Wdl:  geeft  alleen  den   vorm  a^^i^-nuin  op  als  dialektisch  voor   0. 

Bijdr:  ('*  *)  geeft  ajt&iJj  ook  op  =  w,^^"»^^.  Deze  gelijkstelling  is  echter 
minder  juist,  aangezien  volgens  mijn  berichtgevers  w^^-d,*™  te  Sk  alleen  in 

gebruik  is  in  de  samenstelling   ̂ ^«n^m»™  =   „samengesteld  woord". 

248.  m  ooi  2  m  (EJMrui  ij   I   =  an  xsv\  *]  eji  «na  n   BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

II  =  at]  ann  m  o  iitji  ij 

Komt  niet  voor  te  Dj,  R. 

Wbk:  geeft  het  niet  op;  maar  noemt  ̂ i^^®.^»    op    zichzelf  evenmin.  Het 

laatste  is  de  benaming  van  de   uitstekende    voorstukken   aan    een  aS^cm^n^ 

ntji.    \VjJl  ,    geelt    Op   nmnat^nncrtn  .jnttcBjinnn). 

Wdl:  geeft  de  beteekenis  II  op  voor  BI. 

249.  0,310=  (wioy|,«!,éf,  vanQQnnn  Pt. 

VOORB:    ajh  n  cm  tui  ̂ /i  n  <a>  ~ji  hm  arin  t/i  tut  hi  mi  o+jt  mn  ~j\ jikj  .ü  rui  j  \\    ̂ -cty 

ooi  o  on  tm  a   =  tflinfisïiij,    ooi (ki  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Het  is  als  kramaterm  in  gebruik. 

Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenis  alleen  op  als  K.  voor  mmaasnij.  Te    Sk 

is  het  echter  uitsluitend  K.  voor  ̂ ^^,  in  Djapara    bovendien    ook    voor  ** 

ito  itsn/i   en     aoi  thn . 

Wdl:  geeft  het  op  als  te  BI  dialektisch  voor  <&<nj>,  QcQnnMn  en  ̂ m. 

250.  ooi  mi   =  min  (ui  fkji   Dj,  Pt,  R. qCJoo 

V  OORB  :     m  haa  ui  tui  run  run  ni  ra  ui  cm  %  :     tjurnm  run  j-nn  run  i  <n  oru  ̂   \    r&>  tmnaasi  mn  nji  *    \**) 

Wbk:  geeft  het  op  als  TD.    Aan  mijn  berichtgevers    was   het   echter  ook 

als  zoodanig   onbekend.     Vergelijk   intusschen    ook    het  te  Sk    gebruikelijke 

rv 

niKn  cm  . 

251.  m  ooi  a  ai  n  zva.  mtwiaoij. 

252.  ooi  oi  (Kin  ij   =  asm  on  «m  n   Ks,  Pt,  R,  BI. 

V  OORB  :     tun iwi (im ikti  ~m'r&>  W)  ton , 

Wbk:  geeft  het  op  als  TP. 

253.  m  ooi » oi  (Kin  ij    =  maoiaoi    Dj,  Pt,  R,  BI  (maar  hier  is  ̂ e*™  meer  gewoon' 



—  45  — 

VOORB :     m  iw)  i  urn  /uw  ij  <tf>)  ir*  <&l<m  iui  im  tn(na  m  ,m\\    (-") 

WbK:  geeft  het  in  dezen  zin  als  Malayisme  op  en  zoo  komt  het  ook  te 

Sk  een  enkele  maal  voor.  De  gewone  Sala'sche  beteekenis,  door  Wbk.  als 

TP.  opgegeven,  is  die  van  „zoo",  „als",  bv.  in  den  zin    matten*™  ~m*mtLa(L»'n$ 
o    o   o 

mn  <u>  (Kji  <Knij  rt  un  fnunm  *fn  }<ntmi  n<rt  nam  na  om  m  »j 

Wdl:  geeft  bet  in    deze  beteekenis  op   voor    Smr.  en    in    die    van    Sm5 

(lees  aS^i?)  voor  BI. 

254.  ooi  dn   =  <u   Dj,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

255.  tfi  ooi  3  (ijp   =  (kil  oi  ion  na?. . 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  beide  termen  naast  elkander  op.     Volgens   mijn    berichtgevers 

echter  is  te  Sk  alleen  Mam*™™   in  gebruik.     Voor  Dj  werd  opgegeven   m™ 

mum«p   als  een  kleedingstuk  voor  vrouwen. 

P.  L.  II:  14—17. 

256.  maoiono?    =  acj  arm  3  an  (öi  2  fKin  j|   Dj,  Ks,  Pt,  E,  BI,  Bn. 

Naast     miKnma^     is  ook,  maar  minder  algemeen  het  Sala'sche  woord     nnj,t 

mzmiHry   in  gebruik.     Voor  Bn  werd  ̂ .kd^k>?    opgegeven  als  K.     Ook   te    Sk 

verstaat    men    na^nici^   zonder  dat  men  het  echter  zelf  schijnt  te  bezigen. 

Wbk:  geeft  het  op  als  TD.,  wat  althans  voor   Sk  minder    juist    schijnt  te 

zijn  (zie  boven). 

Wdl:  geeft  op  voor  de  residentiën  Bg,  R  en  M. 

257.  (jvjium    =  ooVkki    Dj,    Ks,    Pt,    R,    BI    (maar  hier  is  rüiïn  meer  gewoon),  Bn. 

Zie  Dial.  Ba. 

258.  ti   (met  den    a-klank   uitgesproken)  =  on  inn  2  n   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

VOORB  :     aj)  na ri  ó> i <ri vn no  mn <n m itn n  vn l m om ^ri  tniM^    \^) 

259.  xmi    =  ximïn   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

V  uuivD  .     tuniKii  fjitunnjn  imniu  t>  ihi  ia  aniuui  <C7  71.kj_ïaj<«_»  isi  tan  (ntrntttnitvn  ia/i(Kj) snaait \     \^J 

Wbk:  geeft  het  niet  in  deze  beteekenis  op,  wel  in  de    Sala'sche  van  „ge- 

raamte, van  een  dak"  enz. 

Wdl:  geeft  het  op  in  -n^c^M^n»^^    als    te    BI   dialektisch    voor  amnnm 

tqM^nt^^.  Zóó  is  het  echter  ook  te  Sk  in  gebruik.    . 

260.  m  m  (Ki  3    =  an  tii  an  iki  3   BI. 
K  I       K 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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Komt  niet  voor  te  Dj,  E. 

Vergelijk  ook  o™. 

261.  m  ti  2  tm   of    t\  «i   zie  <ui  m  i  asm  a  «on  ii . 

262.  on  in  a  on  <ki  a  (Ki  ji    =  on  nrm  2  nn  oji  2 . 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  verschillende  beteekenissen  op,  die  echter  volgens  mijn 

berichtgevers  geen  van  alle  te  Sk  gebruikelijk  zijn. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  S.,  (Ws.). 

vdBr:  21—10  (KI). 

263.  TniKij-jij   -=  ton  <xp  uin  n   Dj,  R. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis,    nl.    als  grondwoord 

van  tKHMvy   =  „steenigen".     Vergelijk  ook   ̂ ^  en  SK^Mjf. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  (BI.)  O. 

vdBr:  33—2  (KI). 

264.  nn  (Hi   =  (Hna^innjij   Dj. 

Vergelijk  ook  -n  «,*»». 

Wbk:  vermeldt  het  als  opgegeven   door    Rh.     Volgens    mijn    berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Pk.,  Br. 

265.  in  (Kin    gebruikt  als  pers.     voomw.  v.d.  len  persoon. 

Evenzoo  zijn  in  gebruik  m^,   en   m^.    Zie  ook    °m^. 

vdBr:  60—2  (Smr),  71—3  (Dj)  enz. 
Eigenaardig  is  het,  dat  andere    verwantschapsbenamingen    te    Sk   wèl   zoo 

in  gebruik  zijn,  bv.   kS,*™  en    ou™, 

HjTllHlIKKlj]     I    =    OJiaSïl 

II     =    (Hl  (ISW  . 

266.  m  ti  win  (Ki  n   I  =  <ui  asin   Dj,  Ks 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

III  =    (oasmiKininnmiKin. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wbk:  geeft   ̂ ,*t>£,<n™    op    als   Hollandisme.      Volgens    mijn    berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Bijdr:  (*)  geeft  het  in  alle  drie  beteekenissen  op. 
267.   «i  in  i  m  kti»  %  km  i m  Tf  ï  a  on  Hm  a  KM  jj 
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Un  3  «  wn  2  «m  a    =  min  (in  in  |   Dj,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  R. 

V  OORB  :     lanitaiirjin^l'nhaittmj   <n  un  i  nn  tji  ik  »j> n  \     \Dl) 

Wbk:  geeft  den  vorm  alleen  op  in  de    Sala'sche  beteekenis  van  „strootjes 

maken". 
268.  ti  un 

»ji  n  un   =  ti  iq   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R.     Vergelijk  echter  ̂ ^wiwn». 

Evenzoo  in  K.  «^mor.  en  wr,™. 

Wbk:  geeft  het  op  als  TP. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Pd.;  (Bn.). 

vdBr:  74 — 6  (Dj.     Eigenaardig  is    het    gebruik    hier    in    een  ontkenning. 

Te  Sk  toch  zegt  men  dan  niet    Tun^cr,,   maar  *i<uni-n<v,*?„),  106 — 22  (Ks), 

98—1  (Pt). 

269.  ana.o   =  (Hicin   Dj,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Het  is  als  KD.-term  in  gebruik. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis,  nl.  als  K.  van  ™m. 

270.  ï)  ti  2  ï]  un  2  nol  ij    en  ikji  ïi  ti  2 «]  im  3  mn  n  =  ti  ui    Dj,  Ks,  Pt  (maar  hier  speciaal 

als  spreektaal  opgegeven),  R. 
Komt  niet  voor  te  BI. 

Zie  ook  bij  -r,M. 

V  OORB  :    mn  H7i(U)iv>q  tui  \iL/'  tJtjtn-'-iimiat  &m  o>  w    (R) 

Wdl:  geeft  alleen  ̂ ,^1^  op  voor  Ls.,  (Rb.). 

271.  Tiwi 

ti  m  ti  tui   N.    ti  m  «jin  3  p  m  un  2  fkJi  ij    K.  =  mm  ti  kji  .in  ti  wi  _±k  10  ij    Ks,  Pt,  BI 

(maar  hier  is    mn^^^n-n^Q^   meer  gewoon). 
Komt  niet  voor  te  R. 

VOORB:     iun  ikyi ti  itj)  t>  oj)  injj  Kn rn  tb i »>  nm l m na  ik ,i»i  t>  w      (KS) 

Wbk:  geeft  het  in  een  hiermede  ongeveer  overeenkomstigen  zin  op,  nl. 

in  dien  van  „zich  bedenken",  „twijfelachtig,  of  het  zoo  zijn  zal".  Volgens 
mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

272.  Tjtkjj?   =  oannixij   Dj,  Ks,  Pt,  R,  Bl;  Bn. 
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VOOKBt     Os/i  (nu  in  i  tt \9j>  { \   <un(té:<êi<rnqrr)inj}crn*\     (Pt) 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „wanordelijk"  enz. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  T. 

273.  OikJKKWfj    =    Tl(kJ)K«lj|    Dj,    Ks,   Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  als  KD.     Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  ook 

als  zoodanig  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  op  als  te  (Pm.)  dialektisch  voor  -tim^.    Als  men  hier  niet 

aan  een  vergissing  te  denken  heeft,  wijkt  het    dus  in    zooverre    af   van  het 

Djapara'sck  dialekt,  dat  het  hier  K.?  daar  N.  is. 
P.  L.  I:  205—6. 

en  <  °  °     °  o 
274.  o(M(KTnji    =  nnn  iwi  «in  (j      t 

VOOB.B:     (cntun  asn  dji  ma  oji  rm/t-D  tvrnqttj)  mjiitfn  ~ji  q~ji  acn  n  \     (JT  .Li.  1,    4ö   -"-^j 

Komt  niet  voor  te  Pt;  Pt,  BI, 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  ook  te    Sk   gebruikelijke   beteekenis  van 

„schoon". 
275.  mi  Ti  (ui  on  o  (Ki  _<*.  =  o  an  ti  oji  m  o  a-q  «1  n    Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Het  schijnt  ook  te  Sk  wel  verstaan  te  worden. 

P.  L.  I:  2—16,  76—14  enz. 

276.  Tiikjiiuui   I  =  o  ia   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

II  =    (&J1HSW  (KI  t    BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  beteekenis  I   en    wel  als    tembang.     Het 

wordt  bovendien   te  Sk  nog  gebezigd  in  dezelfde  beteekenis  als  «2»^  ,     bv. 

(unurtntiJiiiMviiLDTiiS/uui.     Dit  «Smm  is  dus  geen  tembang,   zooals   Wbk.  opgeeft. 

Wdl:  vermeldt  het  in  de  beteekenis  I  voor  Dj. 

277.  onoji    =  o (wi  (Ki ||   Dj. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  vormen  op.    mm^/i  is    echter  te  Sk  een   zeer 

veel  voorkomend  woord,  dat  beteekent  „bank"  (van  rustbank). Bltdr:  (     ). 

278.  o  nn  o  3  «sin  ij   =  anno   Ba,  Ks,  Pt. 

Zie  ook  Dial.  Ba. 
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vdBr:  16—14  (KI),  109—6  v.o.    (Pt),    114—9  (Pt;  maar  hier  in   *jg>i&v 

miuiiiisnj ,   das  voor   <ci<nTH°>nrntMKn),  128 — 8   (Djw). 

Bijdr:  (***). 

279.   ti os  Min    —  (knonnoij,    aswièfKiit    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Voor  BI  werd  het  als  Malayisme  opgegeven. 

Wbk:  geeft  het   in    denzelfden  zin  op.     Volgens  mijn  berichtgevers  echter 

is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

vdBr:  101—13  (Pt). 

Bijdr:  (**). 

280.  Til  (is  ■irin  ij    =   *]  u-tin  a  «1  aiui  2  n~m  ij  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft   het    alleen    op    in    de    Sala'sche    beteekenissen    van    ̂ iemand 

dwingen"  enz. 
VDjjR  :    1U4- — 11     tui tai  ik>  wn /i  nt'naji<t\i)  Sam i&iji  inn  Ti  if: imt  xiv> ikti  tip ̂ w    \-tuJ    L166S    Kn  ̂ riiie:  rrna , 

281.  tki/ui   sie  ajinimii  en    in  (Kin. 

282.  ï|  ti  3  m  mui  3  o  n     =    nnn  m  wui  3  *ji  n ,    umi  on  oju)  3  fcA  n       Ks,    Pt    (maar  hier  is  <un 

«IMJwvy  meer  gewoon),  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Wbk:  geeft  het  ook  in  deze    beteekenis   op.     Volgens    mijn   berichtgevers 

echter  is  te  Sk  alleen  gebruikelijk  een  ander  ̂ -nj^i^   in  «j,™».^^-^^^, 

xaji    =  „gezamenlijk  de  kosten  van  iets  dragen"    (te  Pt    naar  ik  meen  ^ml 

vj^mtmiiiLj)    en  verder    ̂ -nt^Mjit^j     op  zichzelf  in  den  zin  van   „in  een    kring 

zitten,  van  een  menigte'". 
P.  L.  I:  67—19. 

283.  in  o    =s=  oi  o  ion  trid    BI. 

Het  kan  uit    den    aard    der    zaak   alleen    door   min   of  meer    aanzienlijke 

personen  gebezigd  worden. 

Zie  ook  bij    -n^en  <8h»m. 

vdBr:  72—6  (Dj),  82—14  (Ks). 
284.  in  an  *ji 

(Kii»  in  «]  o  aiui  (Ki  |j    =  ui  in  m  o  <uui  mi  [j   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

P.  L.  I:  42—16. 

285.  tioiisw T1(B(ISW|1 



286.  on ti 2 o -ji   =  inaj   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

o 
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(ri  o  asm  n    ew  (iri  o  «sin   =  mi  o  3 «]  o  ki   Ks,  Pt,  BI. 

Wbk  :  geeft  beide  vormen  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  bericht- 

gevers is  te  Sk  alleen  gebruikelijk    ̂   ,&,«?»    en  wel  uitsluitend  in  den  zin  var 

„bewaren",  „opbergen". 
ir.    i-t'    i-'    öö —  O,    Oo   IJ    tut  inn  iat  ash  rut  nsn  ie/i  <tn  tynji  ,  oö — O,     o  L   4:  n_m  (tri  e/i  im  <un  &n  inn 

QK       Q       o        o         O a/w  asn  j  ,    «><J       <->     |i.>  ha  ««i  nsn  »n  «vi  onn. 
tJr  i  O      «a.  cl)  •-'' 

Q 

ï]  Tl  2  O  -Jt     =    Tl . 

Bijdr:  (     )  geeft  op    -n*»3   en  niet  ̂ le. 

vdBk:  34—15  (KI). 

287.  ti  o  ̂   Kin  i    =  asin  wi  _jj «in  il   Dj,  Ks,   Pt. 

Wbk  :  geeft  het  in    dezelfde    beteekenis    op.     Volgens    mijn    berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  alleen  in  gebruik  in  den  zin  van  „dubbel,  van  bloemen", 
0  V.      noen  ijmiio^» tmji . 

P.  L.  II:  75—17. 

288.  tkoJi 

OTi£ji.Jjo(Kij  —  o  Kin  i -il  _iKKi|]   Ks,  Pt,  R,  BI. 

vdBr:  94—12  (Pt),  100—10  (Pt). 

289.  Ti  o  kit.  1   =  ti  Kin  «1  n  Dj,  Ks,  Pt. 

Zie     Dial.  Ba.     Volgens    mijn    berichtgevers  is  het  te  Sk  niet  in    gebruik. 

290.  m  ti  3  wi  Kin  (j   =  01(01?   Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het   in    dezelfde   beteekenis    op    als    Malayisme.     Het   schijnt 

echter  te  Sk  alleen  in  gebruik  te  zijn  in    de   uitdrukkingen   ̂ t>,™»™ (&*,-«  en 

Bijdr:   (*). 
O 

(KI  fcJI  2    =   !kJl  Ml  irui 
CJ 

Het  is  als  krama-inggil-term  in  gebruik. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'scke  beteekenis  van  „mantel",  „sjaal", 
en  wel  als  KN. 

292.  Tjtmn   =  asniKi   Ba,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba. 

Bijdr  :  (**). 

293,  ti  m  onri  arui  i]  =  ti  «]  ann  3  (ion  n    Bn. 

Q 

291.    T)  Ml  fcil  2    =   fkJl  Ml  IfUl  w    Dj,   Pt 
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Vergelijk    Ook    ̂ -nrfcmnjin. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Bn. 

294.  on  ti  m  arm  (irin  i   =  innn  111113  an/ii    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  E. 

Vergelijk  ook    ̂ ^cmrwn. 

Wbk:  geeft  het  in    dezelfde    beteekenis    op.    Volgens    mijn    berichtgevers 
echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.,  Bn.  Pm. 
Q  O 

295.  TnoiasinB   =  Tjoanii   Pt. 

VOORB:   4Zie    bij    QrjvmiMrtji    11. 

296.  in   I  =  eVi,    ifcJiaiTÏin   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

II   =    Sn   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

De  meest  gewone  verkorting  van  &,<%   (dit  soms  ook  verkort  tot  ̂ ).     Zie 
Dial.  Ba. 

vdBr:  71—7  (Dj). 

297.  TiVum    =   in  ■uin  asm  ij ,  nl.  in  den  zin  van  „span"    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Voor   Dj  werd    -t»«8  opgegeven  als  KD.,  dus  zva.  het  Sala'sche  ̂ ^«o,. 
Wbk:  geeft  -h*?,  alleen  op  in  een  andere  beteekenis,  nl.  als  grw.  van  ,«-, 

„o  =  wde  daksparren  met  tali-doek  aan  elkander  vast  binden".  Volgens 

mijn  berichtgevers  zegt  men  daarvoor  te  Sk  ̂ ^»™  of  ̂ rm»^.  Verder 

geeft  het  op  ̂ «w  als  KD.  in  TP.  voor  m^,^  —  „span".  Volgens  mijn  be- 
richtgevers echter  is  -h^un  in  deze  laatste  beteekenis  ook  te  Sk  gebruikelijk. 

vdBr:  137—2  v.o.  (Djw). 

298.    inwin 

inotmn   I  =  ti  as  mxi  ijui   R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt. 

VOORB:     *n  <&)  mi)  07  ki  tui  mü  cm  mn  trm  tun  m  tn  rut  h  »  nsrt  n  \     (rij 

II  =         ?         Dj,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  op  als  gelijkwaardig  met  <un (*»**.     Volgens  mijn    bericht- 

gevers echter  is  het  zóó   te  Sk   niet  in  gebruik.     Voor  Pt   werd   als   ver- 
Klaring     Opgegeven:       ^t^innrnit^iunnimniajnihmajiiianrrti^tE/i^ifruttLmi^ 

'nrutit    .       1J11S    ZVa.       ̂ ittrnncmtnuMii'n  tojt    t 
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in  «111  (uri  (Ki  il   =  Ti  »K  hoi  (lm   Dj. 

299.  (Bi  «in  ui  |i   =  «n  o  ?   R. 

Vergelijk  ̂ ^^m.»^. 

300,  «1  (Kil  3  (KI  [1 

o 
m  (ü  a «]  ikw  3  iui  g   =  dnan(Kui3(Ki[j   Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

VOORB:     njn  imn  iu>  <n  <kVj  l  m  ktj  8  ui  -jn  on  rui  ta  <n  ■Lm  i  ma  %  v>     (-KJ 

Wbk:  geeft  evenzoo  als  beteekenis  op  „gelasten".  Volgens  mijn  bericht- 
gevers echter  beteekent  het  te  Sk  uitsluitend  „iemand  met  een  boodschap 

uitzenden".     Eigenaardig  is  het  daarom,  dat  ook  te  Sk  de    Kl.-term  «n«niw^ 
wel    in    dien    zin  gebezigd  wordt,  bv.  in    ̂ «^0^»™^^. 

dl 

302.  
(Kin  (Ki  (Ki  | 

301.  iKiKHi    =  (Kin  (Ki  m  (i  ij   Dj,  Pt,  BI 

ÜI 
(KW  (KI  Ml  (KI  Til      IS.    (KW  (KI  Ml  Ml  (KI  11      Of     (KW  (KI  «1  (KI  (KI  (KI  (1     K.    =      HW  O  (15W  (CT  (KI  J) 

K  «w^J  K^O  vJl 
Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  wel  den  ngoko-term,  maar  niet  de  krama-termen  op.  Ver- 
gelijk   Taaisoorten,  VII  bij    •nunooM». 

vdBr:  22—1  (KI),  124—10  (Djw),  125—11  (Djw),  126—16  (Djw). 
P.  L.  II:  153—14. 

303.  Min  mi    =  (Kin  (EJi   n  in n  ii    BI. 
O  J   J 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R. 

Wbk:  geeft  het  behalve  in  de  Sala'sche  beteekenis,  nl.  als  benaming  van 
een  medicinalen  wortel  ook  op  in  ̂ «hiSr,™  =  O,™^™*.  Aan  mijn  bericht- 

gevers was  deze  laatste  beteekenis  onbekend. 

304.  (kwmi   =  (kw wi  Dj,  Ks,  Pt  (maar  hier  is  »™,,3f  meer  gewoon),  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Vergelijk  ook  ̂ .^^,«. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.,  BI. 

305.  (KW  (Ki  oti  (I    =  (Kinooi   R. (KW  (KI  dSW  Ij     =    (KW 

Vergelijk  ook  »™ 
a/ 

306.   (KW  (KI*  =  (OKKKKWjl    Dj,  Ks,   Pt, 
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307.  u <i ui  «ii 

o* « o  j  wurm    ==  (fojiinj),  nl.  in  den  zin  van  „heerendienstplichlige"  Pt. 

Vergelijk  ook  ̂ ui^n  en  07  t»^™?^. 

308.  win  iHi   =  «]  «_nn  m  w»  in  n  n   Pt  (maar  hier    opgegeven    alleen    voor    de    spil   in 

het  hengsel), 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  alleen  in  gebruik  als  benaming  van  het  z.g.  tafeltje  in 

een  nienwerwetschen  brander.  In  plaats  van  het  door  Wbk.  opgegeven 

iqiün^a-jKnjijj  zegt  men  verder  volgens  hen  gewoonlijk   ̂ i/n^.™.™». 
Bijdr:  (     ). 

309.  an  «on  2  an  «il  3  Km  ij   =  (Kin  dan  o  n   Dj,  Ks,  Pt;  R;  BI. 

Het  is  in  gebruik  als  K.  Mogelijk  staat  het  in  verband  met  het  te  Sk  ge- 
bruikelijke Munt*),  dat  daar  echter  Md.  is. 

310.  wmiKHruiii 

a  J 
«ai  «ü  «n » «ii  «rui   =    ?  Ba. 

<£«^^ 
Zie  Dial.  Ba. 

311.  (Km  (Ki  «il  (|   zie  «on  mi  «o  n . 

312.  on  urn  «ü  Ki  ij   ste  »on  «ü  «o  n . 
(      «3  Jl  Jl 

313.  «|«iman  «ü2ciji|   =  m  «on  an  o -j)  3  «rui  ij   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Te  Sk  is  het  in  dezelfde  beteekenis  in  gebruik,  maar  alleen  als  TD. 

314.  «onjoinnij   =  o  (inwin,    ooi  wi «on  mi j    Ks. 

Komt  niet  voor  te  E,. 

JJe    Ivegent   Van    IvS    gat    Op:      „tnruitnuji^ntKxnm     ==s    tn  rui  rt  xji  ui  ̂ ri  ur>  ,nn  tin  <&i  <n  m  ,»»n  ten 

._   o  aS  o.  o       O         o        o    *  o  o    .  O  o  »» 
M-y»i»o  \  tuntHjtm  tBinnvitut  ^jttri^piojj \ttniM\m  njiasnn  <isn  tun  n  vm  t  uiitta  -jf-ntHitKVKjtn  -run  tui  *o«>  »W/J\ 

Bijdr:  (     ). 

315.  non  iKi  uu 

(ciwin/iij   =  «nwiiismj,    nl.  in  den  zin  van  „zich  van  kant  maken1'  Dj. 

o 
(Kliq/in     =    (Cl 

G) 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 



—  54  — 

316.  (Kin  mimi   =  am  «n  (ui   Dj,  Ks,  Pt;  R,  BI. 
IGJ  ' CJ 

Zie  Dial.  Ba  en   vergelijk  ook  ̂ ^oh. 

P.  L.  I:  72—1. 

317.  mi  a-u   =  «]  (i^i  a  ui  inji   Dj,  Ks,  BI. 

Komt  niet  voor  te   R.  * 

Gewoonlijk  verkort  tot  m.     Vergelijk  ook  ̂ ^. 

Wbk:  geeft  als  beteekenis  op  „een  jongesnaam".  Waarschijnlijk  wordt 
daarmede  hetzelfde  bedoeld,  ofschoon  het  geen  naam,  maar  een  aanspraaks- 
titel  is. 

Wdl:  geeft  het  in  deze  beteekenis  op  als  Kw.  voor  Wg.,  (Sk.)  Ptj  Of 

het  werkelijk  als  tembang  voorkomt,  meenden  mijn  berichtgevers  te  moeten 

betwijfelen. 

318.  m  ïoi 2  «| (ui 2  ?   ■=  onnn  o n ,  nl.  als  grondwoord  van  ^fm-mun  in  de  beteekenis  van 

„voor  den  gek  honden"  Dj,  Pt,  R,  BI. 
Vnm?T! .       o   a  a  O  o  a  o  o 
ÏUUKB.     ajitin^MJnKntuim'viihntwiHW-mtistiintnï  iui n un t rn w) i  ̂   xn  <ni  un  (uut  1 1 <n un l n  tn % \  ntrni 

Vergelijk  ook icmxm  xnii 

319.  Miaoioiruiji    =  (Kin  o   Dj,  Djw,  R. 

Het  werd  opgegeven  als  speciaal   in    gebruik   in   de    kuststreken,    zoodat 

het  ook  niet  voorkomt  te  Ks,  Pt,  waar  men  zegt    ̂ wn*,,  zie  beneden. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Ls.,  (Rmb.)  BI.,  Bn.  =    ̂ 3,™»,  dus  als  N.    Dit 
zal  waarschijnlijk  wel  een  vergissing  zijn. 

320.  mi  ooi   =  mo£i2 «]  inn   Dj,  Ks  (maar  hier  als  Kas.  opgegeven). 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Wbk:      sMimv  verk.  ̂   zva.  ̂ n^mt  maar  in  het  Soerakartasche   weinig    in 

gebruik,  eigenlijk  Madoereesch;  volg.  Rh.  ook  Cheribonsch;  volg.    CP.    tegen    een 

kind,  jonger  dan  nnpiiqrus  OJ." 
Volgens  mijn  berichtgevers  is  het  woord  te  Sk  bepaaldelijk  niet  in  gebruik. 

In  244  Verh.  117  vindt  men  het  gebruikt  in  den  zin  van  „schelm". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

321.  m Kinjsji   =  (KÏ130I   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

322.  on  «in  in  zie  mi  ki  iki  i m  Kin  ti   zie  kui  atl  m  ij . 
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323.  on  i  Kin  3  ut]  ki  3   =  on  i  «in  3  on  ki  3   Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

324.  ik n  Ti] «in  ij  zie    bij  kw  on  iiu>.  3  » . 

Het  is  te  Sk  alleen  gebruikelijk   in   de   beteekenis  van  „schrabben"  enz., 

bv.  in  *»m»Qti*™  =  „baggermolen". 

325.  m  Kin  3  on  in  kui  n    =  m  ooi  Jij  «£i  3  ion  o ,  nl.  in  den  zin  van  „troffel"  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  in  verschillende    beteekenissen,    o.a.    ook    deze,  welke 

beteekenissen  echter  volgens  mijn  berichtgevers  geen  van  alle  te  Sk  in  ge- 
bruik zijn. 

Bijdr:  (*)  geeft  «mn^-D*™  op  in  den  zin  van  „zoeken  tot  aan  den  bodem 

of  tot  aan  het  eind  toe,  ook  fouten  van  andere  zoeken". 
Dit  moet  zijn  ̂ tn^m.  en  zóó  is  het  ook  te  Sk  in  gebruik. 

326.  (i (Kin  Kin  (irui  n   I   =  (irïjiKin   Pt. 

VOORB:     (O  (Cl  unttntn  tmitxn  j  tui  mi  ui. ui  ti'rn'ttQun  ruin   natJiun  rui  ̂ AtqnvntKn  ,ui  »Tii     (Pty 

Als  verklaring  werd  naast    ruiiai   nog  opgegeven    ,<m ™ ™ ■ ,  een  woord,  dat 

echter  te  Sk  niet  in  gebruik  schijnt  te  zijn. 

iKin  innn    =  min  £Ji  (Ui  \ ,  nl.  in  den  zin  van  „voor  de  eerste  maal, 

ploegen,  voordat  de  sawah's  onder  water  staan1'  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
V  OORB  :  iKmn  ti  «  ut  isii  tvn  ,un  tiatm^AUiqnuntui  rui  ic>  ,un  un  o> )  *      (K.S.  11161*  IS  ClUS  itvn  im  ,/i  /  = 

tun  awi!  J 

co     w 

III    (ct  Kin  trui |    =  iriJi  uw  iq  kt  ij   Pt. 

o  o  o  o  . 
xjn  iniicnn  ninap  ui  tun  tui  tui  ~/n  hm  itm  ten  rui n  tun>u>  isn  ,/t>  m  nm i  mm)  <r>  np  t  >--nn 

UT)  t\     (1  t) 

Wbk:  geeft  ̂ ^^  alleen  op  als  beteekenende  „groote  keisteen"  en  gmai. 
ook  als  straf.     Dit  laatste  is  onjuist:     De  straf  heet    M>,a,nj>,,  het   opleggen 

dei*    Stl'ai    iiritirn  truin  ,  ZOOÜat    men    DV.    Zegt    tui  mnirnirtii  tin  tien  trui  n     en    <io  «n  tn-n  ruin. 

De  boven  bij  II  opgegeven  beteekenis  van  «jnQw,  vindt  men  in  Wbk.  niet. (O 

Vergelijk  ook  \mu\™>n- 

327.  (innoji 

/  o 
me on  iji  Kin  ̂ nn  ut]  Kin   =  co  iki  kbi  Km  -jm  t\  Kin   Ks,  Pt,  K;  BI. 
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Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  komt  het  zoo  te  Sk  niet  voor.  Men  vindt  het  intusschen  zoo  in  244 

Verh.  139 — 7.     Vergelijk  ook  boven  bij   „j,™»^. 

vdBr:  119—11  (Djw). 

328.  Km  in  ikn  n   =  o  (Km  in  ra  ki  ij    Ks. 

VOORBt     wimi/ni  ntmtci  nsnn        öffll') 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  Sala'sche  beteekenis,  nl.  als  „plank;  deksel  van 
een  graf;  het  bord  van  den  band  van  een  boek]  de  houten  schee  van  een  Jav. 

degen,  die  met  leer,  zilver  of  goud  overtrokken  wordt]  de  lijst  van  een  schil- 

derij of  plaat".    Bovendien  is  te  Sk  nog  in  gebruik  utSniai-nejin  =  een  wijd- 

gevlochten  bamboe-pagger  om  aanplantingen  enz. 

329.  («in  (u  urn  ij 

(»ai(kJj/«Tn(kJ]«in[)   =  .uw  (kJ)  o  ,j  (Ki  il   R,  BI. I  kti  (kR  /imn  (kil  «in  n   =  awikii 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt. 

V  OORB  '.     iun  a^  fj^ouj .irnria^i  ihtri  -/ti' tij) iiji  ̂   \   <n  hm  tto iw>  un  _/jm  v\    (.■"/ 

Voor  Dj,  Pt  werd  in  de  plaats  van  dezen  vorm  opgegeven  ^M^^m^. 

Wbk:  geeft  ̂ ^^y.  alleen  op  in  de  beteekenis  van  „gedruisch1'. 

330.  (Kminoji    =  (um«m_iikTn 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  ook  in  dezen  zin  op,  zij  het  dan  ook  alleen  voor  Ara- 
bische letters.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk  behalve  in 

de  uitdrukkingen  «n™  ,(£«»>  «3  <u*?  en  oTiMÏ,i««?,  dus  =  „Woeasdagsche-"  en 

„Donderdagsche  kalender"  alleen  in  gebruik  op  de  scholen. Bijdr:  (     ). 

331.  «m  a  ji  *]  o  «m  ij   =  imn  o  «j  o  mi  n  Pt. 

Vergelijk  ook  Q>£>. co 

332.  «in  o  (kJi  jj    =  (U}<Ü>    iHii  o  kji  (| ,  nl.  alleen  in  den  zin  van  „nok"  Pt. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  R. 
Bijdr  :  (     ). 

333.  onhtm  dji  ij  «in  ij    =  onnifui,  nl.  in  den  zin  van  „dekplank"  Dj. 

Wbk:  geeft  het  in  een  hiermede    overeenkomstigen  zin  op.     Volgens   mijr 

berichtgevers  beteekent  het  te  Sk  alleen  „jaloezie"  enz.     Vergelijk   ook   ,?(W 

WW 
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334.  (»nn*-jiinnn   K.  ncin  o   N.  Dj,  Ks,  Pt. 
^CO  J|  ̂  

Zie  DiaL  Ba  en  vergelijk  ook  ̂ ^gn™. 

P.  L.  I:  55—1. 

335.  iï]KmiKin|   I  verkorting    van  «oi^»™^    Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

II  =  in  m  o  win  ij   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

VOORB;     il  iur>  (K/i rt <nn  n  urn  oj>  iui  w     n  n  tHwvv* 

Vergelijk  ̂ mx^  en  zie  ook  bij  -^ i/n ,7 »™ *»,« . 

Wbk:  geeft  noch  r^un^n,  noch  het  ook  te  Sk  gebruikelijke    ̂ ^^    inde 

beteekenis  van   ^o*™  op. 

336.  wn  m  ww  joi  n    =  «ui  win    Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  als  spreektaal.    Volgens  mijn  berichtgevers  echter  zegt 

men  te  Sk  alleen  m)*£>    (behalve  dan  in  o™^»™»™   enz.). 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Smr  en   voegt    daaraan    toe,  dat   het    ook  te  Sk 

gebezigd  wordt.     Zie  echter  boven. 

337.  MTKmnikJii]   =  os  j-jij  cm   Ks,  Pt. 

Vergelijk  ook   ̂ oj??. 

Wbk  :  geeft  het  ook  op.    Te  Sk  wordt  het  wel  verstaan,  maar  door  Java- 
nen zelf  naar  het  schijnt  niet  gebezigd. 

Bijdr:  (     ). 

338.  mui  ia   =  (KwajMnjifl,  nl.  in  den  zin  van   „paard"    Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

1' 

j«i  ak  (Kin  ia ,  gewl.    Kin  «g  (Kin  ia  mui  ia    =  'lunag;  as  inwin   Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  »™«)  op  zichzelf  op  als  tembang  en  verder  als  K.  van  a^-mn» 

in  OJ.  Ten  aanzien  van  m,m  als  boomnaam  vindt  men:  „«S^m,  KN.,  ook 

voel  oSunmaoij  N.,  «S as* mi <nj> n y  K.,  naam  van  een  boom".  Volgens  mijn  bericht- 

gevers is  dit  minder  juist.   Te    Sk  is   «a^n-r.^   KN.,   aStsmurvn    KD.    «S^m 

komt  als  K.  voor  in  Pasisir-Javaansch,  maar  niet  te  Sk.  Gewoonlijk  wordt 

het  daar  ook  in  N.  gebezigd,  al  wordt  OTun^^M}   ook  wel  verstaan. 

Naast  xntn  werd  nog  als  dialektisch,   maar    speciaal    als    KD.    opgegeven 

ajinnTfimrviij.    Dit  woord,  dat  Wbk,  niet  opgeeft,  is  echter  ook  te  Sk  als  KD. 

in  gebruik.  Wdl.  geeft  het  voor  geheel  Midden-Java  op  als  K.  Voor  de 

bovengenoemde  streken  echter  is  dit  bepaaldelijk  onjuist,  want  daar  is  het 
KD.   en  <k»oo   het  K. 
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Wdl:  »,«»«».  Kw.  -       —  -*   *- ,),:  f/niin  :    JVW.    a&-nttnj   itninnminjn  iumnn[^in&j>itn(m  ~Ji*rnmtnj>iaz>iHij)  <&;  iwn  m  nsn  iu> 

o  o  " (B)  \   4S71  hj>  »o  urn  il»  n  nsn  tm  -s»  trut  ttsn  cm  \ 

Dit  is  in  zooverre  onjuist,  dat  het   woord   gebezigd    wordt    als  K.,  zoodat 

net  is  —  <N7i  iu  irvtn  en  niet  —  «^  m  non , 

vdBr:  65—15  (Dm). 

P.  L.  I:  213—4  „,&- 

339. 

ttcn  ts  «1/ (in  i/n  «sn  iu»  0/tj  (u>  ruin \ 

m  Kin  «]  ism  mn  n   =  m  oonn  in  asm  j   Ks. 

Wbk:  geeft  als  beteekenis  van  ^^«n,.™*  op:  „groote  ketel  zonder  tuit" 

en  van  ^«o^-n*™ :  „ketel  met  een  tuit  om  water  te  koken,  theeketel".  Vol- 
gens mijn  berichtgevers  is  dat  minder  juist:  Een  ̂ Mi^^rvin  is  te  Sk  een 

trekpot  van  Europeesch  maaksel  L«n^o.j  van  Chineesch  maaksel)  en  een 

<ri<K>ri-nasnji  kan  nooit  een  theeketel  zijn. 
Bijdr;  (    ). 

340.  Kin  ikJi  il   =  CTiiuno 

J|  («SI, 
Wbk:  geeft  het  alleen  op   in    de    te    Sk    gebruikelijke    beteekenissen  van 

„standvastig"  en  van  „pakkist". 
Bijdr  :■(*). 

341.  mttm^jM»   =  iKm(fM>   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

vdBr:  139—21  (Djw). 

342.  win  tkJi  aai  ij   ==  rmri  9-ji  Kin  n   Dj,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „aanhoudend  zacht 

wrijven"  en  vermeldt  het  verder  als  door  Rh.  opgegeven  in  den  zin  van 
cm^m^.     Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  in    de   laatste   beteekenis  te  Sk 

alleen  wi^»^  gezegd.  In  tëmbang  schijnt  het  echter  een  enkele  maal  ge- 

bezigd te  worden,  zoo  in  de  de  door  Rangga  Warsita  opgestelde  Adji  Pama- 

sa  in  den  zang,  beginnende  met    „CA^™^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

P.  L.  I:  83—13,  90—5  enz. 

343.  turn  ikji  «on  i    =  ui  axi  urn  u   Ks,  Pt,  BI. 

Vergelijk  ook  £?«i3^. 

Wbk:  geeft  het  niet  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  komt  het  te 

Sk  in  tëmbang  voor  in  de  beteekenis  van  ^«S-n    of  £?»&. 
OAA      ̂ >    Q  O-   O-     tv      r>i. 344.  Kin(M(Kiii    =  (Kin  ui    Dl,   rt. 
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Zie  ook  bij  üSimj. 

Wbk:  geeft  ook  op    &*Smj    voor    „satijn".     Volgens   mijn    berichtgevers 

echter  zegt  men  te  Sk  ̂ ,°».    Zie  intusschen  1001  N.  II,  158 — 9. 

Bijdr  :  (  *  ). 

345.  nu»  ai  fkn  a  o  ij    =       ?       Dj. 

Wbk:  geeft  als  beteekenis  op:  „stof,  in  den  zin  van  een  Europesche  stof, 

zooals  zijde,  daar  een  kleedingstuk  van  gemaakt  wordt".  Volgens  mijn  be- 
richtgevers echter  wordt  het  woord  te  Sk  niet  gebruikt. 

Bijdr:  (*)  geeft  als  beteekenis  op:  „stofgoed,  hiermede  wordt  ook  dik 

satijn  bedoeld". 
346.  aai  *ji  on   =  o  «n  wi  nn  ki  n 

Wbk:  geeft  ̂ iS*»»    niet  op  en  van  iw^-n^  alleen  de  beteekenis  „pronk- 

stuk", „zondagspak".  Het  wordt  echter  ook  gebruikt  voor  ons  „groot-kostuum". 

Bijdr:    geeft   als   gelijkwaardige    Sala'sche    termen  op    »™ .■.?«,*  en  ̂   ,£!»#. 
Volgens  mijn  berichtgevers  echter  wordt  het  eerste  niet  gebruikt  en  ̂ -^«j», 

niet   ̂ S,    (een  verbastering  van  ons  „groot  tenue"),  alleen  in   den    zin  van 

ons   „in  de  puntjes  gekleed",    „tiré  a  quatre   épingles",    gewoonlijk   spotten- 

derwijze.   Ook  Wbk.  geeft  echter  als  beteekenis  van  ̂ ^CTmj  op  „groot  tenue". 

347.  «in  jJi   =  odJi   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  als  dialektisch  voor  (Rmb.)  (M.)  Ng.,  (Kb.)  en  als  TD. 

voor  Sk.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk  ook  als  TD.  niet 

in  gebruik. 

348.  (Kin  o?    =  (LQ(KK>  n^-  *w  den  zin  van  „uitgekookt  of  uitgeperst  sap",  „saus"  Dj. 

349.  itmoiKio 

(kJI  Kul  O  (Ki «    =(K1I10(KI[|    Ks,  Pt,   BI. 

Dit  komt  bij  alle  telwoorden  voor,  nl.  dat  ze  onveranderd  ook  bijvoegelijk 

gebruikt  worden  en  zelfs  komen  voor  woorden,  die  geen  telmaat  uitdrukken, 

vergelijk  vdBR:  117—15   &>&>   2   £>w,    (Djw),    120—9   »«^   3    &£,    (Djw), 

119 — 2  ̂ crm  1  <Qvh<c,*nj   (Djw).    Evenzoo  fac  sim.  37    „j,*™™™™   (Ngj). 
In  BI  schijnt  dit    echter   minder   algemeen    te    zijn.    Men   zegt    daar   ten 

minSte    niet    asij  m  tui  mn  nm  5     maai*     aji  itsi'i  on  asn  mi . 

Bijdr:  geeft  het  ook  voor  Ks  op,  \w.  M ér,™ ^rui^ nsm ^ruittM. 

11.   Li.    LLl    LoK)   o    ajiMTinjiwi-jimjijt)     LoL   J.O    oiuiTtijjiNj^tKniuiooiKn. 
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Q  Q. 

350.  tan  o  mi  i  =  <ni  *nn  >  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  is 

het  te  Sk,  behalve  in  samenstellingen  als  «.«.«.iS*™  enz.  slechts  bij  uitzonde- 

ring in  gebruik  naast  aft»™?. 

351.  (Kin  o 

on  o   =  roiri  (kYkw  <un  (?  maar  dit   wordt  te  Sk    alleen    van    een    £},<&<utn 
Q/  .  o 

I  (IQ 

gezegd,  zie  J.  Z.  II,,  133)  Ba. 
Zie  Dial.  Ba. 

352.  «mojsmji  N.  (KinnjuiWlnr|  K. 

I  an  o  2  «in  o  asm  n    =  iKinunji,  nl.  in  den  zin  van   „werkbare  mari'  Ks,  Pt 

Vergelijk  ook   £,&, 

Cflr 

Q 

II  ikti  o  asm  n   =  (kj)  nnn  ?   R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Vnn-RB  •  o.    o        O   o  a.  o  Cl  /"D\ 
V  UUxlrS .     o/»  na  mi  «e?  h/ihsiiotiojj  <w>  (**<«-»)  -j) iisn  mrt  xn cmihn  i^KTiuniui n  ii^n n  itii^     \R>) 

Wbk:  geeft  als  beteekenis  van   i^^io^  op    „de    gegoeden1'.     Volgens 
mijn  berichtgevers  Qchter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

353.  joiarui   N. 

^(UiKi]iin/>oiiiJU|d5w   =  mui  innm  mn  tmn  ran  mui  nsw  n   Ks,  Pt,  BI. 

Te  Sk  is  in  dezen  zin  ̂ w,*™»   op  zichzelf  N.  en  ««^    K.  Maar  men  zegt 

er  bv.  weder  wel  «owijum«m-. 

P.  L.  II:  121—10  v.o. 

354.  m joi innji   =  m m.n 3 m tui 3  Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  1°  als  tëmbang  in  den  zin  van  «,^,01^  en  2<>  als  TD. 

voor  een  kleine  ̂ tu, % ̂ %.     Mijn  berichtgevers  echter  kenden  het  in   geen  van 
beide  beteekenissen. 

Wdl:  vermeldt  het  in  den  zin  van  ^nnimrat  voor  Dj 
o  o 

355.  winii   =  (KJioonnn,    onn  ann  i<nn  ji   Ks,  R. 

Wbk  :  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.     Te  Sk  verstaat  men  het  woord 

wel,  maar  schijnt  het  —  althans  door  Javanen  —  niet  gebezigd  te  worden. 
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Bijdr  :  (***). 

356.   win  «|  inn  tsm|  I  =  (ici  ion  osm  n  Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

II  =     HU)  (KI  Wl  (LC1  j]     R,    BI. 

TTT  OCS  °     °  ui lil  =  (u\  Kin  o  -!)  ki  in»  Kin  n    BI. 

Wbk:  geeft  het  behalve  in  de  Sala'sche  beteekenissen  van  „kleverig"  en 

„villen"  (grw.)  ook  op  als:  „benaming  van  een  nauwsluitend  fatsoen  van  buis". 
Deze  laatste  beteekenis  was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  voor  Dj.,  BI.,  in  de  beteekenis  II 

voor  Bn.?  in  de  beteekenis  III  voor  Tjr. ,  (M.). 

357.  m  »nn  «|  o  Km »    =  asm  on  arm  on  cun  Kin  n   Pt. 

Vergelijk  ook  <£>£<  en   «^t,»™^. 

358.  on  Kin  j  «1  om  2   zie  on  o  3  on  Kin  3  on  oin  s . 

1^1  I         I  «O 
359.  (Kmodn 

asin  K*m  kïi  nnj!   =       ?       Ba. 

Zie  Dial.  Ba. 

360.  KBiUuin   =  «3  (^   Pt,  R,  BI  (maar  hier  opgegeven  als  TD.). 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks.  Zie  echter  ook  bij   ̂ ^h. 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  wel  ̂ h^  en  ̂ nin.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  zijn  deze  woorden  te  Sk  niet  in  gebruik. 

361.  Km  in»  Kin  oi  osin »   =  m  o  isin  (i  ,  in  oi  isin « ,    on  ann  on  arm   Dj,  Ks. 

Bijdr:  (    ). 

362.  Km  an  o    =  Kin  o  mui  _n,  nl.  in  den  zin  van   ̂ n^nonij  R. 

VergellJK    OOK    tunni  ,    loinicnttoti  en  ttm  munajitun», 

Wdl:  geeft  het  voor  (BI.)  op  als  beteekenende  umu<|uj.  Waarschijn- 

lijk wordt  hiermede  hetzelfde  bedoeld. 

363.  on  Km  anno?    =  otictiii  ,  Kin  ooi .  Kin  ici  ki  f)   Di,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R,  BI. 
Vnrm-R'  °  O  Cl  O  O         fRTaï V  UUlvxS .     oji  tui  (tq  un  thli  rui  3Ji  ia  «  tisn  l  n  tui  q  \     tntcni  isutQ  -tanm  ii/itj)*   ̂ Jj-öj 

364.  kip.  o  o   =  (Kin  uu»  icm i   Di,  R. 

Yerh»  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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Vergelijk  ̂ So^o. 

365.  (Hrmo   =  amifcji-J,    mm  mi  asm  n   Dj. 

Wbk:  geeft  het  behalve  in  de  Sala'sche  beteekenissen  van  „uier",  „zwe- 

zerik", „krijt"  en  „kamfer"  ook  op  als  Malayisme  voor  „kalk".  Het  schijnt 
zoo  echter  te  Sk  niet  gebezigd  te  worden. 

Bijdr:  (*). 

366.  hui  o    —  Km  isin   Dj,  Ks,  Pt,  R,   BI. 

367.  on  (Kin  o    =  imn  ij»  ,  nl.  in  den  zin  van  „keper"  Dj. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:     „m&s   1.  (Tj.)  dial.v.  ̂ ö',    Holl.  keper." 
Het  is  niet  duidelijk,  wat  de  beteekenis  hiervan  is.     Is  het  de  bedoeling, 

te  zeggen,  dat  »<},£X  dialektisch  is  voor  het  Sala'sche  ̂ unOt ,  waarom  dan  ̂ un 

Qï  zelf  niet  opgegeven?     Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  juist  «?,££'  de 

Sala'sche  term  en  is  ̂ un^f  te  Sk  alleen  als  TD.  in  gebruik. 
vdBr:  20—8  (KI). 

368.  «|  »oi  a  o  (Kin  il  =  tol  ifui  (ism  |   R. 

Vr>r\T>Tf         .     OC>  o  o  C>    o       O  o  o  (T>\ 
V  UU-ttü  .  ,n  o  i  zj>  (bj  en  ui  t  iui  n  un  ̂ m  l  ti  un  ann  o-ji  cm.  ig)  \   m  sa  q  tui  urn  ui  itq  <&>  rvfl  nji  ca  m  un  i  hji  un  n  \     \ix) 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op.     De  beteekenis  is  „kaartspelen", 
nl.  met  Chineesche  kaarten. 

Voor  Dj,  Ks,  Pt  en  BI    werd    vfuntiSurj   opgegeven  als    beteekenende    de 

kaarten,  waarmede  dat  spel  gespeeld  wordt.   Te  Sk  zegt  men  daarvoor  een- 
voudig   <£,  «n. 

VOOr    Jrt    Werd.    nOg    Opgegeven:     ni&iu)uii7nnj>t&>ji       mrnoji  tip  nvrmnsntthm  cm  \       lunuhuh 

O  o  o.   o  a         o    .         .    o  o  S  CY  G)       o    o  (?)         O        o. 
tnnmtcn  luitvmit   tun  cm  %  ui  ui  un  asn  tvm  n  un  ikji  :   aj><ru>  unm  iui/1   unasniun  m\   nm  trui  ̂   cm  ui  %  tta  ikii  %   u}    cun 

.     io         on      r>       /  s\    o.  .     i  n  o     o  .      o        n  o         » 
un      i-    tui  tui  tui  ~J>  ui  w  un  ui  tl   [un  I  tunun      i-    ntcn  I  asn  tui  tun  tui  tui  ut  f>  Kiun  uiii   cen  ruitanns 

369.  (umoikJii     =    HDioismji,     nl.    in    den   zin    van     „Europeesche-  of  Chineesche 

waaier"    Ks. 
Komt  niet  voor  te  R. 

Vergelijk  ook  ̂ ,Ml^ji. 

Wbk:  geeft  in  dezen  zin   « «&)*««'    zelfs  op  als    meer  gewoon    dan  Oiüasn». 
Volgens  mijn  berichtgevers  echter  wordt  ̂ «tutuin  te   Sk    niet    gebruikt.      De 

onderscheiding,  die  in  Bijdr.  gemaakt  wordt,  nl.    un  Q«snj>  voor  ronde  waaiers, 

die  niet  gevouwen  kunnen  worden,  en  uf.xa^it  voor  de  Enropeescke  en  Chi- 
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neesche  waaiers,  is  volgens  hen  dan  ook  onjuist.    In  beide  gevallen  zegt  men 

Ic    O Iv     aai  im  ds»  ij  . 

BiJDR:   (     ). 

370.  <kho  J.O    =  [m\  im  joi  jj    Pt;  BI. 

Komt  niet  voor  te  B.     Vergelijk  echter  ook»™™™. 

Wdl:  geeft  het  niet  op,  wel  ̂ ^^.p  in  denzelfden  zin  voor  Tg. 

371.  tmn  o   =  (manwi   Dj,  Ks,  Pt,  B,  BI. 

Wbk  :  geeft  bij    *™<o   dit  op  als  naam  van  den  boom  en    m,^^   als   naam 

van  de  vrucht,  terwijl  bij  u,*™  weder  dit    laatste    vermeld  wordt    als  naam 

van  den  'boom  met  toevoeging  van  de  woorden :  „volg.  Bh.  heel-  meer  bep,  de 

vrucht  lu,ln^J,^  en  de  wortel  en  bladeren  «ji*a%".  Volgens  mijn  berichtgevers  heet 

de  boom  m«>j>  en  is  ̂ o  alleen  de  benaming  van  de  wortels.  In  Djapara 

nu  noemt  men  alles  «w*a,  zoodat  men  bv.  zegt  ,,^«.«^,^01?™^  enz.  Voor 

BI  werd  mij  opgegeven,  dat  de  jonge  vruchten  jQ^o^  heeten  (cfm.  Sk)  en 

de  oude  vruchten  m^*».     Voor  Pt  werd   opgegeven    a^n,  ̂ ^u^L-now™" 

(E)  -J1.1Q  -^nuj't    (irjxmtrjOJitu-nij]. 

372. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

üfi  (K¥i  2 'olji  (ism  |]   =  dn  (Kin  3  [aa  asm  |    Dj. 

Komt  niet  voor  te  B. 

Bltdr:  (    ). 

(Kin  o  Kin  |    =  ui  :kiii  (ui  ktji  11    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

VOORB:     ui ,0 1  tui n  «7  jjj i  <n n  naitn  tui  in noj  un n \     ("•    J-i«    l ,    Oö   loj. 

Vergelijk  ook  *ft$*™  en   ̂ S^mn, 

Wbk:  geeft  »£LSn™    op   naast  uiJ^j,     Volgens  mijn  berichtgevers  ech- 
ter komt  aQiSunn   op  zichzelf  alleen  in  enkele  uitdrukkingen  voor,    zoo  tQ™ 

trnrji  un  ~m  om ^  trmji  ?      OU     umci  trn  ui  tui  n     (==    Op    Zijn     mmSt). 

P.  L.  I:  55—4,  65—16,  84-16  enz. 

kbi  (ui «mi   =  (KUKUimnij,    sji '.rnn  mi  «m n   Dj,  Ks,  Pt,  K,   BI. 

V  OORB  :     <i//j  uh  tut  K')  turn  é\  /un  wi  <n  un  /&>  n  ui  t  tuin  \   (^-tvSJ 

Wbk:  geeft  het  op  als  poet. 
Wm  ■  °  °  T)\      fRl  \      °  °  °  °  Ir               O  o  ir" 
VYJJ-Li.   yj  z  uiitjiunn  -.     ■L'J-,    \*->'--)      npuptrnn   <ui  in  n  rui  wn  ij     Jv.          tmj  Mi  u>  ,un  n     lv. 

Dit  is  natuurlijk  een  vergissing,  want  zoo  als  het  er  staat  zou  »^^^  N. 

en    aji&t&unj,  K.  zijn,  terwijl  het  eerste  eenvoudig  een  verkorting  is  van  het 
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laatste,  evenals  men  te  Sk  in  enkele  uitdrukkingen  9o»j£)«S«/w*  verkort  tot  »Q 

iS^jj.     Vergelijk  ook    boven  bij  ̂ ««n», 

De  Regent  van  Ks  gaf  bet  op  als  gebruikelijk  in  Djapara,  Rembang  en 
verder  oostwaarts. 

375.  (kïio   =  «sujiJi    R. 

Vergelijk  ook  ̂ Mi^tmj. 

Wbk:  geeft  bet  woord  in  deze  beteekenis  niet  op,  wel  in  de  Sala'sche 

van  „sluier". 
376.  «nas   =  cnn  o  n-a  n   Dj;  Ks,  Pt,  BI,  Bn. 

Zie  Dial.  Ba. 

377.  m  ikïi  a  «]  as  3   I  =  asin  o  ̂ jj  kti  m  (Ki  2  m  .inji  3  ann  iisin    (?)  BI. 

Te  Sk  beteekent  ̂ lo)?^-M7)8^  alleen  „jonge  djatiboom",  maar  bier  is  het 

blijkbaar  gebruikt  in  den  zin  van  „dolk1'.     Vergelijk  ook  Wbk. 
TT  /  O  tv 
11    ikii  «|  ion  3  at]  os  3    =  nnnvuiinnm  iniKi  jAicïi  Hiinnij   Dj. 

In  de  beteekenis  II  werd  voor  R  opgegeven    ^«wt^-m^. 

Wbk:  geeft  bet  in  verschillende  beteekenissen  op,  o.a.  ook  die  sub  II 

genoemd.  Volgens  mijn  berichtgevers  beteekent  het  te  Sk  alleen  „tijdelijke 

pasanggrahan". Wdl:  geeft  het  op  in  de  beteekenis  II  en  wel  voor  Dj. 

378.  (mniiu)   =  (kJiaiin?   Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  bet  behalve  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenissen  van  „zoo- 

als"  en  van  „middelen  tot  onderhoud"  ook  op  in  die  van  „gegoed".  Het 
is  daar  echter  niet  het  meest  gewone  woord  zooals  in  de  pasisir-streek. 

379.  jokuui   N.  (Kin  uk  K. 

(O] (Kin (Km ojuj   =  <lto)  wain   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Wbk:  geeft  het  ook  op.     Volgens    mijn    berichtgevers  echter  is  te  Sk  het 

meest  gewone  woord  «m™™ ,  dat  in  Djapara  zelden  of  nooit  gebruikt  wordt. 

Bijdr  :  (*  *  *). 
380.  aai  m  oj)  3  ? 

dn  m  do  3 1   =       ?       (=  naar  links  wenden ,  van  een  prauw)  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Naast  <£?Ti^.    Voor  het  naar  rechts  wenden  zegt  men  Q^cmtn^n. 
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Vergelijk  ook  boven  bij  »jwj»?. 

Wbk:  geeft  ki^omi^  niet  op,  maar  vermeldt  bij    cmiwit:  „lunmiwi^  of  a^tum^ 

v.    Mn/wit   als  scheepsterm ,   een  vaartuig  pagaaijen,  nl.  het  water  naar 

zich    toehalen".     Van   iS^wm  wordt  behalve  de  Sala'sche  beteekenis  van 

„iets  met  een  hefboom  lichten1'  ook  opgegeven:  „een  vaartuig  met  een  pagaai 

wenden  of  sturen".  Een  en  ander  komt  dus  niet  geheel  overeen  met  het 
gebruik  in  Djapara. 

381.   «in  (iiui  eji 

(Kin  ojid  if-Ji  (Ki I]    =  ociJi ? mui  io  [) ;  nl.  in  den  zin  van  „desaverkiezing''1  Dj,  Ks. if-n  (Ki  il   =  mi  ra- rum  kt  il, 

V  OORB  :     oji  n  xm  tui  nsn  _/n  tui  tui  tuut  <*i>  on  ~ji  tsV»  am  \\      ̂ -^-S) 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI 

i? 

Wbk:  geeft  ̂ ,ma»     alleen  op  in  de  te  Sk   gebruikelijke   beteekenis  van 

„proef",  „beproeving". 
004.     UU)  J-J)  IH1     =    (K'UI  *-Jl  !K1     Dl. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  vormen  op.     De  beteekenis  is  „kommandeeren". 
Bijdr:  geeft  oo 

zegt  men  er   £,Q 

Bijdr  :  geeft  ook  voor  Sk  op    £l£s(.    Volgens  mijn    berichtgevers    echter 
~>  IHI    . 

Ca) 

383.  (hu  h  «j  Mi  ki  ||     =    tui  c>  on  Mi  (Ki  ij   Dj,  Ks  (maar  hier  is  «j,*^™»^     meer   ge- 

woon), Pt,  BI. 
Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  naast    ̂ Ln^^^    op.     Volgens  mijn  berichtgevers    echter 

is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

vdBr:  68—6  (Smr). 

384.  «tin  o  ui  arm  [|   =  Mm  o  -J\  arui  ||   Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op  en  bovendien  nog  als  gelijk- 

waardig met  <u»ai£},rwji  =  „dicht  aan  elkander",  „compres".  Volgens  mijn 

berichtgevers  worden  noch  iï,v,S*n*ji ,  noch  iQviQnjy  zoo  gebruikt.  ̂ i^Srmj 

beteekent  volgens  hen  alleen  „kleverig",  „innig  samenhangend",  terwijl  ̂ \,,i?™» 

is  1°  de  naam  van  een  lagoe  en  2o  =   „kozijn". 

Wdl:  geeft  voor  Dj.  op  aS<Bi£rr^=  t™**^™,! ,  wat  onjuist  is,  want  het 

wordt  als  K.  (of  KD.?)  gebruikt  en  is  dus  gelijk  aan  J^^^,  dat  te  Sk 

het  K.  (Wbk.  geeft  op  KD.)  is  voor  fc^» ~fl™#- 

385.  «m  (EJi  — (i   =  (o  (Km  o  ij   Dj ,  Ks. 
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Zie  Dial.  Ba. 

386.  (Hm  o  «1  mi  f   =  (Km  en  an  tui  mn  ki  n  R,  BI. 

I    }  «U  Jl Komt  niet  voor  te  Dj. 

Voor  Pt  werd  alleen   ̂ ^-w.^*^  opgegeven. 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  wel  J&aa^wxu/»*™ ,  dat  echter  volgens  mijn  bericht- 

gevers evenmin  te  Sk  voorkomt. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI.,  Ls.  (Rmb.). 

387.  «rooi   =  iktkh)    Ks. CJ 

Voor  BI  werd   nog   als    beteekenis    opgegeven:  .ffl^Mtim^-n^M™^ 
D  O        o.  o  D   .         o  .  O         o.       »  *  o 

»<tj  (U)  t/i  mi  mj  {  dyn  t&)  u>\    tui  %  ta>  hji  n  o  l  art  art  'M  in. «  «4  art  *  aoi  asti  iKnn/i  un  art  ,/n  tniezi  om    \   tuiKrjthiajitminiwt 

O  a  o.    .  O  o.  » aj)  ̂ A  mi  i/n  tm  urt  im  wimjt  _s»  kh  a_a  art  art  a\ 

Dit  komt  dus  overeen  met  de  Sala'sche  beteekenis,    daar  te    Sk    het  ver- 
schil in  beteekenis  is,  dat  een   wr>£   wordt  vervaardigd  van  rnendong  en  een 

oQ/im  van  pandan. 

Wbk:  geeft    ̂ ,m    op  als  een  „zak  van    gevlochten  biezen   of  gëbangbla- 

den"  (lees:  bladeren)  en  un™  als  „een  van  «ei^mi     touw    of   iets    dergelijks 

gevlochten,  zak".     Zie  te  dezen    aanzien    het   boven   opgemerkte.     Bovendien 
worden  althans  te  Sk  geen   zakken  gemaakt  van  gëbangbladeren. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

388.  ikïïi  <ej  01  (Ki  ij    =  mm  m  01  tui  n   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

VergelrjK    OOK    (unn>  ,    wn  min  imruna   en  unniui. 

VnnTJt}-       °  o         O  a.  o  a  /"DN V  UUivü  .     iut  art  a   ««•  'n  art  vn  Jrti  wn  ai  im  art  ~/n  iu>  rt  xm  M  <tn  m  un  i    m  un  ~/n  vu  xm  m  ojijt  \      ̂ -"^ 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Kr.,  (Bg.). 

389.  «in «)  cm  3  (Ki  i)  =  urui  in   Dj,  BI. 
«1  cm2(Ki[| 

JJ 
Komt  niet  voor  te  Pt. 

Het  woord  schijnt  meer  speciaal  gebezigd  te  worden  voor  een  kleinen  ach- 
teringang.    Vergelijk  ook    a™™. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in   de   Sala'sche  beteekenissen  van    „achtererf" 

en  van  „tuin". 
Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

390.  ikbj  01  «m  il   zie  »ji  asm  o  tm  fi . 

391.  «m  m  01 2  inn  tm  11    =  Km  «1  o  3  vin  iki  jj  Ks. 

*Moet  zijn   ar><nji,  daar  tniètnm  KI.  is. 
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Zie  Dial.  Ba. 

392.  K]  <Kin  3  K]  Cl  3     =a    ffll  (ISY1  afl  'KI  3  ,     lï]  KW  lï]  Cl     Dj. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Bn.). 

Bijdr  :  ( *  ). 

393.  win  m  ei  (Kin  ij 

C:>  T  Q  C;>  TV         üi 

(Kin  an  (i^i  Kin  mi  j|    1  =  (kji  win  o  ~j\  (ki  n    Dj,   rt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

II  =    (KJio^Ji,  nl.  in  de  beteekenis  van  „Chineesch  telraam"  BI. 

III    =    O  Min  (KI  «1  Cl  Kïl  (KI  il     =    O  lO)  W  (Ol  Wl  llïl  Ml  OS  Tl  «|  (KT1 

arm  (trui  m  tuin  a  o  ?   Pt. 

Wbk:  geeft  den  vorm  niet  op,  hoewel  hij  ook  te  Sk  gebruikt  wordt,  nl. 

in  de  beteekenis  van  „hansop".     Ook    de   beteekenis  »3^  3f   =    „Chineesch 

telraam"    wordt  in  Wbk.  niet  opgegeven. 
Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  voor  Dj. 

394.  Kin  m  ici  3  (Kin  i 

(wi  mi  m  ei  3  (Kin  n    I   =  an  in  3  «n  inri  3  cm    Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,   R. 

II    =  (kn  (kJi  ut]  o  (Kin  ji      BI. 

Wbk  :  geeft  het  ook   op  in   de  beteekenis    I.  Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  het  zoo  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  voor  Smr. 

395.  in  Kin  a  ei  (Kin  |i    —   '/3  baoe  Ks,  Pt. 

Te  Sk  bestaat  hiervoor  geen  afzonderlijke  term.  Van  rijstvelden  gesproken 

beteekent   daar  ̂ *mt«?»™ji   „vak". 

396.  mti  (ei  (i  n  uoi  n    =  i<™  o  -Ji  \ ,  nl.  in  den  zin  van  „sandalen"  Di,  Ks,  Pt,  BI. 
x  «o,  tJ|        «3       V 

Voor  Ks  ook  opgegeven  in  den  vorm  «i,^™»™^. 

Wbk:  geeft  alleen  ̂ ,4^^  en  niet  het  ook  te  Sk  in  denzelfden  zin  ge- 

bruikelijke Mi^aAtmjj  op.  Beide  worden  echter  daar  alleen  in  figuurlijken 

zin  gebruikt  (en  niet  ook  in  de  letterlijke  beteekenis,  z.a»  Wbk.  opgeeft),  bv. 
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in  de   uitdrukking   ̂ 1*»^^*™*$™»™.    Ook    itsn<z>-j>t  vindt  men  in  Wbk.   niet 

opgegeven,  wel  het  gelijkwaardige  ̂ «a^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.,  maar    schijnt    het    woord  te  beschouwen  als 

een  passief  met    êm    van    een    grondwoord   npa«2mj.     Men   vindt  het  althans 

als  &$i{™ji  kï  v%l*™ft  opgegeven. 

397.  (Kmoan  oimnn   zie  (Kin  ori  o  (Kin  n . 

398.  m  Km  j  m  xp  i   =  m  inj)  j  m  ó  3   Dj ,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

vdBr:  3—3  (KI). 

399.  imn   N.  (uifiiKin   K. 

ikïi  9J)        =  (kji  .  an  ojiri 

VOORBt     iuh  »<V>  oji  mi  rjt  nsn  <cr>  mui  t   6)   z     Tiiwii/Mf»     ̂ JT.    Lu.    1,    9i7   10) 

P.  L.  I:  99—10;  II,  198—15  enz. 

400.  Mmkfi  zie  «mUoi. 

401.  Kin  (ten 

ikn  eji  i<nn  l urn    =  (kji  si  isin  (o   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Voor  BI  werd  daarnaast  ook  opgegeven  «^,  dat  ik  ook  in  Pt  herhaal- 

delijk hoorde.     Voor  Dj  werd  ook  opgegeven  m,^.    Vergelijk  ook  «<wn. 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  zie  echter  bij  *a>,j™  en  vergelijk  ook  ,u>°b. 

402.  m  \m  ikj)   =  fu  orui  Kil  ti  mi  |   Ks,  Pt,  R. 

V  OORB '.    niuaunxn  un  irn <n mn  o-ji  ;    bimmtiiu hm  %  \\     (-^-S) 

Zie  ook  bij  »£»»/£. 

Wbk:  geeft  het  niet  op.  Ook  te  Sk  is  echter  het  woord  in  gebruik, 

maar  in  een  andere  beteekenis,  nl  „met  vijf  kaarten  nog  beneden  de  21 

zijn,  bij  het  vingt-et-un-speV' . 
403.  miKiKiri   =  mvuiao   Dj. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  ̂ m»u~>  en  natuutiMj. 

Men  vindt  het  ook  in  het  Leesboek  achter  de  Bekn.  Jav.  gramm.  (1882), 
249—13. 

404.  m<Kwaa;i  =  on  onna  o  Dj,  R. 
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Vergelijk  Dial.  Ba  bij  ̂ a. 

Voor  Bn  werd  als  beteekenis   opgegeven  ^ur>,£X ,  «ojy  en   als  voorbeeld; 
o  *        o      G)  o 

itrn  ifji  t&i  iq  ~n  ito  ik  i  \    <t/»  n  mi  » vt  tvw  <no-ni  tu  1  ;   a_m  mui  <in  urn  -n  mij . 

^ 
405. 

o  i)  10  2  Hi  f|   =  ooi  osin  in  ui  ij   Dj,  Ks;  Pt,  R,  BI,  Bn, 

Wbk:  geeft    ̂ noi^    rnet  een  werkwoordelijke  beteekenis    alleen    op    in 

den  zin  van  „met  elkander  een  geschil  hebben  of  onderhandelen".  Boven- 
dien is  het  nog  te  Sk  in  gebruik  in  de  beteekenis  van  „over  en  weer 

dingen  en  bieden". 
Wdl  :t  vermeldt  het  voor  Ls.,  (Rmb.)  Dj. 

<um  (iq  at]  ion  on  tn  -J)   zie  bij  m  inn  m  ai  _ji  . 

406.  10  tJïi    =  inn  ó  iun    R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VOORB:     <m ut) ia  kti itj  >j>  rui  iuiji   tm  ajiunnct  uniaiun  niiu>ini ^rix/n  un  mi  ruii>    y**) 

407.  uo  o  ij  =  m  uk  2  «j  (ik  a  arm  |   Pt. 

Wbk:  geeft  ̂ ^  niet  op,  ofschoon  het  ook  te  Sk  gebruikt  wordt,  nl. 

voor  een  meer  gelijkmatigen  draf  dan  «^^«r».™;.  Dit  volgens  opgave  van 

mijn    berichtgevers.    Door  den  Regent  van    Ks    werd    opgegeven,    dat   ̂ «^ 

als  vreemd  woord  in  gebruik  is,  terwijl  personen,  die  niet  veel  met  Europe- 

anen of  Chineezen  in  aanraking  komen,  't  Javaansche  woord  ̂ an^,^  be- 
zigen.    Te  Sk  zal  wel  hetzelfde  het  geval  zijn. 

408.  10  Ti   =  oi  ki  Dj,  Ks,  Pt,  R. 

VOOB.B:     ojituinM^vnamimifnM'rii&i  rui^ 

Wbk:  geeft  het  in  de  lijst  van    bijvoegsels    en    verbeteringen    op   als  TP. 
Zie  verder  Dial.  Ba. 

vdBr:  139—16  (Djw). 

409.  (iq  (in  Kin  Kin  n    =  in  «|  o  ion  f)   Pt. 

Zie    ook  vjuniKriji ,  dat  waarschijnlijk  een  verkorting  hiervan  is. 

410.  1010    I  =  o  tui   Dj,  Pt,  BI. 

Voorb:  zie    bij  «ruM|     Daar  is  echter  <ia™    (of  Wm^?)   =  iyn^wT-3. 

TT  O  ,  Q 

11  =  in  aji  onn  io  jm  m»  9Ji  |    ( m  uin  a  «)  ui  2  ik  tsm  \  uw  >irui  urn  in»  wi  o  oo  onn 

in»m!Ki)  Pt. ■MCT 

Verh.  Bat  Gen.,  Dl.  49. 
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Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenissen  niet  op. 
Wdl:  vermeldt  mm «£-n 

*£- 

run  m  tj)  ti  V001'    IJ] . CO 
Q O 

411.  icukJi    =  (Ui  (k/i   Dj 

Komt  niet  voor  te  E. 

Wbk:  geeft  MaS>  op  in  de  beteekenis  van  „kniegesp".     Mijn  berichtgevers 

echter  kenden  het  woord  niet  en  noemden   daarvoor  ntmuiSï'.  Het  te  Sk  wèl 

gebruikelijke  *&£   komt  niet  in  Wbk.  voor.     De  beteekenis  is   „das". 

Bijdr:  (     )  geeft  als  gelijkwaardigen    Sala'schen  term  op   ,1™™™*™.     Dit 

zou  beter  gebruikt  kunnen  worden  voor  „strop". 
Q 

412.  ia  «1/1  f   =  axiKin   Pt,  R,  BI. o \ 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

V  OORB  :     1  (Ui  urt-n  niK)  ,to  rui  ui  Kil  tui  un  <ui  trui  ̂   un  iet  un  n  ttui  tuiqtn  un  tui  iisii  tm  »     (Jtv) 

Wbk:  geeft  mmÊ^  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „meenen"  enz. 

ioji    =  -kn  (io  t 

Evenzoo  in  het  K. 

413.   iqirui   =  kniquruj   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

m tui  n  T)  una          ikh  n na  n  ~n  nai» . 

Wbk :  geeft  on™  N.,  ̂ ^m.  K.  op  als  spreektaal  voor  ̂ ™.f™  N.,  ̂ muim-n 

oma  K.     Volgens  mijn  berichtgevers  komen  noch  mi™,  noch  ̂ ^«n.  te    Sk 

voor,  ook  niet  in  de  spreektaal. 

vdBr:  141—2  (Djw). 

414.  ia  non  jon  n    =  ia  o    Ba. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt,  R. 
Zie  Dial.  Ba. 

(ininjiici[| 

<iq  m/i  ia  in  n  10  mi  [i   =  o  «rui  ?  o  «rui  9  , '  an  «sin  mui  ia  hi  1   R. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 
VnnPB  .0  s  s  o  O    .  o        o  o 
v  vjuitrs .   ijuxKirj  un  iniyunitn  ui  iisn  t  nriuni  nuuiK  ri'-n  un  (Ui  ui  trui  rui  mi  <&i  um 'i?  tiui     mn  iniunituiniuuit 

415. 

o  .  r> 
mi-At  uu  un  om  n  "n  tunv:  luiiun  iai  -ijiun  un  untKnui-n  tm<nui\y       11  un  (vuiin  tui  tin  rui  on  tuin    un  ,ui  un  -»i  üt  i&ï 

o    O         o    a  n  o  (X>\ 
mn  ra  ui  ui  ft/i  o-^fl   i_/n  xaji  un  ui  oji/i  \     \±*} 

Wbk:  geeft  den  vorm  ^IOTIln«y  in  het  geheel  niet  op. 

416.  aoooii   bezülel.  voomw.  v.d.  len  pers.  in  KL  Dj,  Ks,  Pt,  BL 

VOORB:     (ui  ui tunamdji^mr.  (hniuyifAiis    (PtJ 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  niet  op.    Zie  echter  Taaisoorten,  XII. 
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417.  maxi  2, on   =  asui  na  ,  as  in  o  | ,  nl.  als  „wijzer  van  een  uurwerk". 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  liet  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „naald".  De 

beteekenis  „wijzer"  van  ̂ -n^  vindt  men  in  Wbk.  niet. 
P.  L.  I:  10—5.  t 

418.  ici  m  ,o  Kin  ij    =  (ui  mui  (Kii    Dj,  Ks,  Pt,  E,. 

KomJ  niet  voor  te  BI. 

ï  UUKB  .  o»  rjt  on , s>i  mi  r>  ïiai  im m  i&i<n itn  ur>  i  mn  w; ojt  tj>  q  n  un  t  *.»  tr> *rl <  in  f)  t/>  m  irn  nsn  «m  »  in  trn  iki 

mt)  <n  tui  t  n  tprn  hj>  n  osn  ~ii     (-KJ 

Ook  wel  verkort  tot  ̂ e,,^,™.     Vergelijk  ook  £}>£,. 

Wbk:  geeft  ̂ rj^rfm  op  als  een  afleiding  van  ^®,^j„  (volgens  de  in  Wbk. 

gevolgde  spelling  r^^^pj),  een  verkorting  van  «^^w, ,  terwijl  ̂ «^  wordt 

opgegeven  als  een  verkorting  van  iS^™^.  Uit  de  uitspraak  (dimèné)  blijkt 

intusschen,  dat  «S^^m  is  een  afleiding,  door  middel  van  <qvr>  gevormd  van 

het   met  nS^™»^  gelijkwaardige  «o^t/i»^. 

419.  <ui  «ïon/iij   zie  cmnmo. 

420.  (ui 

O  1CI  O  (KI  J|     =    y«|02Kl|    BI. 

Te  Pt    is  het  alleen  in  gebruik  als  bijstelling,  bv.  ̂ ^  r,,WJin  ow.,  dus 

in  den  zin  van  „om  er  rijst  mede  te  stoomen".    Te  Sk  is  de  vorm  in  het  ge- 
heel niet  in  gebruik. 

Wdl:  vermeldt  hem  voor  Tj. 

421.  (uio   I  =  (uittuj  R. 

V  OORB  :    un  irn  ̂ jtthn /cj  :  un  >    kt»  rui  mn  i<sf  t&i  <hn  tm  n  \     \ix) 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

TT  °    ̂     TJl 11  =  om  o   BI. 

Hoe  het  in  het  N.  is,  werd  niet  opgegeven. 
Komt  niet  voor  te  Pt. 

422.  (OT)   =  non  o  il  ï 

Komt  niet  voor  te  R. 

Bijdr:  (     )  geeft  als    overeenkomstigen    Sala'schen  term  op  «Q^^*™»,  wat 
echter  meer  gebruikt  schijnt  te  wordsn  voor  een  oud -model  kabinet. 
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423.  asm>   I  •=  «sin    Dj,  Ks,  Pt. ; 

11=  uw  o,  nl.  in  iragen  als  Qt^'f^inxjnt'n   Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  de  beteekenis  I   op   als   malayisme   en    de   beteekenis  II   als 

KN.  Geen  van  beide  is  echter  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  de  beteekenis  I  op  voor  Rmb.,  BI. 

424.  asm  turn  m  i 

mi  (i_nn  ki  (|    =  om  ikw  anji  n ,    o  wi  ti   Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  den  vorm  ook  in  deze  beteekenis  op.  Volgens  mijn  bericht- 
gevers echter  wordt  hij  te  Sk  niet  gebezigd. 

Bijdr:  (**). 
In  P.  L.  II:  115 — 6  vindt  men  het  gebezigd  in  den  zin  van  „tegenhou- 

den, van  water" ,  dus  =  ̂ l?.     • ;  ;  CO 

425.  masirmoasin   =  asninrunoosin   Dj. 

Vergelijk  ook  m^mj. 

426.  ano5m3?OQt|'Tnj)(Kij|   I  =  o  on  iki  a/in  n ,    «fin an  arm 3 (m j|   Dj,  Pt,  R,  BI. 

VOOEB:     ax  m  ifprtnrn  f)  u>  iJ'  *1" <r)  <m  I  <u>  Kn  tun  n  i>n  t  %  u>  r>  tan  itn  n mn  Vi    (^Wdl.J 

II    =  o  (isin  ?   Dj,  BI. 

Wat  het  grondwoord  zou  kunnen  zijn  van  ̂ «n^w»^™^  is  mij  niet  duidelijk. 

Wbk:  geeft  het  niet  op.    Trouwens  het  te  Sk  wèl  gebruikelijke    .u^^rnj 

evenmin.     Het  beteekent  „sterk",  „deugdzaam". 
Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  voor  (Dj.,  BI.). 

427.  osmHii   =  «]  oi  a  isw  ki  n   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

VOORB:     <n  int)  l  tn  mi  l  mt>j   /tsnjoitnw  (Jj-SJ 

Wbk:  geeft  het  op  als  „in  de  spreektaal  verkorting  mj^uh^m»  en  van  rjvnt 

«Si»™".    Volgens  mijn  berichtgevers  komt  het  te  Sk  niet  voor. 

428.  (isin  (Ki   =  oi  (Ki  o  ij ,    ai  Kin   R. 

Te  Sk  is  het  alleen  in  tembang  in  gebruik. 

429.  «sin  Ki   zva.  nn  isin  (Ki , i  Ki   zva.  on  isin  (Ki . 
CJ  I     Cu 

o 

430.  on  (ism  <ki    —  w n  uzi  isin  ki  n ,  nl.  van  een  ledikant   Dj. 
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Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op  als  malayisme.  Als  zoodanig 

echter  is  het  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  alleen  in  gebruik  voor  ̂ Pi 

VMt.  In  Djapara  is  het  in  de  laatste  beteekenis  het  gewone  woord  en 

komt  ̂   pi  ̂, mi  zelden  of  nooit  voor.  Het  door  Wbk.  daarnaast  opgegeven^ 

<m  was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend.     Het  werd  mij   intusschen  ook  voor 

Dj  opgegeven. 
Bijdr:  (     ). 

431.  m(isw3(Ki 

I       CJ 
ti  «sin  3  (Ki  nsvi  on  mi  n   =  (UKvri  mui  n    Di,  Ks. 
I     cj      JI        y  J 
Voor  R  werd  opgegeven  S^^,^. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  ook  te    Sk    gebruikelijke    beteekenis  van 

„handteekening". 
Bijdr  :  (  *  *  ). 

432.  «]  asm  m  (Ki  a    zie  asin  m  arui  m  tui  3 . 
I       (CJ  II 

433.  asm  (Ki  Km  n    =  an  asm  m  tui  aai  il   Ks,  Pt. 
CJ  JI  1^1      cJI 

Wbk:  geeft  het  op  als  malayisme  voor  ^^(m«fl|,    Vergelijk  echter  Dial. 

Ba  bij  dit  woord. 

Bijdr  :  (***). 
434.  asm  (Ki  «m  il   I  =  asm  mi  oi  n   BI. 

Voor  R  werd    opgegeven  xmin»^. 

II  =  on  dsin  a  mi   Dj,  Ks,  Pt. 

VOORB:     najntnruit  i&itKKmisn  azriun  ajiuiit-ainTtmn^      (iVS)     ajn  n  mi  tm  m  tin  irn  m  asn  rui  asn  ttn  mam 

tnrr-naaa\    (Ptj iHn  i&  vt"nt 

r^ 

III    m  iki  (Km  n    =  oi  an  asm  ,i   BI. mi  n    =  azn  071  asm ,] 
(S.  dl  Jl 

Wbk:  geeft  alleen    op   de   te  Sk    gebruikelijke  beteekenissen ,  nl.  van  I: 

„den  voet  oplichten,  bij  het  tandakken"  en  van  II:  „zieltogen". 
Wm  •  n         T)\  o  o  o       o. 
Y ï  xjxj  .  ,,•  asn  rrm una   ;   asn  run run ,-j    ±J I .    m rui aji  javiui  rti  axin ajn I  <m  cm turn  =  asn  cm icn run  tuin  tuil 

Cr   Ol  6h    (UI  '  'CJ  t  «sLÉrCT  61    CT  '  v 
O    .  » 

cm' 

Cr 

mn  n  \s     asn  &ji   asn  cm  imnti   i&khyuio-ji  <nn  i   m  asn  i  cm  ̂  

Zooals  het  er  staat,  heeft  het  laatste  geen  zin.  Voor  asn  <m  una  moet  men 

er  waarschijnlijk  lezen  asnao*™  ,  want  dat  zou  ook  van  n  <&>%»**  afgeleid  kun- 

nen zijn. 

435.   asm  n  Kin  r    = 
m  |    =  on  ann  ari  in  (10 1   Ks,  Pt. 
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Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Zie  ook  bij  ̂ M-^tny,. 

Wbk:  geeft  het  in  verschillende  .beteekenissen  op.  Volgens  mijn  bericht- 

gevers zijn  te  Sk  alleen  in  gebruik:    ̂ -n,™    =  „gewild,  van  koopwaren",  en 

mt?*™  =  „voor  de    rechtbank  trekken",  „zijn   kris   trekken"    (als    KN.    en 

niet  als  KL),   „innemen,  bv.  van  een  vliegertouw"  en  „innen,  van  belastingen". 
Bijdr:  geeft  het  op  als  dialektisch  voor   ^mntj^^n.  In   dienzelfden  zin  is 

het  echter  ook  te  Sk  in  gebruik. 

VDJjR  :      llö — 4     it/jt tKn on -jri wn m */i t <n <isn i  i/n msn hj> tm -n  im tik »    \X*>) 

436.  (ct  wi  ij   =  en  ki   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „door", 

„doorheen",  „overeenstemmen"  enz. 
VDJjR  :    Iö4 — y  ™,m  &i  trui \~ji »cn  -sj*j  i/t*n  ̂ i  ith\>     (JJjWj 

437.  «jnsm2ïjTi3iJijj    s«eiK)KTn2f](iK2. 

438.  (asm ika arm n   I  =  ann  «rui  o  a/iii   Pt,  BI. 

II  =    (LA  (KI  I]  o  KI  [j    Ks,   BI. 

Komt  ook  voor  in  den   vorm  ̂ «5™».     Vergelijk  ook  nj>™. 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  beteekenissen  van  „bamboepagger"  en  van  „op- 

staande rollaag  van  metselwerk".  Volgens  mijn  berichtgevers  is  het  te  Sk 
in  gebruik  in  de  beteekenis  van  „sloof  (onderste  balk),  dan  wel  metselwerk, 

waarop  een  planken   omwanding  rust",   of  zooals  ook   voor   Pt  het  verschil 
OmSCUreVen      WerU.:      yfiiisnKjirrtn   »oï  lAtuntsnijii^nnujlitanfrnirnithrui  „)  <rn  ,rm<ui/j\    JOo'nCTii«ii 

O  O  CY    o         a.    .         O  O  " 
&n  <w> «o)  »th  -nn  ita n  \  tut  tp  ti  ei)  i>n n    tm  nnn  i  M  ~ji  nm  ■rni  tuut  i/n  tan  un  tut  op  ieii i>  - 

Wdl:  geeft  het  niet  op,  wel  ̂ oSmt  voor  Dj.  in  de  beteekenis  I.  Waar- 
schijnlijk is  dit  een  vergissing  en  wordt  er  hetzelfde  woord  mede  bedoeld. 

439.  (binwn    =  wi«m   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

o. IKilnn  , 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Zie  echter  Taaisoorten,  I  bij 

vdBr:  123—7  v.o.  (Djw). 

440.   <n  osyi  m  ktii  i    =  (iktji  min  Km  n 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „trekpot". 
Wdl:  geeft  het  op  als  te    Dj.    gebruikelijk  voor  ^?, ojli^j ,  dus  =  „koffie 

kan".    Mij  werd  het  voor  Dj  opgegeven  in  den  zin  van  „trekpot". 
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441.    *]  ism  urn  Min 

o  »    . 
m  mi  wm  (Ki  |    —  «KI  nnn 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van 

„onderteekenen". 
Bijdr  :  ( * )  geeft  het  op  als  ook  te  Sk  gebruikelijk  in  den  zin  van  „voor 

iets  instaan".     Mijn  berichtgevers  echter  kenden  die  beteekenis  niet. 
442    m  «sin  3  on  mi    =  ooi  m  Min  hi  i)    Dj,  Pt. 

I  I  KI,  |  Ol  J( 

VOORB:     niKnintrnttJxm.r&iqisrj'y^    <un  is  /niannnn  nrti  t/w\\    (-[1] 

Zie  ook  bil  <Q,™. J         co 

443.   asiJi  «sin 

(ism  isni  isnusin    =  &o  mi  (Ki »   Dj,  Ks,  Pt;  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenis  van  „zich  aankleeden",  „zich  gereed- 

maken" niet  op,  alleen  in  de  te  Sk  gebruikelijke  van  „het  een  en  ander 

in  orde  brengen". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

344.   on  jsm  2  «1  «sin  2  arm  n 

an  mi  2  Ti  «sin  2  win  1   =  o  mi  «o  iiri ji 1   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Mogelijk  wordt  hier  wel  de  bij  ̂ ^«mm^  vermelde,  ook  te  Sk  gebruike- 

lijke beteekenis  bedoeld. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van 

„aanstooten",  „aansluiten". 
Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

445.   asm  «sm  ai  a 

/ =  ann«n 
cq  O) 

Wbk:  geeft  als  beteekenis  op  „vloerplanken  van  een  paardenstal".  Daar- 
voor zegt  men  echter  te  Sk  niet  «sn,*».™^,  maar  ^mmmji  1  wat  Wbk.  weder 

niet  opgeeft.  Voor  „dekplanken,  van  een  brug"  zegt  men  te  Sk  <™„^.  Ver- 
der gaven  mijn  berichtgevers  van  ,1™*™.,™»™  nog  op  een  beteekenis  „tegen 

elkander  aanbonzen",  die  Wbk.  niet  vermeldt. 

«sin  «sin  (irm  iki  ji    =  ann  irm   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wdl:  geeft  het  op  als  te  Pk.  dialektisch  voor  ,r      «a>«j». 
o 

vdBr:  114—14  (Pt). 

446.  asinajii   =  te iiki wi n  Dj. 
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Vergelijk  ook  Q,.Qaj>n. 

Wbk  :  geeft  het  in    dezelfde    beteekenis    op.     Volgens    mijn    berichtgevers 

echter  is  het  zoo  te  Sk  niet  in  gebruik. 
WtsT  .         o            o             Pk                o               on  o 

Dh.   jj  :  vstiajia  s   nmnfji\     x  JS..    tun  Kn  asn <tJin         <ki  n  t&i un  asn  ayitmn  rn  ~n  i mn HO)  mi mn  mi  [<u>  aji  asn 

o.    " 

Dus  Qiojin  is  niet  =    0,^™ ,  maar  =  £>«£«* ,  wat  bovendien  moet  zijn  £<ta 

oj>[>  ,  want  in  zulk  een  zin  wordt  te  Sk  «J?^  ,&,   niet  gebruikt. 

vdBr:  25—6  (KI). 

447.  nbiii  (wi  joi  I)    =  nsw  ikji  ion  n 
üJ  CJcJl 

Zie  Dial.  Ba. 

448.  °
 

Dj,  Ks,  Pt. 

O  Q 

ttSïl  O  Ml  j 

oisuioMijj   —  asinoiKijj   Ks;  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

(o  asn]  O  Ml  il    =    (ISU1  O  KI  [|    Pt. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  E,  BI. 

Wbk:  geeft  beide  op    als    „Kw.  en  als  deftige  uitdrukking".    Volgens  mijn 
berichtgevers  zijn  ze  te  Sk  alleen  nog  maar  in  tëmbang  in  gebruik. 

vdBr:  73-10  (Dj). 

449.  i?in  o  oi  asw    =  an  o  «sin  m  icm    Dj,  R,  BI. 
ld       I        \d 

Vergelijk    OOK  ajiiarn  isnfl  ,    unirri  ttsnfl   en   njiasnn,    ■ 

450.  asin  m  onn  3  m  mi  2   =  osin  mi  w  «i  mi  2 . 
I      Icj  I     Icj 

ZilQ    Dial.     Ba     DIJ    asumnjunvaz' 

._,  .        O     O  .     I  Q     Q 

451.  asm  (kJi  nnn »   zie  iasin  twi  ann  || . 

452.  (isinarim  Ó3   =  usin  an  iru  m  up  2   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geelt  naast  elkander  op onirwn^n  ,  asnrnnjiviapi ,  asnaginapi ,  asnznm tuit  en 

£t,*l<ru>ri<uit.  Volgens  mijn  berichtgevers  is  te  Sk  alleen  gebruikelijk  „sn^rv, 

nipt,  in  de  spreektaal  wel  eens  verkort  tot  ̂ «wqapi,  en  komt  alleen  asn™ 

«üi  ook  wel  eens  in  tëmbang  voor. 

WüL:  „r  asn~vn.najil  :  «]  n™*)  *P  t  Br.  t/n  fek.  «  i/n  ?  -r>  «~i «  cm  t  asn  api  \%  mi  w  Igv  Pk.,  Kb. 

»sn tmnxjil     nasnnapf* 

Het  is  niet  duidelijk  of  men  bij  dit  laatste  woord  te  denken  heeft  aan 

een  schrijf-  of  drukfout,  dan  wel  dat  de  herhaling  eenvoudig  moet  worden 
toegeschreven  aan  een  minder  zorgvuldige  bewerking. 
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453.  osin  on  on  ii  *i  ó  2    =  osin  <«]  mn  «]  w  »   Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  iCT^™ch. 

Bijdr:  geeft  als  Sala'sch  Javaansch  voor  „langzaam'1  op  ̂ ^^órn ,  een 
woord  aan    mijn  berichtgevers  onbekend. 

454.  asm  in  innarh   =  asm  m  orui «]  u-n  3   Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R. 

Zie    OOk     Dl)     tsnmnjiinwt, 

455.  asw  o ,    uin  osin  o  ,  asm  asm  o    =  <ki  turi   Dj,  Ks,  R. 

Vergelijk  ook   n^vjimnir». 

Wbk:  geeft  bij  ,m<3  dit  woord  op  als  KN.,  maar  noemt  bij  ̂ «s».^,  waar- 

naar bij  ««,«3  verwezen  wordt,  ,«,^(3,  is?,*™  «3  e/t  t'er/c.  as,, «3"  tëmbang. 

Verder  wordt  ,^,«3  nog  als  KN.  opgegeven  in  de  beteekenis  van  „onverschil- 

lig". Aan  mijn  berichtgevers  was  deze  laatste  beteekenis  onbekend. 

Wdl:  „:  «sniï.  ,n  rj  u,  ,m  ̂   Ml  M-&,  (Tm.)".  Welke  plaats  met  dit  Ml  be- 
doeld wordt  en  waarop  dat  (Tm.)  slaat,  is  niet  recht  duidelijk. 

vdBr:  12—7  (KI). 

456.  asm  «1  o  ï"i  kw    =  n-n  ei   R. I     !  d 
Waarschijnlijk  afgeleid  van  ra^eKH|  =  «n«3.     Vergelijk  ook   «n,«3. 

457.  asinoiwi]    =  iKiiioasm»    K. 

Wbk:  geeft  .°nu,Mj  en  ̂ unuuuj  beide  op  als  benaming  voor  een  van  bam- 
boe gevlochten  waaier  om  vuur  aan  te  waaien  of  zich  te  verkoelen.  Vol- 

gens mijn   berichtgevers    is  te    Sk    alleen  ̂ m^mj  gebruikelijk  en  wordt  dat 

voorwerp  alleen  gebruikt  om  vuur  aan  te  waaien. 

Vergelijk  ook  ̂ „y. 

458.  m  asm  o  i|  kui  fl  =  arm  aan   Dj,  Pt. 
I      dl  *! 
Komt  niet  voor  te  BI. 

VergelljJi    OOK    n.Mojfrai  ,    nsnasnxma   en  *sn(F,iMit. 

VdBr:  89 — 1  v.o.  (Pt).  In  een  noot  is  bijgevoegd:  „t^^^n  vermolmd, 

voos.  W.  t.  M."     Dit  is  minder  juist.     Het  woord  beteekent  „dekplank". 
459.  asm  tui 

\ 

O  Q 

ot  o  >  ok  ui  n    =  cinanaTin  om  ,  nl.  van  een  ledikant  R. 
\      cj  «si.  cJ[ 

Verh.  Bat,  Gen.,  Dl.  49, 
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Wbk:  geeft  het  ook  in  deze  beteekenis  op.     Aan  mijn    berichtgevers    was 

het  echter  onbekend. 

lm  tui  ?   =  om  in  fLJi  2   Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  ̂ r.^    alleen  op  in  de   Sala'sche    beteekenis   van    „opvangen". 

460.    asin  o  Kin  j 

o  o  /  .  o  o 
«ui  o]  o  Kin  j]    =  (Kin  (o  nnn  iirui  il  ,   mi  ynioiii   Ba 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

461.   an  (ism  i  aui 

^    °       T>1 

on  (Ki  i  mui    =  a;in  wi  (kil   BI, 
I  cao 
Komt  niet  voor  te  Ks,  Pt,  R. 

Wbk:  geeft  ̂   *,%**,  alleen  op  als  K.  van    tunm»xm    =    „vechthanen  wasschen 

en  drenken".  Bovendien  zijn  die  woorden  te  Sk  nog  in  gebruik  in  de  be- 

teekenis van  „vervloeken",  nl.  dat  de  betrokkene  tot  water  zal  worden. 
Het    passief  Ji?^^»^^   voor  <£i.Q,&   of  i3£!^Mj   is  zoowel  te  Sk   als    te 

Ks,  Pt,  enz  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  ̂ MttM^mu  =  «?o»«?..~nii?t/n*<Ei?  op  voor  Dj.  De  gelijkstelling  is 

in  zooverre  onjuist,  dat  het  is  een  krama-uitdrukking ,  zoodat  ze  is  =<l/«£? 

luiimw.  In  het  betrekkelijke  artikel  leze  men  bovendien  ^rjimt^jm  voor  é> 

ijuDVfM  ,  dat  daar  heelemaal  geen  zin  geeft. 

462.  asiniKj  djuia  inn    =  (asm  m  iaji  3  imji    Dj. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  Sala'sche  woord  niet  op,  maar  alleen  asn^jrS»,  én  wel  — 
waarschijnlijk  in  navolging  van  Bijdr. —  als   samenstelling  van   «miJn   en  het 

Holl.  olie.     Te  Sk  echter  zegt  men  ,^^^,^8,  en  niet  asntj ***»<£, ,  waardoor  die 

geheele    afleiding    minder    waarschijnlijk  wordt. 

Bijdr:  (**). 

463.  asm  (mi  hui  =OTfiwi  nrwn  Dj  (hier  opgegeven  als  verkorting  van  ̂ n^c-  ) ,    Ks. 

Bijdr :  (*)  vermeldt  als  gelijkwaardigen  Sala'schen  term  ̂ n^m  „»£«*> 

«l".  Het  laatste  woord  was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend.  Ook  ,o-r>w? 
om  schijnt  te  Sk  minder  gebruikelijk  te  zijn.  In  Djapara  is  het  echter  de 

gewone  uitdrukking. 
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464.  nsin  iiüj  er  | 

(w  mui  01 !]    =  min  m  «1 2  in  onn  ici  ij  ,    «]  is  2  at]  onn  mi  iki  ij   Dj,  Ks,  Pt,  R,   BI. 

asin  (uui  arm  iki  ij    =  iki  nul  ioi  iki  [|   Dj,  Ks,  Pt,  R,   BI. 

V OORB I     /J-,1  «  IKT7  J  1)9  (7 /)  f  19  T>  «TH  <»<T1  flO  ,L/J1 /tri  *«  ÏS77  HM  TV)  <H">// 1       (■"/ 

Wbk:  geeft   «o  «/wam;  ook   in    bovenstaande    beteekenis    op.     Volgens   mijn 

berichtgevers  echter  is  de  vorm  op  zichzelf  te  Sk  niet  gebruikelijk ,  maar  komt  hij 

Wèl    in    het    paSSiet    VOOl',     DV.   itninniniJiHn^miTmqioiisnwrcn^'iiaitiOMrciitri/i.      De    be- 

teekenis  is  dus  =  mi»i.„,u|, 

vdBr:  17—9  (KI). 

465.  (hi)  fcji  (Ki  ij   =  ai  (ei  (i5Di  ij   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

V  OORB  l     asn  itjt  M  ̂ ji  ia)  ui  mi  ̂ .7  tui  n  i  *    (Wül.) 

S  S  «Ijj         v  / 

«in  i&i  iq  (Ki  [j    =  asm  o  Mi  |j    Ks,  Pt,  R,    BI. 

Wbk:  geeft  Q,Q mi*  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenissen  van 

„nauwgezet"  en  van  „zeer,  met  een  bijkomende  beteekenis  van  verwondering", 

en  QtQpjMn  alleen  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „ernstig  gemeend",  „de- 

'        gelijk". 
Wdl:  geeft  QtQaoji  =  <anQasnjf  op  voor  Dj. 

466.  «sin  m  wi  3  km  i    =  nsin  si    Dj,  Pt,  R. 

V  OORB  :      L/71  irn  Êri  n/n  «jnen  007  iji  >rq  nzn  un  t  ini  ~m  »o  <j"  ar>  «'M  «i jj  *     (R) 

Wdl:  geeft  het  op,  maar  noemt  de  plaats  niet,  waar   het  gebruikelijk  is. 

467.  osin  o  j[   zie  m  isin  2  o  .ji  . 

468.  m  dsm  m  o -Ji  3   I  =  on  è  ï  (kji  ,  «/.  w  den  zin  van  „tijd"  Ks,  Pt,  BI. 

II    ==  mm  «ï  ?   Ks,  Pt,  BI. 

VOORB:     xrm  rui /n  tn  n  &i  ̂ ji  t  w    (Jtt) 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk    gebruikelijke    beteekenis  van  „be- 

paalde termijn". 
vdBr:  96—18  (Pt),  106—12  (Ks). 

469.  ïi  isin  2  o  ~.i   N.  asin  .0  _ji    K. 

Miujj   I   —  <n  isiii  2  'O  ~a  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. Ï1WUJ1J    i    =    m 

o 
II   =  hi  e  ji  «1   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 



II    =  CT(kJi  ,  arm (KJi  j^ (Ki ||    (?)  Dj. 
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Wbk:  geeft  het  op  1°  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „iets 

met  opgeheven  handen  dragen"  en  2°  als  „0J.;  in  de  spreektaal  (ook  in  Tj.) 

o  >' 

ZVa.    MtejjM    •  „ 

Dit  komt  niet  geheel  overeen  met  het  gebruik  in  Djapara,  want  ̂ m,™^ 

is  daar  niet  alleen  in  de  spreektaal  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  als  dialektisch  voor  «ram^/i^   alleen  op    kt,^,^   voor    Tg.     De 

schrijver  was  hier  blijkbaar  vergeten,  dat  men  in  Tg  het  Javaansch  met 

den  a-klank  uitspreekt,  zoodat  daar  de  taling- taroeng,  die  hier  alleen  dient 

om  den    a-klank    weer  te  geven,  uit  den  aard  der  zaak    verdwenen  is. 

vdBr:  15—11  en  21—3  (KI),  59—10  v.o.  (Smr),  73—7  v.o.  en  76—3 

(Dj),  83—6  v.o.  (Ks),  88-13  en  103—12  (Pt),  130—16  (Djw). 
P,  L.  I:  35—4  en  8,  78—1. 

470.  nsin  o  -Ji  Kin  []   I  ==  o  m  nnn  3  iq  ki  ( 
o  o 

km 

da 
De    Kegent    Van    Dj    gat     Op:     ̂ rtjitr^ttpxmhiriiiiiti^HTntnijiiisiitfji^niisnji  uu  <rn  ttj>  ~-*  ui  oa  n   tui 

o        O        (~>    o    -         O  o  o  /o  o    a.  a 
iki  Hf)  tui  tm  wn  uïi  !cr>  Kn  ti<m  tbu  tui  crn  tm  aan \     iwi  tj  nsn  tn}  ̂         i tut  <\iui  tin  uin     ajiiw  <rn  isn  ui  i<j  -tA .  tin  tun  in  ̂   ï   ikji 

arntutji\ 

L)Q    Itegent    Van    I\.S     gat    Op:       rnu>tuniHntisnaji~jiti^iiE/i^Jitiiinniji%iiuiittnui:u!nn(rriariji    nsn 

O         o  o  .  o  o    Cl  o  Cl        Cl  o        O        o 
«>i  (tJi  ̂ *<ui  mi  mn  tui  isri  n.1  vn  ro  un  tsn  «i  un  itui  nsn  tiri  n  i  n/n  h&»  ?  tui  cm  in  imn  in  «imwi^i  kt»  uk  ai  tin  tui  uijf  \ 

Wbk:  geeft  het    op    als  malayisme  voor  .om ?.     Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  het  woord  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  op  als  te  Wg.,  (Sk.)   dialektisch  voor  »^MM(), 
Budr:  beteekenis  I  (     ). 

471.  m  tsw  «i  o  J»  a   =  oi  om  wv\  n  ,  nl.  als  toespijs  Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R,  BI. 
Ziie      OOK.    tntisnmi&i  -Jil . 

Wdl:  vermeldt  het  voor  (Dj.). 

472.  m  Kin  m  o  Ji  3   I  =  on  oniin  Jon  |] ,  nl.  als  toespijs  Dj,  Ks,  Pt, 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Ziie      OOK    aiasnrqtsji  J)i%, 

II    =  oouoi,]    Ks,  BI. 

473.  asn  &\  f    =  o  o  ?   Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  op  als  malayisme  voor  ,o«i?  en  voor  ̂ asni^^i»^.    Volgens 
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mijn  berichtgevers  wordt  het  te  Sk  alleen  gebezigd  in  den  zin  van  ̂ m^i 

BlJDR:   (**). 

474.  «sin  ('Hi  9   =  oTiii  iïi  (j-*i  ,  nl.  als  „petroleumblik"  Ks,  Pt,  R. CO)  |  CQ 

Wbk:  geeft  deze  beteekenis  van  geen  van  beide  woorden  op,  wel  «Si£e»< 

als  „vuil,  bv.  v.  koper'  en  £,»(&  als   „groot  bekken". 

475.  osin(f-niKin|| 

«sin  (ui  «in  a-o  il    =  cinn  in»  ,  nl.  in  den  zin  van  „dekplank"  Bi. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Vergelijk  ook  ̂ u»^, 

Voor  R  werd  opgegeven  a™^»™^,  dat  te    Sk    alleen    in    gebruik    is   in 

den  zin  van  „zich  op  elkander  werpen". 

476.  «sin  o  mui  n   =  «rm  m   Dj,  Ks,  Pt. 

VOORB:     unnruiMi  ^n  uniLWiixrax)  ivn  ritun/is     \ï±8i) 

Wbk:  geeft  het  in  denzelfden  zin  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter 

wordt  het  te  Sk  alleen  gebezigd  1°  in  figuurlijke  beteekenis  als  „middel  tot 

beschutting"  en  2°  in  den  zin  van  „vijver",  bv.  in  merni^M-n™,  den  naam 
van  een  aan  den  Soesoehoenan  toebehoorend  meer  te  Kartasoera. 

477.  ui  ism  o  'icnij)    =  asm  iïi   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI  (maar  hier  weinig  in  gebruik). 

VOORB:     mini  t  n  ut  tun  mi  icri  a.itnim  *&>  tm  rut  ïj<  _ta»n  -jri  h n  w     (-"J 

Wbk:  geeft  het  op  zoowel   in  deze  beteekenis,  als  in  die  van    „vol",    „int 

rijen    geschaard".     Volgens    mijn    berichtgevers   is   het    te  Sk   in    de    eerste 
beteekenis  niet-    en  in  de  tweede  alleen  in  tëmbang  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  van  «S,t»  op  voor  Bn. 

m  «sin  «loadoiii 

0  run  at]  isin  nn  hi  3  iKin  ij    =  o  airn  on  «sin    Dj,  Ks,  Pt. 

Volgens  een  enkele  zou  het  ook  te  Sk  in  gebruik  zijn. 

M  «sin  2  .hi  o  «]  nn  3  «cm  a 

1  J  I  «U    ̂ Jl  ^ 
I  an  (Ki  3  tJi  ii  an  rmn  2  kyi  ij    =  urn  m  hi  turn  o  («m  iiiin  inn  i»   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

VOORB:     iun  imtui  animi-n  nniarn  ml  *<» «  « .rmj  *r»> » \  (KSJ 

II  m  ó  3  ui  «sm  3  hi  il  ï|  i-t  2  ui)  ij  =  tmn  ui»  ,  nl.  in  den  zin  van  „werkbare  man", 

„heerendienslplichtige"  Pt,  Bk 

478. 

479. 
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Wbk:  geeft  alleen  op  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  ^ .«,!«,. 

mornttm/i  =  „een  soort  mand". 
480.   nsm  o  onri ai 

asin  kïi  (bti  (o  i:in    =  (kjuiu!    Dj. 

JJ  ca  J 
Bijdr:  (***). 

Hl 

ca  Q 

Wbk:  geeft  liet  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenissen  van  1° 

„zich  doof  houden",  „ongezeggelijk",  „lijdelijk  verzet",  2°  „dam"  of  „dijk", 
en   verder   ook  =  ,u,,  £?*>».     In  deze  laatste  beteekenis  was  het    aan    mijn 

berichtgevers   onbekend, 

Wdl:  vermeldt  ^.i*?  =  »/»»« <*»«>»/»  voor  Dj. en  CJl       cjl 

481.   isiuhi^  =  inn  Kvmn 'irui  j|    Ks,  Pt,  BI. 

482.  «sin  o ca 
o 

(Hi  (Hi    =  ooi  m  ki  «1  il  Dj,  Ks. ca  IcjJI 
Zie  Dial.  Ba. 

483.    tojn  on  non  3    =  ooi  m  ki  3  uw BI. an  non  3    =  ooi  m  ki  3  uw  (i I  Ig)  ui 
V  OORB  I     imt)  tuiitnnml  nm  timajiun  &j>  »   ̂ WQl.) 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  grw.  in  de  beteekenis  van  „omkappen". 

Wdl:  vermeldt  0,^^%  =  ̂ ^«^  voor  Dj. 

4*84,   asin  aan  «n  win   I   =  km  mem  (Kin    Dj,  Pt,  R,  BI. 

11   =  »ai  in  Kin  Til  ,  o  Kinooi  -A«|  mi   Dj,  Ks. 

V00RB:     asn  om  <n  turnen  on  tanAitJ)  _s»\\  (KSj 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  als  dialektisch  voor  «?„ «>■  J£. ™ ^ o  te  (Dj.).     Dit  laatste 

beteekent  echter  te  Sk  „de  dag  van  het  feest".  De  bedoeling  is  waarschijn- 
lijk dezelfde  als  boven  opgegeven  werd.  Het  schijnt  intusschen  wel  afgeleid 

te    zrj  n  van  mi  «n  <rn  <rn  «  v> . 

Hoe  het  woord  in  de  eerste  beteekenis  gespeld  moet  worden,  bleek  uit 

de  ontvangen  opgaven  niet.  Ik  nam  de  spelling  over  van  Wdl.,  waar  het 

echter  staat  bij  «« rrj  als  grondwoord,  maar  veronderstel,  dat  de  twee  laat- 

ste lettergrepen  het  woord  mn^xm  =  «m^a/n  bevatten,  zoodat  het  misschien 

beter  zou  zijn,  te  schrijven  «™rm./»ij*yn.     De  lettergreep  xncmj  zou  dan    kunnen 
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zijn  een  verbastering  van  ^«..b,™^,  den  passieven  vorm  van  de  gebiedende 

wijs  in  TP.,  zoodat  de  geheele  vorm  in  Sala'sch  Javaansch  zou  luiden 
nimt&Mttvn  ,  wat  ook  dezelfde  beteekenis  beeft  als  i^f^-na^.  Voor  R  en  Dj 

werd  dan    ook  opgegeyen  ^«sn?™^.     Nu    vindt    men    in    Wdl.    bij  ?«t<m| 

Opgegeven    ,jr  misnt  rm/i  :     -t>n.    rt  tisn  i  <rn  m  mn  \    =  ixnnun  <ntj\\     UI.   m  ,isn  •  <m  »i  mn  ̂     =    nnsnirm 

rjaiCTijdW     Dit  komt  op  betzelfde  neer,  daar  men  te    Sk    kan    zeggen  ̂ a»,» 

£,Mjl  zoowel   als  ̂ «sn»™.    Alleen  is    de  gelijkstelling  minder  juist. 

Vergelijk   ook  boven  bij    £»■&  en  ̂ «s»?^.™. 

485.  m  «sin  3  tinn  m  min   zie  asu]  nmi  at]  <inn . 
(        mm  (  J/iajin  ( 

486.  asiri  (arm  icm  n   £ï'e  osyiC^"  'kttiij  . JrZ)  Jl         J  q)  J| 
487.  an  asm  oi  ij  wi  B    =  «]  asm  wn  iki  j)    Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Vnr>DT>  •  °     '  O  O  <">.   o.  a/        n  o  G) V  UUJttJi  .  on  >m  i  rn  uutp  m  trri  tcrnii  j.  n  tji  a-n  ti  nm  m  itunrn&m  nx;i  frn  -Jït  yrn  mi  »u  w  w>  n  v>  in  ii  >  tta  tm  m  mn  w 

(Ks) 

488.  toinafin    I   =  oó    Dj,   Pt. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  BI. 

II    =  asinnn  onn 3    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  „Q,x~n\  KN.;  <£?en\  riet ,  zooals  suikerriet,  bamboe  vellen,  snijden,  zva. 

PH»"  Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  a9.dVi  te  Sk  niet  gebruikt  en  is  de 
gelijkstelling  met  <&&,  ook  onjuist,  aangezien  dit  woord  uitsluitend  voor 

suikerriet  gebezigd  wordt.  Van  bamboe  zegt  men  vnC**™™  ,  dat  niet,  z.a 

Wbk.  opgeeft,  ook  voor  het  omkappen  van  boomen  gebezigd  wordt. 

Wdl:   geeft   op  $d»  —  «»«i  voor  Dj. 

Aor.    Q>  c?* 489.  asm    zie  tui  asm . 

490.  an  asin   zie  o . 

491.  CTKuioi   =  Qonuuiaiin  >  öi^yi,  ti  o  ~j\  (kji  o  ,  nl.  als  rechtsterm  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenissen ,  nl.   1° 

=  asn£r,iEnji  en  2°  =    „handelwijze". 
Bijdr  :  ( *  * ). 
ydBr:  116—12  (Pt),  134-8  (Djw). 
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492.  «sin  an  onn  ?   =  «sin  an  urn  i   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

V  OORB  !      xjn  101  £i un  bi  1 1  ̂   i  tui  i  tij  m  yrn  tui  ;f,iji    uk  rui  t>  tn  mii  m  rn  l  tui  HO)  tui  ij  \     (^-K  J 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  trouwens  het  te  Sk  naast  «sn^™»  (eveneens  als 

grw.),  maar  meer  speciaal  in  de  spreektaal    gebruikelijke  ̂ v»|m!    evenmin. 

Wdl:  geeft  g;,^4n  niet  op,  wel  wn^M^mi  =  £n»Sntqa/Z»  voor  (Dj.).  Verge- 
lijk echter  boven. 

493.  an  «sin  an  arm ;»    zie  u  an  ow  2  Kin  n    II. 

cv 494.  aan  aan  «in  a   =  urn  <uu   Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  twee  beteekenissen  op:  1°  „het  wacht  houden  van 

ambtenaren",  2°  „een  buitenshuis  wonende  geringe  bediende,  die  dagelijks 

eenig  dienstwerk  komt  verrichten".  In  de  laatste  beteekenis  werd  het  mij 
ook  voor  BI  opgegeven,  maar  is  het  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  niet 

in  gebruik. 
In  Djapara,  beteekent  het  een  heerendienstplichtige,  die  bij  het  desahoofd 

uitkomt  voor  de  huiselijke  werkzaamheden.  In  Sk  schijnen  dergelijke  diensten 

eerst  in  den  laatsten  tijd  ontstaan  te  zijn  in  navolging  van  de  Kamangkoe- 
nagaran,  waar  die  personen  den    naam    dragen    van  amZ.     Wbk.    geeft    dit 

niet  op.    Zie  ook  J.  L.  W.  34 — 11. 
"WYlT    •  f~>  «3   C)  Til  O       O      O  O     .    *¥  uu  .     „■  itsn  nni  iHT) ti  t    mn  <&)  rui  n     =    tuinu  tuin    UJ    tj./i  tun  un  tui  ioi  na  uk  umi  tui  to  'tn  cni  rtnti    =  tu< 

a         O  .  o  C>  .  >> tin  on  nn  tn i  vtn  tui n  nsn  tinn*    nri  m  >  n  tm   =  tui  tun  ri  tui  ~ji  ren  ik  tm  tui  tui  xv 

In  verband  met  de  omstandigheid,  dat  de  z.g.  pantjendiensten  bij  de  Inland- 

sche  ambtenaren  reeds  jaren  geleden  afgeschaft  zijn,  zou  te  Dj  dus    ̂ .^^ 

beteekenen  „paardenjongen".     Te  eigenaardiger  is  dit,  daar  in  Pati  juist  dej 
pantjen's    van    het    desahoofd    worden    onderscheiden    in    <m Struin    voor    het 

onderhoud   van    het    paard  en  «mn-n*™»  voor  de  huiselijke  werkzaamheden. 

495.  antkJi  I  ==  «sin   Dj,  BI. 

VOORB:     tun  tni  tnarnttji^  tun  tui  nttJi\   tntmtiuviiKn  ruitaitmn  \    \"L) 

II    =  ,mji  mui  inn  ■»   Dj,  Pt. 

V  OORB  \   oji  trn  tip  tn  tui  tui  n  un  trui  m  tun  nsn  n  tm\  uk  rui  ~n  rn n  iui  ̂   urn  t«  i  tn  un  i  tj  tin  tn  htn  m  an  >  tLm  \1  f  rt) 

ÜiVenZOO    IS    tnmtnrn   =  trui  riui  n  tm    01    tun  tvijiri  rm  , 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  uit  het  Chineesch  overgenomen  beteeke- 

nis van  „stam". 
Wdl:  geeft  het  eveneens  als  uit  het  Chineesch  overgenomen  op  in  de  be-J 

teekenis  II  voor  Dj.    Dit  zal  waarschijnlijk  wel  een  vergissing  zijn. 
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496.   (kj)  an  uin  2  (wi on  uimojii] 

mum  3  (kJi  jw'iii  u-n  _ji  »ji  (Kiiusn  aci  ii   =  fin  on  i-o  2  ij  _±A.Kin  (in  ui  »ji  ion  asm  ao  ii om  an  inn  3  (kJi  -Aion  (KI  -Ji  3Ji  (Kin  asw  aci  i]   =  tri  an  «xi  2  aj  _&ion  (10  -J)  »ji  ion  asm  aci  a     Dj, 

Ks,  Pt,  R,  BI. 

vdBk:  116—13  (Pt). 

497.   tui  an  a_nn  (jji  «in  il    zie an  a_nn  8 ji  (Kin  il    zie   en  tuin  »ji  Km  ij  . 

498.  (kJitum 

ui ajin  in  o-ti il    =   innaai  o^Jimn  nflij    rt. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

De  Regent  van  R  gaf  nog  als    verklaring  op  to^iomj,  een  woord,  aan 

mijn  berichtgevers  onbekend.     Voor  Dj  werd  opgegeven  MSh  =  ^w. 

Voorb  :    zie   bij   (Se,™. 

Wbk:  geeft  *j>t8h  op  in  de  beteekenis  van  „een  vaartuig,  dat  met  een  an- 

der gelijk  zeilt  of  uitzeilt".  Aan  mijn  berichtgevers  was  deze  beteekenis  on- 
bekend. 

499.  maxi  Kina    =  «bin  an  wn  2  aai  rt    Dj,  Ks,    Pt,  BI  (maar  hier  weinig  in  gebruik). 

Zie  Dial.  Ba.  Wat  daar  staat  is  echter  in  verschillende  opzichten  nader 

gebleken,    minder  juist  te    zijn.     Hetgeen  daar   ̂ k?*™  genoemd  werd,  moet 

£i$  zijn,  daar  een  üaSmy  te  Sk  geen  voetstuk  heeft.  De  beschrijving  van 

Wbk.  ten  aanzien  van  dit  laatste  woord  is  dus  goed.  Wat  ̂ ^^<C>  ge- 

noemd werd,  moet  zijn  i%^mn,  aangezien  n%j>^C  meer  speciaal  een  schep- 
net  beteekent. 

500.  (KJl  Ml     =    (kJl  «XI   ,    Tl  «XI     Pt. 

Daarnaast  werd  ook  opgegeven   Ww, 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  in  dezen  zin  op,  trouwens  het  ook 

in  de  Sala'sche  spreektaal   met  dezelfde    beteekenis    in    gebruik    zijnde    ̂ *S 
evenmin. 

Vergelijk  ook  moSmij. 

501.  iWiMi   zie  (kJiiKi . 

502.  ui  (ki    =  asm  an  iRj)  on  tui  ion  ij  Pt  (maar  hier  weinig  in    gebruik) ,    R,    BI    (maar 

hier  opgegeven  als  TD.). 

Wbk:  geeft  het  op  als  tömbang. 
VeiK  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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VVDL:   „r  q3(hi  z  KW.  .is»  M  n.)  <n  ut  ihyi  j  iK/iim-n  tmn  =  M  imjj  im  ihrin  •    -t>D.  nsn  un  mjj    J-J1'.,    v^v     ■ 

De  bedoeling  liiervan  is  niet  recht  duidelijk. 

Vergelijk  ook  ̂ K^TOjy, 
Q  O 

503.  ftJiKiuwj    =  (Ko  (in  ,  "inici   BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt. 
Ziie     OOK    tuttmthtni)  en  ajitm. 

CO  <~"  6- 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Bn. 

504.  iM  ui  w  2  tl  vu  j  o  ij   =  (kji  m  asm  3  «[ui  a  ii  ij   Dj,  Pt,  R,  BI. 

Vergelijk,    a.irtasnttntnjtituiji. 

505.  [kji  iKidcuin    =  ttiici   R. 

CJ  J 
Vergelijk  ook   ̂ ^m^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Bn.  en  vermoedt,  dat  het  een  vervorming  is  van 

aj,£i.     Hoe  of  het  in  dat    geval    aan    de    beteekenis  -nu,   zou  gekomen    zijn, 

Ca.) is  niet  recht  duidelijk. 
o 

506.  au»  «si  Kin  f)   zie  rwi  m  isin  on  arm  m  n  n . 
cj3  II      J 

Q 
507.  »ji  on  «ï  3  fcJi  i 

(kji  on  (Ki  3  if-n  «i  |    =  (Lfif]nnw«i|    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Het  is  echter  „yn-n^^  in  een  speciale  beteekenis,  t.vv. :  „ttji-ntmtut^o^i^tap 
o   o.  Cl  Ct        o  o  a  o. 

iKiiintjit   tunamtun  tut  <lji  tKit  *u  tm  ij   ttstt  tmitJt  .sa  o  tm  ̂ nrttm  l  ttJitn  ~ji tm  tton  j     tun-npTwij]  tmn  m  uit  t^t  nat  tuut  rjt 

o  o  /"o  O       (?)         *     Q    o  .  o 
tUt  tlSTt  tut  ttj)  ̂ A  tbjt  tuit  T1JQMM  (IM  1 15?J  »OJ  fl~A  WTJ  IHTfl  -/Tl  WTI  9/1  «SO  t>JI  ISTf  tm  tri  ,1  tUI  tm  tt      tnttn  mi  ISJI  *o  H/n  ttSTI  tut  tril  (IJl  ̂  

n  o      n  non  o  o 
nniBiiujiniK7Jj  -/Ti  isn  v>t tmn  uit  tz,t  ~a tnn tin  tuui rrn  tm»   <£/)  urt  isit  »o  n  tm i  %v m  tm ?  %jt n  tm  t  <kq  &j ~jt itsrtjt  tut  tm tmn 

ajt  n  tm  mi  ̂ a  i-'t  tut  tmji\        (J^-S) 

Een  volkomen  gelijkwaardige  term  bestaat  te  Sk  niet,  daar  de  instelling 

daar  onbekend  is.  Voor  Soerabaja  vindt  men  haar  beschreven  in  de  Ind. 
Gids  1891,  blz.  1940. 

Wbk:  geeft  het  op  zoowel  in  deze  beteekenis,  als  in  de  te  Sk  gebruikelij- 
ke, nl.  de  personen,  die  bij  feesten  de  gasten  bedienen. 

508.  bji  at]  ooi  3  Kin  n   — -  qjik    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Wdl:  geeft  het  onder  „.w.?*^  op  voor  Dj.  en  onder  „S»^»»^  voor  (Bn.).  Te 

betwijfelen  valt  het,  of   werkelijk  .^^1^  het  grondwoord  is. 

Vergelijk  ook  ̂ M^w),^«. 
o  o kn  on  (N)  J  JOim   =  a 509.  «]  (kn  m  w»  3  icm  j  =  (m«£  Dj,  Ks 
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Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Vergelijk  «S^w)»*^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Dj.),   nu  weder  onder  ̂ t^wn»™^. 

510.  (kJ)  in   =  (kJi  o   Dj,  Ks. 

Zie  Dial.  Ba. 

Mogelijk  is  liet  een    vervorming  van  mx»  over  ^«,. 

511.  (yi 

(kj  ,e  (tkn  9   =  ui  (jkj  i   Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  R. 

vdBr:  133—2  (Djw). 

512.  ('m  (ki   I  =   [Mi  (Ki  ,    alleen   in    den    zin    van    „paarden   slationneeren"    Dj,    Ks 

(maar  hier  minder  gewoon,  zoodat  men  bv.  voor  \™ ™ >m -m r* mi     zegt    S^mit 

IK» ) ,   rt. 

II    =  ïiaöi3  iün  ,  nl.  in  den  zin  van  „voorrijder"   BI. 

Is  niet  in  gebruik  te  Pt,  Dj. 
Komt  ook  voor  in  den    vorm  «,0^»^. 

'v->  Cd 

Wbk:  geeft  het  op  in  den  zin  van    „boegseeren".     Volgens    mijn    bericht- 
gevers echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik.     Daarentegen  geeft  Wbk.  ̂ w>..^. 

niet  op  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „voorrijder". 
Wdl:  geeft  « .**!«,  in  de  beteekenis  II  op  voor  Bn. 

°  'V->    CO  l 

vdBr:  123—7  v.o.  en  3  v.o.  (Djw). 

513.  in  (tui  3  ki   zie  l^nnQ. 

514.  mwiTfiKinij   ==  kyjkïioij   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

o  q  e^ .  q  q  . 
(Ui  o  an  (ik  fn  ti  ktii  jw  3  in  «1  oin  nn  arj  ion  ii  111  imi  1  \  (Ks) 

Voor  Ks  werd  als  verklaring    opgegeven  ismSi^j,  dat   echter  in    dien    zin 

te  Sk  niet  gebruikt  schijnt  te  worden. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (BI.). 

ol5. 
mi  ij)  3  ei  ti  3  uu)  jj    =  arm  Kjinaji||   Dj,  Ks,  R,  BI. 

TUUKD.   j ,ui  tji/i  Hjiii  n  trn  t  irr>  m  isti  t.i  n  *n  3  <ZJi  ̂ ji  m  iji  i  n  ~nt  unn    tn  in  m  ui  i  k#  it>  ra  n  i  t>  \    ti  trn  (.-»>  mji  *sn 

Vergelijk  ook  Muncn/f. 



518.   fkJi'inO;]    =  Kin dfui ixi ij  ;  nl.  in  den  zin  van  „veger"  of   „wisscher""  Dj,  Pt,  BI. 
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Wbk:  geeft  ̂ tTm^-m»^  evenzoo  op  in  de  beteekenis  van  „omkoopen". 
Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  woord  zoo  te  Sk  niet  in  gebruik. 

516.  (wnjianwiii    =  asin  as  «j  m   R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 
\Tr\r\-D-o .     o         o  o.  o.  a/        a  a  Cl  o  O  O  /       (Tt\ 
V  UUitrJ .  ikji  (m'n  <u:  tut  xsn  an  m  iim  i  <hi  _/n  iui  nn  om  ,rt,i  \  viimim  ttsn  azn  \  wntn  osn  «  xm  i  m  un  <w>  rn  \\    ̂ J-vy 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Bn. 

517.  on  wi  an  in  ia  n    =  an  (Kin  an  w   Dj. 

Zie  Dial.  Ba. 

J 
Wbk:  geeft  het  ook  in  deze  beteekenis  op  op  gezag  van  JR.  (?).     Volgens 

mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk  alleen  in   gebruik  als  K.    van  ,^-r, 

^  =  ^het  indringen"  en  als  KD.  van  «M-n^;  =  „het  weten". 
Wdl:  vermeldt  aC?™.^  =  £7,™^  voor  BI. 

519.  (kjjTioo   =  (kjnntuio   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  (Dj.). 

520.  tknojiJi   =  »j\  m  on  an  o   Dj,  Ks,  Pt. 

Het  is  als  (facultatieve?)  krama-term  in  gebruik. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  op  als  tembang,  „ook  wél  als  Krama'.  Vol- 
gens mijn  berichtgevers  komt  het  te  Sk  slechts  zelden  en  dan  hoofdzakelijk 

als  TD.  voor.     Zij  wilden  het  in  ieder  geval  beschouwd  hebben  als  KD. 

521.  (wió   I  =  iMïimiuÏJi   BI. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  Pt. 

II    =    O  Tl  (KI  O  9J1  (Cl  flCl  (KI  O  (KI  il     Pt. 
«si,  |«u      J| 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wbk:  geeft  het  behalve  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van 

„omrastering"  ook  op  in  de  beteekenis  II.  Volgens  mijn  berichtgevers  ech- 
ter komt  het  zoo  te  Sk  niet  voor. 

Wdl:  geeft  het  voor  BI.  op  in  de  beteekenis  I. 

vdBr:  beteekenis  II,  123 — 5  (Djw).  w,™    is    hier  een  gewone    (foutieve) 

schrijfwijze    voor  ^a*. 

522.  oj!  o  onn  ij    =  an  ikji  2  <mn  ji  ,  iktii  o  o  ij  R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

1 
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V  OORB  '.     timimnoAAw  rvi  m  w  ̂   turnt  iui  ei  >at -niiii\\     (JtvJ 

Wdl  :  'geeft  het  op  voor  (Bn.). 
523.  ikji  in 

Q  O    O 

ikji  "in  «in  min    =  m  e  2  os  ?(kji  kt»  -irui  jj 

Komt  niet  voor  te  Ks,  R.     Voor  deze  plaatsen  werd  opgegeven  ^,0^. 

fcji  in  (isn  on  «1 11    =  an  o  2  os  ?  nsw  on  ik»  ij    Ks. 

Wbk:  geeft  wel  op  de  uitdrukking  MTjwnjjy,  maar  niet  mtjwimi,    Te  Sk 

zegt  men  volgens  mijn  berichtgevers  alleen   ̂ ÊJ»^?    met  bijvoeging  van   aSJ?, 

,n^jj   of  ̂ ctjo^,  als  niet  reeds  uit  den  zin  zelf  blijkt,  of  men  bedoelt  „kous" 

dan  wel  „handschoen". 
Bijdr:  (     ). 

524.  (kji  «|  iKin  jïi  ikji  Km  fi  .zie  «1  cuw  :m  ioi  1 . 

525.  ikji  m  KinikJiiinjiij    =  (o  «-n  ,  in  «t  Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba. 

Bijdr  :  (    ). 

526.  (kJi  ï]  mi  3  ion  ?   =  o  o  dn  m  (ki  ij  ,  ikji  «]  «m  2  nn  »  uw  10 1    Pt. 

Wbk:  geeft  voor  ̂ m(nJ?  als  beteekenissen  op  zoowel  „school",  als 

„schoolgaan".  Te  Sk  wordt  het  alleen  in  de  tweede  beteekenis  gebruikt  en 

zegt  men  voor  „school"  ̂ ^mnnji^tunMji  >  een  en  ander  volgens  mijn  bericht- 
gevers cfm.  Bijdr. 

Bijdr:  (**). 

527.  (kji  «in  o   =  (kji  Kin  tn   Dj,  Ks,  R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VnnTJu  •  °  Ci  o  /      O        o  O        o  a  -^R\ 
VWKB.  ni  lu  tupi  frn  iun  i^i  un  ni  itji  rrrn  z    ibi  ̂ ji  hjijui  ̂   n  tun  \    ibi  rmajiiun  ^AKfi/un  ^auiojioji  un  i^ritv     ̂ Iij 

_„0      O  Q  O    Q  _ 
02ö.   (kJi  10  ntin  jj    =  :kji  10  Kin  a    R. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  Pt,  BI.     Vergelijk  echter  SüoStmn. 

VOORB:    im  n  isn  t  m  >rn  trn  [a-a  un\  rrnn  im  ̂   un  ui  haji  is:rnfrn\  om  1J1  afin  un  ..yj  (ia  un  t  m  un  t  tun  int,  (R) 

529.     !KJI  (UI  «IJl 

J      cJl O 

ikji  tui  in  n  ij    =   e  (ui  iTjin  Kin   Pt,  R ,  BI. 

y  wivb  ,   un  tx  mn  MQjiin  vui  ,jn  i*a  un  xm  msi  tuin  mn  ten  nr>  un  trn  tn  wjkdi  om  t  ri  nm  l  ruin  \    \**) 
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530.   (KJi  cti    =  ajin  mui  o  j)    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Vergelijk  ook  vnn,»™*, 

Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenis  alleen  op  als  tembang. 
Wdl  :  geeft  het  op  voor  Dj. 

531.  iwi  Kin 

O    Q w  urn  2  m  Min  i/i  ikJi  osin  mm  o    =  m  ouin  2  in  imn  ki  'k/i  o  os  inn  aji . 

Wbk:  geeft  naast  deze  uitdrukking  nog  enkele  andere  vormen  en  samen- 

stellingen op.  Volgens  mijn  berichtgevers  is  te  Sk  alleen — ■  zij  het  dan  ook 

zeldzaam —  in  gebruik  M  *sn  *,»,£   =  „eens  van  zin'1. 
Bijdr:  (*). 

532.  OsJi  on  tsw 

;kji«]n5moi(Ki   =  mi ej ? oi mi   Ks. 

JN  aaSt     m  tun  tapan  un  ~m  l  np  urtn . 

Wbk:  geeft  m^k»  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „speetje  vleesch 

aan  een  spit  gebraden' .     Dit  laatste  moet  zijn  geroosterd. 

533.  wi  asm   =  «ri  na  2  x/ut  mi  n   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Het  woord  is  als  krama-term  in  gebruik.  Vergelijk  Taal  soorten ,  VII  bij 

£»»*.      Dit    laatste   woord    schijnt    in   het    Djapara'sch    dialekt  niet    voor    te 
komen. 

~OA      o  o        a/a  a  7^. 
oo4.   (k/i  Kin  i    =  (ui  o  n  o  a  (kil  (Ki  o  o  ia  >in  n  o-n  il    D. 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  ofschoon  het   ook  te  Sk  naast  n5,ïX  schijnt  voor 

te  komen,   dus    in   den    zin  van  „inbeslagname",  en  niet  in  dien  van  „dag- 

vaarden". 
Bijdr:  (*). 

535.  !k/i  Kin  (Ku    I  (steen)  —  min  nn  mi  (Kin   Pt. 

II  (satijn)  =  MuiijJ v  isl. 

Zie  ook  bij  «Q^^». 

Bijdr:  (***)  geeft  als  gelijk waardigen  Sala'schen  term  op  „.V?,^,^    ook 

voor  satijn".     Waarschijnlijk  is  dit  een  druk-  of  schrijffout,  want  volgens  mijn 

berichtgevers  wordt  £1  ■*<*,££  te    Sk  alleen   gebruikt    voor    „knikker".     Wbk. 

verwijst  bij  dit   woord    naar  «Q^**»™,  dat  men  er  echter  tevergeefs  in  zoekt. 

Aan   mijn  berichtgevers   was   dit  laatste  woord  onbekend. 
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536.  sol  («sin  «rui  o  n    =  wi  flf]  \™  3  ïnn   Dj. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op.  Beide  zijn  waarschijnlijk  ver- 

vormingen   van  liet  Holl.  aslraaïlamp.     De  beteekenis  is   „petroleumlamp". 

Bijdr:  (*)  noemt  £}JZ,  ™  &,*  ook  als  Sala'schen  term.  Aan  mijn  berichtge- 
vers echter   was  het  woord  onbekend. 

o-/  o  er*-    i  » 
537.  (KJiksin    =  ikJimnisin 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op,  ofschoon  beide  te  Sk  in  gebruik 

zijn.  Het  eerste  beteekent  daar  „streng",  als  telmaat  voor  garen  enz.,  het 
tweede  beteekent  „leidstreng". 

Bijdr:  ('**)  geeft  ook  in  de  laatste  beteekenis  voor  Sk  op  QJk,,    Volgens 
mijn  berichtgevers  is  dit  onjuist. 

538.  !kji«]  isvrnin  inji3  0i    =  rwi  in  «sin  3  .oji  o ij   Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  K,  BI.     Vergelijk  echter  ook  Q^Mi^n.u^n. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op.  De  beteekenis  is  „petroleum- 

lamp", nl.  die  soort,    waarbij    de  lamp  in  een  glazen  stolp  geplaatst   wordt. 

Bijdr:  (*)  geeft  als  Sala'schen  term  op  «ö^Mj^n,,?™».  Volgens  mijn  be- 
richtgevers echter  wordt  dit  daar  niet  gebezigd. 

539.  (Kooi    =  CvinjiiJionnii   Dj;  &s,  1%  BI. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op<  De  beteekenis  is  „gom-elastiek", 
nl.  om  schrift  uit  te  wisschen. 

540.  ikjj  mi  «sin  (K)  arm  «ru>  |    =  ?  Dj. 

Bijdr:  (  )  geeft  als  beteekenis  op:  „een  reep  leer  verbonden  aan  de 

stang  van  het  achterpaard  waardoor  de  streng  van  het  voorpaard  gaat". 

De  Regent  van  R  gaf  als  Sala'schen  term  op  ̂ m*™»,  dat  echter  in  die  be- 
teekenis aan  mijn  berichtgevers  onbekend  was. 

o- 
sin  in  a cJ! 

II  =   toto  Dj,  Ks,  Pt. 

Voorb:  lQ,°,l9,ni4^,isnv,nM^  (Ks) 

De   Regent  van  R  gaf  nog  als  daar  gebruikelijk  op   im*™«™«.    Het   bleek 

niet   duidelijk,   welke   van   de   twee   beteekenissen   daarmede   bedoeld  werd. 

Te  Sk  beteekent  het  volgens  mijn  berichtgevers  uitsluitend  „vierkant". 
Vergelijk  ook  oJImkm^. 

541.   !Wi  «sin  o  (Ki  ij    I   =  ojui  hui  «sin  n 
J|  cJ| 

542. yy^ 
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o  fKiikJj  mn    =  (Kiojpan   Ks,  Pt.  BI. 

vdBr:  127—9  v.o.  (Djw).     ' 
543.  m-KJiiwiasui    =  ikji  twi  asm   Ks. 

Vr\r\T>T>  .    O    .  o  o         o        C?)  O         o        fTTcA 
V  UUxvrS  .   iisn  «i itni rn iuui i^uiito iKn  irtui-mm  on  m  nsn  /kj  iji  riii/  <L?\ T>  »vh  isa'oji\     \ Xvö  i 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

544.  m  i j  <m  o  ikdi  j|   =  (i^inKinji   Pt,  BI,  Bn  (hier  opgegeven  als  K). 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Wbk:  geeft    het    in    dezelfde    beteekenis    op.     Volgens   mijn  berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  de  residentiën  Smr,  Dj,  R  en  M. 

545.  (kJjooH    =  onnjrn/i|    Ks,  Pt,  R;  BI. 

Vergelijk  ook  ̂ »j)?^^»?m^. 

546.  sjó    ==  uwiuumoij   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Zie  ook  bij   m,m.i  &».     Te  Sala  is  het  K,  voor  „haan". 

Wdl:  geeft    ̂ «j    op  als  dialektisch  voor    «3^,^   te  Ng.,  (Kb.)    Tg.,    Dj. 

Voor  Dj    althans  is  in  zooverre    de    gelijkstelling  onjuist,    dat    het    woord  is 

Is.. ,    Q.US    ==    ajn  tuut  iBfin . 

P.  L.  I:  104—1  v.o. 

547.  «I!kA2  0 

m  o  a  ó  on  mi  n  I   =  (kj)  di  (in  (Ki  j]  ,  nl.  als    benaming    van    hel    fluitje    aan    den 

staart  van  een  duif   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

II  =  (ui  mi  m  in  im  i]   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  ̂ ^j.^»™  op  in  de  beteekenis  van  „in  verschillende  richtin- 

gen". Volgens  mijn  berichtgevers  echter  zegt  men  daarvoor  steeds  met  ver- 
dubbeling t|uwi}Móom.     In  de  beteekenis  II  geeft  Wbk.    op    gezag    van 

Rh.  ook  nog  op    M^maan,    dat    echter   volgens    mijn    berichtgevers  niet  ge- 

bruikt wordt  voor  het  muziekinstrument  aan  een   vlieger.     In   Kedoe   schijnt 
ajuuiKtann  intusschen  wel  zoo  voor  te  komen. 

SI 
Wdl:  geeft  ̂ Mtvnnana  =  ̂ ^«tiw™  op  voor  Dj. 

548.  (kJMrutj   =  fKJi  irm  i   Dj,  Ks  (.hier  ook  opgegeven  =  ̂ k»m) 

,  BI. 



549.  ikjuojij   =  Kin  in  ,  urui  o  asm  [|  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
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Wbk:  geeft  bij  «j,™»  beide:  iu,™*  en  m,.™»  naast  elkander  op,  maar  ver- 

meldt  oj>nj>n  op    zichzelf   niet.     Volgens   mijn    berichtgevers   is   alleen  o^i 

te  Sk  gebruikelijk. 

Wdl:    niMn»:    k.  (Dj.)    «.««,,»>"    Wat  de  beteekenis  van  dat  k.  is,  is 
niet  duidelijk,  Beteekent  het  hier,  z.a.  blijkbaar  op  enkele  andere  plaatsen, 

krama,  dan  had  het  ook    gelijkgesteld    moeten  worden  met    m/wKn/i    en  niet 

met  nfutasna.    Aan  mij"  is    deze    beteekenis  M,^j>  =  «notm*  niet  opgegeven. 
Bijdr:  (     )  geeft  ook  voor  Ks  MnJ>,.  pp. 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

is  het  te  Sk  wel  in  samenstellingen  in  gebruik,  maar  komt  het  overigens  al- 

leen bij  uitzondering  voor.     In  Djapara  is  het  't  meest  gewone  woord. 
vdBr:  124—12  (Djw). 

550.  (kuonjif   =  (kjiaruif   Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wdl  :  vermeldt  het  voor  (Dj.). 

Vergelijk  ook  üfqnj,^. 

551.  (kJianonn? 

om «] oriJ> 9  =  amnirutf   (?)  Dj,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Voorb:  zie  bij    «^„o.    Dit  voorbeeld  zou   anders  eerder    doen  denken  aan 

een  beteekenis  Q.^m.  Vergelijk  echter  ook  <£?*w?.  Voor  Pt  werd  opgege- 

ven: ,,  hï! ituiq <un  ut  to h  mnnru^\  mticiinMi  cmnrui^ixsn  o=*i na  ji  in  j u-^n \  De  DeteeKeniS  hier- 
van is  mij  niet  recht  duidelijk. 

552.  tM>iftJH   =  «J ikji 3 ïitfin 2 Kti ij  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

Wbk:  geeft  het  ook   in   deze  beteekenis  op.     Volgens  mijn   berichtgevers 

echter  is  in  dien  zin  alleen  gebruikelijk  <cmnji\  =  „vogels  of  visschen  des  nachts 

met  licht  vangen". 
Wdl:  vermeldt  het  voor  BI. 

553.  iwi  cm 

oji anjiTi (Ki ij   =  urn  o  mi  ij   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Het  is  als  krama-term  in  gebruik. 
Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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Wbk:  „  ünji-naop  1.  zacht  waaijend,  vanden  wind',  mm^M^^imnop  een  zacht 

koeltje.  2.  scheepsterm:  bries,  koelte,  voor  wind  in  hei  algemeen".  Volgens 
mijn  berichtgevers  is  de  vorm  te  Sk  in  het  geheel  niet  in  gebruik. 

vdBr:  104—14  en  107—3  v.o.  (Pt). 

P.  L.  I:  128—7. 

554.  (Kil  t\  «rui  a  urn  ji 

(kJi  xi  «rui  3  «)  Kin   =  asinarwan  jnn   R. 
I  (Kl,  J        (  i\ 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt. 

VOORB:     «ji  ui  ijr»  oratinmM  »<il\    t/n  kti  k/i «  ru l n trn tun ihi mri  azi itn w    (R) 

555.  m  wi  3  wn  <ki  [j   =  o  nn  k\  ij  ,  (kil  w)  «m  <ki  ,i  ,  mn  m  aan  mi  n   Dj,  Ks. 

Wbk:  geeft  het  op    als    malayisme.     Volgens    mijn    berichtgevers   echter 

wordt  het  te  Sk  ook  als  zoodanig  niet  gebruikt. 
Bijdr:  (     ). 

556.  (kji«i  inn  ismi]    =   f]  Uj  n  ej  ism  n  ,  nl.  in  de  beteekenis  van  „leenen"  R. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Vergelijk  ook  ürurrnj. 

VOORB:     ün[Kvi/t\   n<iMmtJit^tn^inioiiiij)iynninfrniLniiinz    v n  lati  cm  n trui  tsn _ai <n  w> rui  m  un ui 

o  (F)  (TC\ 
ti  mi  m/i  %  \    it/i  n  ><~n  i  <n  tJl  t  <n  -n  im  un  m  rui  un  ~/n  n  un  >&    ̂ i.v  ) 

Wbk:  spelt   abusievelijk  »^^(B.^t«^. 

557.  (KJiinnini]    I  =  umi  o  asw  |   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

II   =  nin  !OJi  ui  j|  ,  (in  Kin  wnn  e  ~J»  djui  m  ij   Ks,  Pt,  BI. 

VOORB:     tm  rui  min  unruirtvnnt  tstniti  ̂ Jkui  tui  itaos     \&i) 

Wbk:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  en  noemt  daarnaast  als  TD.  nog  ajiru 

ct».    Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  geen  van  beide  te  Sk  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  in  dé  beteekenis  I  op  voor  Dj.,  Bn. 

558.  (KJi  o  \  zie  m  e  om  mn  a . 

«U, 

t   zie  ui 

559.  (kn  iinji  mui    =  uw  o  on  vut  iki  iki   R,  BI. 

V  OORB :     tn  ui  t  urn  nm  %  n  uw  n  vi  tun  im  vrnnunt  unxm  ist»  \     n  vi  t  in  un  t  un  ̂ /t  ix  tui  rui  hm  uimunn  nl 

w  iki  ( w     (R) 

Wbk:  geett  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „strijdig". 

560.  (uo   =  ton  j-ji   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
Kl^a}         HCUC9 

Wdl;  geeft  het  op  voor  (BI.). 
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561.  (kjj orui onn il   =  m  (wi  at)  o -Jl  «sm  s  ,  nl.  in  de  beleekenis  van  „leenen"  Pt,  R. 

562.  (k/i  o   =  (Lnno-Ji   K. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt. 

VOORB:     mdJtin-niKiiuntnimri  tuinhrrn  W\<w>  «sntt     (ü) 

563.  !m  o  hi   =  urn  m  iel  3  xji  _n  m    Dj,  Pt,  R,  BI  (maar  hier   als  TD.    opgegeven). 

Te  Sk  is  wèl  in  gebruik  een  andere  verkorting,  t.w.   unM-jiiï. 

564.  (MÓ   =  (KintM^Ji   Dj. 

Wbk:  geeft  beide:  „£?«ƒ  en  PimJl'  op  in  de   beteekenis   van  „ruiterspoor", 

maar  vermeldt  de  beteekenis    „spoortrein"  niet.     Volgens  mijn  berichtgevers 

zegt  men  te  Sk  uitsluitend  ,£?*/  voor  „spoortrein"  en  iSmY  voor  „ruiterspoor". 

Bijdr:  (*). 

565.  mtMo   =  «nn  asti   Dj. 

Zie  Dial.  Ba.     Het  daar  medegedeelde  is  in  zooverre  onjuist,    dat    ook  te 

Sk  een  enkele  maal  ̂ mm    gebezigd  wordt   in    den    zin    van    „berekening", 

niet  echter  in  dien  van  „cijfer". 

566.  an  (M  2  o  aai  i    =  un  orm  2  «n  Ti  2  ?   Dj,  Pt,  R,  BI. 

V  UUXV.D  .    iun  xn  rui  ̂ m  ai  m  nu  un  iüui  fi>  un  icntuiin  fontn  -s» «  tui  unn   rui  ui  iu}  _s»  ui  xn  mi  rui  tl  Km  I  tn  rui  f  \\ 

(R) 

Wbk:  geeft  in  deze  beteekenis  het  grondwoord  zelf  niet  op,  wel  het  naar 

bet  schijnt  te  Sk  in  dezen  zin  niet  gebruikelijke  ̂ mjm^^. 
Q  O 

ui  an  ta  a  m  ri   =  iniMJi  i 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

VOORB:     oji  tui  <n  tn  l  iM  rui  n  tin  l  "n  •    <&i  (rnrüntJirn/iraiinjirui'Aii'nririJi  <&i^ji^uti  ai»      1-^-^y 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „opdat". 

5bo.   (M  (ui  isin  [|   zie  uin  o  «sin  i» . 

569.  (M  o  «sin  (Ui  tm  ri   N.,  iwioiiJinM   K.  =  im  o  on  (Kin   Pt. 

Vergelijk  ook  ̂ ^vmmn. 

570.  m  o  ion  il   =  an  im  2  on  (i^i  2   Dj,  Ks,  Pt. 

V  vjuivb  .     iai  aai  tuil  rm  lui  rui,  un  ̂ t  rro  «k  ta  me  jn  o^  » \    ̂ ,1-vSI 

Het  wordt  alleen  gebruikt  voor  „slaan"  of  „stooten"  naar  den  buik.    Voor 

567.  (M,  o  an  ia  3  m  ri   =  mij  >iji  ui  ,  bhi  <m  u  ,  nl.  in  den  sin  van  „als"  Ks. 
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BI  werd  als  beteekenis  opgegeven  „schoppen",  zoodat  het  zou  overeenkomen 

met  het  Sala'sche  ̂ «snoj  of  asS,,,™. 

Wbk:  geeft  o»^^   op  zoowel  in   eerstgenoemde   beteekenis,    als   in   die 

van  „verschillende  goederen  te  zamen  in  één  koop  koopen,  JR".     Volgens  mijn 
berichtgevers  zijn  geen  van  beide  te  Sk  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  op   ̂ MoW«  =  aSanrU ,    dus  lm <u}<™ji  =  „iemand  het    eten    in 

den  mond  steken". 

571.  (KJi  (iï\  «in  9  oi  o    =  arm  wi  >  m  axi  bji   rt. 

Wbk:  vermeldt   bij    «7»»S?  deze    uitdrukking    op  gezag   van  Rh.     Volgens 

mijn  berichtgevers  is  zij  te  Sk  niet  in  gebruik. 

572.  !W)(iK(LCi(|   =  (fcrttk/iaiiB   R. 

Vergelijk  ook  oSm^nn. 

573.  (kJKUUl    =   (IK(CT(K1(|    Dj. 

Wbk:  geeft  het   in  dezelfde  beteekenis   op   als  malayisme.     Volgens  mijn 

berichtgevers  echter  wordt  het  te    Sk    niet   gebezigd,    wel  «^-n*™   in  den 

zin  van  (onbereide)  „groente". 

Bijdk:  (*)  vermeldt  evenzeer  abusievelijk  mm*   als  Sala'schen  term. 

574.  iknifuiitiji   =  mikJiiw   R,  BI  (maar  hier  als  TD.  opgegeven),  Bn. 

Wdl:  geeft  het  op  voor   Bn.  «miTi, 

VOOr    it    Werd.    Opgegeven:     „  ttsri^itojmAJinxiii    <nvrniicitn~ii<nji<iJvi(tn^Aninjiitf}\    tuh  tni  na  tui  tfi  da 

O  O  a  *  (?)  a 
in un  ton  oj>vviM(unmicntasiiiyr>-/nti£:tin'Ti\  ajitci  itgnni^Atui  im/K/i  z  t&iantuitfnn  nrn<m<isntwminjn\snfv>oj> 

o  O  o.  O  (Pi  o.  o        O    .    o 
m&nOJl  -zantno-Ji  ja<uiih1[i   iKninJiiiMitn^'tjivtioji!uiim^.niHria<aiuixjni>jinimajiii    miitnun  t\sn  ifji  va  mi  na  jauui 

De  beteekenis  hiervan  is  mij  niet  recht  duidelijk. 

575.  ojiiaji   =  an  min  o  (Ki  ï   Dj,  Ks. 

Wbk:  vermeldt  het  in  dezen  zin  als  tëmbang. 
Bijdk:  (    ). 

576.  BvJi  (eji  <ui  mui 

!kJiiaj(ui(iiy(Kio(Ki|j   =  (KJidamuKKioiKiii   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  grondwoord  op  als  tëmbang. 

vdBr:  46—7  (KI). 

577.  (k»o«svi(ismmji[|   =  o  in   Dj,  Pt,  BI, 

Jjcan 

tl 
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Komt  niet  voor  te  Ks,  maar  wordt  er  wel  verstaan. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook   ,^im  **>,>. 

578.  Kit  o  «ï  o  3  m  |j    =  (Kin  ïi  axi2wim  uu  jjii   Dj,  Pt,  R;  BI  (maar    hier   opgegeven 

als  KD.),  Bn  (maar  hier  opgegeven  als  Md.). 

V  OORB  I  m  (Ki  t.-r>  iun  Mxn  Jrc  urn  n  rtjt  £>  rn  ita  t  un  -Ji <  ~n  tm  j  tl  to  un  ru  :  x/n  &i  ~J]r>  <m  »  ns»  ihn  lui tl iun  mj\  tt  ( IX) 

Wdl:  geeft  het  in  de  hiermede  overeenkomende  beteekenis    van  <|oi»ihi 

«i  (dus  als  N.  of  KN.)  op  voor  Pd.,  (Bn.). 

579.  wounji?   =  »j  ki  uk  a-n  |j    Dj,  Pt,  E.,  BI  (maar  hier  opgegeven  als  KD.). 

Vaapü  •      O  ci  o  a.       o.  o   o  o  a  O         (?)  o      O  /f>\ 
v  uuxvö  .     <£/)aj>  <£jiin  iitttHi  hm  i&i-n  t&i~ri\     aji  isa  tui  %  irrn  rui  :txi-n  oji  m  :     tn  Kn  l  nsn  tui  ~/n  tm  %  tm  oj>\      v     / 

«l<cni£nan<i>  wordt  hier  blijkbaar  bedoeld   als   K.    van  -n»™.    Zoo  is  het  intus- 

schen  te  Sk  niet  in  gebruik,  zie  Taaisoorten,  I  bij  ̂ imiflj^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

580.  ikJiïjio~n   =  (otmnoij    Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

V  OORB  ;     tbyuitnawn  een  %  astt  mi  _si  n  na  ~ji  »     (ü  J 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  op    als    malayisme.     Volgens  mijn  berichtge- 
vers is  het  echter  ook  als  zuodanig  te  Sk  niet  in  gebruik. 

581.  (kj)(0,ji 

(wi o -ji  in (Ki n    =  ofKiKmn  Pt. 

Het  is  er  als  K.-  (of  KL?)  term  in  gebruik. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „rek  of  lijn,  om 

iets  er  over  heen  te  hangen". 
582.  (kn  £junsm  .i    =  m  kui  3  oi   Pt. 

JI  ( 

Wbk:  geeft  het  op  als  malayisme.    Volgens   mijn   berichtgevers   echter  is 

het  ook  als  zoodanig  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Bijdr;  (    )  vermeldt  het  als  gelijkwaardig  met  het  Sala'sche  m<™. 

583.  (kijo    =  (uin ooi  tuin  cwi  ,  nl.  in  den  zin  van  „lonf  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

LWbk:  geeft  het  in  denzelfden  zin  op      Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is 

te  Sk  ̂ ^  alleen  in  gebruik  in  de  beteekenis  van  „lampekous",  maar  komt 

wèl  voor  de  vorm  -m^»^  =  „zundgat". 
Wdl:  vermeldt  het  voor  SI. 

584.  (kii  un  c&h  3    =   cm  (KI  071  KI  b    Pt,  R,  BI. 

Voor  Dj  werd  als  beteekenis  opgegeven  9^^^^ .    Wat  hiermede  bedoeld 
wordt,  is  mij  niet  duidelijk. 
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585.  (kjiiai   =  mi  «i   Di,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk  :  geeft  het  alleen  op  in   de    te    Sk   gebruikelijke    beteekenis ,  nl.  als 

naam  van  een  plant. 

586.  (Mnnn> 

oiij  era » urn    =  oui  nnn?   Ks,  Pt,  R,   BI. 

V  OORB  :  <w)  m  iuv)  %  ̂   n  un  iici  kh  nrn  ̂   lun  &?  tn  tuin  \     (-"7 

Wbk:  geeft  den  vorm  in  dezelfde  beteekenis  op.     Volgens  mijn  berichtge- 
vers   echter  is  hij    te    Sk    niet   in    gebruik.     Grammatikaal  is  hij  intusschen 

juister  dan  de  Sala'sche  term. 
P.  L.  I:  65—5. 

587.  ooi  arm  «mi   =  %j\  (£i  «m  n  Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Dj.). 

588.  ikJiofin  tsini    =  o  (kJi  Tim  asin  i]   Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R.     Vergelijk    echter    ook  ,0«2«i*. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj,  maar  spelt  <S,cm^. 

589.  an  oji  ann  arm  i 

Q   CV 

ïj  om  urn  ion  n   =  arn  ui  ,  nl.  in  den  zin  van  „in    beslag   nemen"     Pt,    R,    BI 

(maar  hier  werd  opgegeven  ^i™™™^»™). 

VOORB:    eniuntisjt  jot  un%nniKaamo>  inrm  ;    oji  (Mn  "n  <un  «sn  fc     {.**') 

Wbk:  geeft  dezen  vorm  niet  op,  wel  het  ook  te  Sk   gebruikelijke    ̂ MSn 

«v^  =  „zegel". 
590.  m  (ka  ïi  ann  m\  ij   =  an  sji  w  m  «  ij    Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Bijdr:  (**)  geeft   ook    als    Sala'schen    term    op  ̂ m^™,™*.    Volgens  mijn 
berichtgevers  echter  zegt  men  daar  ̂ m^™*,  cfm.  Wbk. 

591.  (kJi(oiiiiiKin-iiniï]OKin|j   =  iwi  asm  an  onn  ki  n     Dj. 

Voor  R  werd  opgegeven  ^«^^^^^^1^. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  Siüasnji. 

592.  j-ji  01  asm  0 
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ikui  (M  01  asm  ()   =  tuin  (kii  anijasTnjj   Dj,  Ks |     =    (Kin  (kil  01  (15111  A 

Zie  Dial.  Ba. 

vdBr:  98—7  (Pt)   geeft  ook    op   den    vorm   &, xn <i<n £, mj , 

593.   iï]  wi  cm  (isin  ij  =  <kh  a\  <w\  n  ,  nl.  in  de  beleekenis  van  „iels,  waarmede  men  slaat"  BI. 

Wbk:  geeft  in  deze  beteekenis    alleen    op    de  vormen  ^vmQt(en^  en  £nyM 
o 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

)94    (k 594    (kJi  hzïi  01  il    =  (kJiourmii   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

595.   (kii 

Wbk:  geeft  het  op  als  TP. 

orj   =  o  wi  ai  Ki  uw   Dj,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Vergelijk  ook  &<$om. 

o  q  .     o    o 
596.  (M  (i£i  (Kin  :i    zie  oum  nri  (Km  ii . 

597.  oji  d£i  inji  il    =  ?  Dj. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Als  beteekenis  werd  door  den  Regent  van    Dj    opgegeven  ™  (&•*/«  ,rS.«n^,v» 

Wbk:  geeft  het  op  als  „1.  groote  platte  lepel  van  bamboe  bij  het  braden 

  2.  zva.  ̂ -m^-nSi,  met  gescheurde  kleederen,  berooid,  Rh."    Volgens 
mijn  berichtgevers  is  het  woord  te  Sk  niet  in  gebruik  en  zegt  men  voor  het 

eerste  ̂ ^^(^^^1^,  een  woord,  dat  Wbk.  niet  opgeeft. 

598.  tk/i  o^i  iijui   =  Bi  (kn  arm  «tl  min   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI  (daar  zegt  men  £}& ,  waarvan  dit  dus  de  aanv.  wijs 

is?),  R. 

VOORB:  mi  <ip  xiu  n  un  i  n  t»  (Ui  unth\   rt  vninrutnirt^  \J&£) 

599.  (kn   =  W1.KT1  Ks. 

VOORB:     tjn  tnj)  <*J  <kj>  urn  Mji\   (j^-S) 

Waarschijnlijk  een  verkorting  van  aj>£n.     Het  werd    mij  echter  opgegeven 

als  gelijkwaardig  met  ̂   ̂  ,  dus  als  KN. 

Wbk:  geeft  het  als  gelijkwaardig  met  m^    op  als  tëmbang. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Pm. 
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600.  aj  m  oji  mtd n  (ui  Mm  ij 

arm  ot]  o  mui   =  an  <in  uji  2  ikiii   Ba. 
|      «,  I         "V 

Komt  niet  voor  te  Dj. 
Zie  Dial.  Ba. 

601.  tkjiUoi»   =  (KjjKin   Dj,  Ks;  Pt,  R,  BI  (maar  hier   is  &£&  meer  gewoon). 

Ook  wel  volgens  den  gewonen  regel    (zie  bij  ̂ vnA  °;^^n^. 
Wbk:  geeft  het    op   als  spreektaal.     Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is 

het  te  Sk  ook  als  zoodanig  niet  in  gebruik. 

602.  (Si 

603. 

«|(3\ 
zie  (kJiWKin». 

on  »Ji  2  on  kti  2  (Kxiii  =  isin  o  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Vergelijk  ook  „ai^. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis,  nl.  „een 

fluweelen  hoofddeksel ,  met  opstaanden  rand  van  achteren,  behoorende  tot  de 

krijgskleeding" .     De  omschrijving  in  Wbk.  is  minder  juist. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Br.,  Pk.,  SI.  (Smr.). 

vdBk:  86—12  (Ks). 

604.  (M  «1  (Kin  t   zie  «1  (ui  m  kw  kti  n . 

iih  ̂l  1  ̂t>  1 M  ™  "«?.*»  *?  "" l  *°  ""  1 °i  ̂?,  'V  c? v 

605.  mi  uji  «il  kd  (i  =  m 

VOORB:  ojitrui  ut  rn 

"  urn   Dj,  R. 

o  o  o.  O  <r>  i"D\ I  -k/)  »jt7  aqi  «1 ;  r)  ï<tj  2  ito trn  iru),  tu),  nsn  r)ih<2\  «v» tun  V) urn  t  i&tttj)  ntji  trrt  imn  » \  \J* ) 

CxJ 

^ 

606,  (kii  .ui  tsin  jj 

tui  (ki  (k/i  (isin  ;i    = sin  I    =   IK]  iw  ï]  O  (KW  f|      Pt. 

Vergelijk  Dial.  Ba  onder  «^^mj-/»^^. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op   in    de  Sala'sche  beteekenissen ,  t.w.  1°  als  KI. 

van  ajucnunji  en  2°  als  „verlovingspand",  KN. 

607.  (kJi  o  aan  |    =  ojïi  Kin  isin  ij  Dj,  Ks,  Pt,  R,  Bn. 

Wbk:  „tiSn^    TD.  en  TP.  N.,  «^R,^  KN."     Dit  is  in  zooverre  onjuist, 
dat  het  volgens  mijn  berichtgevers  ook  als  TD.  te  Sk  niet  voorkomt,  en  dat 

het  als  TP.  niet  N.  is,  maar  KN,;  evenals  xmOtasnit,  dat  daarnaast  in  ge- 

bruik is. 

Wdl:  geeft  het   op   voor   geheel   Midden- Java    met  uitzondering    van    de 
Vorstenlanden. 
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608.  fljiino£    =  asm  o  tuin   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  als  grondwoord  van   cm<aus   zoowel  in  deze  beteekenis, 

als  in  die  van  „vergunnen".  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  woord 
te  Sk  in  de  laatste  beteekenis  in  het  geheel  niet  in  gebruik  en  komt  het  ook 

in  de  eerste  beteekenis  slechts  bij  uitzondering  voor.  In  Djapara  daarente- 

gen is  het  't  meest  gewone  woord. 
vdBr:  12—7,  20—6  v.o.  en  21—7  (KI). 

609.  (u  nnn  «in  n    =         ?         Pt, 

Als  beteekenis  werd  voor  Pt  opgegeven    „joj^^e™^™^»™,,  (UMMnJcïcm^" 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „gejuich",  „geroep". 
VDBR  :     12u   10    injiHri.n^ii^fism/i^JiriKnasniKin  mjiitm ihhkii cm  n^p     (i'JW).  Hierbij  Staat 

aangeteekend  „z.v.a,  Hwb.  &m>\  P.V."  Juist  kan  dit  nooit  zijn,  aangezien 
Wbk.    $ur,  alleen  opgeeft  als   ongebruikelijk    grondwoord. 

610.  oJj  m  nnn  (Kin  rj   =  an  aJi  m  nnn  isw  n   BI. 

VergellJK    OOK.    «ijijmimii  ,    uncmcntpcKnn   en   m  cm  i  m  np  tan  n . 

611.  m  (M  m  om  «in  n   =  m  (M  m  ann  «sin  j|   Dj,  Pt,  R,  BI, 

VOORB:  en  cm  rn  iho  tu> <n  &t  i in  «7 1  en  un  e  cm <n  ui  tn  irf n  en  cm  i<n  ~Jt  ay>  tnn    csjtmt  en  om  MAtcn  it\     (R) 

Vergelijk  ook  o^™*™. 

612.  o  i   =  mm  ajui  m  ikiii    BI. 
\  \  u\ 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks,  Pt. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

613.  mui» 

m  o  9  uw    =  o  «f]  o  ?  ouiri   Pt,  BI. 

Vergelijk  ook  ̂ ^w,. 

vdBk:   129—4  (Djw). 

614.  o  ai]  ouifi   zie  oi  on  xjiti  . 

615.  o  <hi 

o  «]  'Ki  a-n  ij   =  o  an  mi  ann  j   BI. . 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Wbk:  geeft  alleen  op  den  vorm  «*,£,» «8  in  de    ook   te   Sk   gebruikelijke 

beteekenis  van  „aanhoudend".    Zie  ook  bij  ̂ asn»^»^™*^- 
Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49, 
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Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

616.  o  (Ki  (Kin    =  o  'in  im j|  ,  nl.  als  K.  van  «>»£  Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Zie  Dial.  Ba.     Het  wordt  echter  ook  te  Sk  wel  verstaan. 

617.  o  mi 

El, 

O  (Hl  HT1  (KI  (1    =s    «TUI  Ml  (CT  (KI  I)     Dj,    Ks,    Pt. 

^      Jl  "SI,   '    cJ| Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

618.  o  in  os    =  o  in  nnn  ian  |   Pt. 

Ook  wel  verkort  tot  '««, 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  op  als  TP.  en  in  dien  van  „de  jongere 

broeder  of  zuster,  of  vrouw"  als  KN.  Aan  mijn  berichtgevers  was  deze 
laatste  beteekenis  onbekend. 

619.  o  tij  ooi  nnnn   zie  osin  mui  ie  | . 

620.  an  o  (Kin  ij    =  noof   E. 

Vergelijk    OOk    Tjiunfqunanj. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Tg,  in  den  vorm  mSm  en  voor  Bs.  (Pb.)  in  den 

vorm  n^Q.onjf,  die  gelijkgesteld  wordt  met  ̂ o^a/n^™ ,  dat  echter  althans  te 
Sala  onbestaanbaar  is. 

621.  m o «1  na» mi ,i   ==  ano?   R. 
B]  O  O)  MUI  Ml  |    =    ffl  O  ? 

Vergelijk  ook  ̂ lyn^ww^. 

622.  oosin 

Q  O  Q  „ 
o  on  Kin  ,  mm  u  <ki  nsw   =  omnsin   Pt. K         \d         \ö 
Vergelijk  Taaisoorten,  VI  bij  io^  en  zie  ook  boven  bij  ̂ «S^. 

623.  o  asïn    =  iwmsin   Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  ook  in  deze  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  alleen  gebruikelijk  in  die  van  „tournooilans". 

624.  ofwiij  N.,   urn  o „ji Min  Md.,   wi o ,ji mi n  K. 

Deze  woorden  worden  in  Pasisir-Javaansch  merkbaar  meer  gebruikt  dan 

in  het  Sala'sche  dialekt,  waar  men  ze  alleen  bezigt,  tot  uitdrukking  van 
een  tegenstelling  met  in-*   of  van  een  nadruk. 
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625.  QfjO!kJi'iruii|   =  o »ji arm n   Dj,  Ks. 

Wbk:  geeft  noch  ̂ vt^nan,  noch  StQnjtn  op.     De  beteekenis    is    „wissel". 
Bijdr:  (     ). 

626.  oo'injiij   =  ó (Kmanj) ij   Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  op  als  TP. 

627.  (K]o3(inj|    —  an  o  3  on  onn  arm  ij   Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op.     De  beteekenis  is  „wollen  deken". 

Bijdr:  (**)  geeft  ook  als  Sala'schen  term  op  ̂ ow».  Volgens  mijn  be- 
richtgevers echter  zegt  men  te  Sk  ̂ «^rum.  of  meer  gewoon  *»•*,  dat 

Wbk.  ook  al  niet  opgeeft. 

628.  o  arm 

o  orui  o  onj)   =  ooruioorui   Dj,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba. 

vdBr:  44 — 7  v.o.  (Smr). 
P.  L.  I:  14—4. 

629.  O  «rui   =  mn  arm  ,  w/.  afa  benaming  van  de  groole  veeren  aan  staart  of  vleugels 

Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

630.  o  mui?   =  ai  arm»,  nl.  als  K.  van  e»<q»n^  Dj,  Ks,  Pt,  BI 

Komt  niet  voor  te  R. 

VOORB  :  ttmiruttn rui^tn vwihi _ï*. -&i  <ut  im^aw    (KS) 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 
o  o 

631.  oanarui?   =  asmarui?,  ai  ai  3  twi  mi  ij  . 

Komt  niet  voor  te  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Vergelijk  ook  Q^ru^, 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „de  waarheid 

zeggen". 
Wdl:    geeft  als  voorbeelden  voor  Dj.  op  m)»™^^^^:»^ J»«>,kt><£?  en  im 
a 

ten  hji  m  <n  rui  ̂ nuniiq^ntm  ^Airut  tui  -j>  ttn/t . 

632.  oman»?   =  tisonanjij,  on  «im  3  ;wi  (Ki  [i  Pt. »   =  fisonanji/,  on  mm  3  ;wi  tm  il 



—  104  — 

VOORB  ;      lun  mt  luxnanopim  ru^irn  mazn  trn  ̂ mrnKncrriiLMrnw  nt/untrut^iunomt      mrt tm tut tut  an  rn urn l 

<n  nat  -m  i  -n  tat  ani&t  an  ft     y-L  l) 

Vergelijk  ook  «ji^^?. 

633.  o  urn  Mi  ij   =  o  (fii  unji  mi  ij   Pt. 

VOORB.   oji  nji  en  ut  rn  un  i  nat  -rt  w  na  \   na  iet  rrt  nrt  xs  nut  -jt  rn  \    (      / 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  op  als  tembang.  Het  is  te  Sk  ook  als 

KD.  in  gebruik.     Als  TP.  is  het  KN.     Vergelijk  ook   Kntutmjt. 

634.  o  mui  (kJi  ij 

fcjmnj)  3Ji  ij    =  o  o  aanwin   Dj,  Ks. 

VOORB!  aernmemn   at  rut  h~ji  i&i  <Ki  jn  M  trn  w     ( IvS) 

Wbk:  geeft  dezen  vorm  ook  op  zichzelf  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  komt  hij  te  Sk  alleen  voor  in  de  samenstelling  £tnjiM^nn3^. 

635.  oaantkn    =  oaantuii]    Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Het  is  als  KI.  in  gebruik. 

Wbk:  geeft  het  als  KN.  op  in  de  beteekenis  van  „spelende  maneuvers 

van  een  verliefde  vrouw"  en  als  KI.  voor  Q^mii.  Volgens  mijn  berichtge- 
vers is  het  te  Sk  in  de  eerste  beteekenis  niet-  en  in  de  tweede  alleen  in 

tembang  en  in  brieven  in  gebruik. 

636.  o  aan  aan   zie  aan  aan. 

637.  o  aan  om   zie  aan  arm. 

638.  o  aan   =  o  «au   Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Het  woord  is  als  K.  in  gebruik,  ook  in  de  afleidingen,  bv.   miSrütvnitaCj, 

vdBr:  98—7  (Pt). 
Q    Q  O 

Vergelijk  ook  «S*™^. 

VOORB:  in  uil  t/n  tut  <ut  (utstanriiun  int  toixn,utax  ^najinrna\     (ü) 

Wbk:  geeft  het  overeenkomstig  het  Sala'sche  gebruik  op  als  KI.  In  Dja- 
para  daarentegen  is  het  als  KN.  in  gebruik. 

640.   o  (is  aai  n    =  o  (M »   Pt. 

639.  oaRwmj)   =  orwi»   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI 

5TJ 
j\ 
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Vergelijk  ook  réinS^: 

641.  ó 

ckii  ó  (kJi  m  (isin   =       ?       BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Als    toelichting    werd   door    den  gepen sionneerden  Regent  van  BI  opgege- 
VeD  .    avi  {  */i  ti  tui  hji  ooi  rmi  n  rt  uu  ruin  rui  «n  ti-ri  bji  >t»  aj)<ntisn\>     asn  cm  ajt ^a,uj  op  xavjim  rtarniiiWtiHi  z   rn  ren  i  vr>i 

o  o    et  oooo^oo  .  VnlcrATia 
tui  rut  urn  <n  rut  on  rm  tui  rui  _ü»  rut  rtsn  :    mt  cm  rm  rui  rm  itjt  iki>  _b*  ui  \     «j»  rm  ao  «Jivi  Jii  ~/n  turn  nsn  ̂ amtisn .         »  uigciiö 

mijn  berichtgevers  is  deze  spreekwijze  te  Sk  niet  in  gebruik. 

642.  cm ) 

(ifui  >  min  o   =wm{uio^inaji;ajiiinji(in(tfl(uinaj   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Soms  ook  in  den  vorm  nunnrui^runiui. 

YOORB:  m  thrn  i  m  vt  tn  ,&i  n  tui  viji  q  run  rui  \\    (_-ttJ 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj.,  maar  stelt  het  gelijk  aan  „^^o  =  rmrnv, 

cn<pi' ■  Zooals  de  corrector  ook  veronderstelt,  is  «™?  hier  een  verkorting  van 
rnuntmji^ ,  ook  daaruit  blijkende,  dat  de  uitdrukking  rnmn^nj^runiui  in  dezelfde 
beteekenis  er  naast  voorkomt. 

643.  ainrui»   I  =  asw   Pt,  R,  BI. 

II    =     T|IKTJ)j|     KS,    Pt. 

VOORB:  iun  <tni  m  trui  %  nnn  tui  itrn  ~m  r&ins    (-"^-^v 

Wdl:  vermeldt  het  in  de  beteekenis  I  voor  Dj.,  BI.,  Ls.  (R.). 

644.  ofiJKuin    =  mo&ci   Dj,   Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:    geeft    het    in    dezelfde    beteekenis  op.     Volgens  mijn   berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Tg.,  Dj.,  (M.). 

645.  non  ojin  asm  |j    =  (wiconn   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenis  op  als  TP.  De  daarnaast  opgegeven 

beteekenis  van  „maar  steeds  doorgaan"  was  aan  mijn  berichtgevers  onbe- 

kend, eveiazoo  omwi|  in  den  zin  van  „lang  weg  blijven"  (moet  zijn  anxnnsnn) 

en  njirunasntuniKnj)  in  den  zin  van  „gerekt,  van  een  geluid"   (moet    zijn   nj>run.uuun 

ruyi\    In  de  beteekenis  van  „zee"  komt  het  ook  te  Sk  in  enkele  uitdrukkin- 
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gen  voor,  z.a.  aSi^rutmnnsna   =  „marineblauw"  en  nyxunn^^n  =  „over   zee"  in 
de  z.g.  «S^ffSaofCT^  bij  het  huwelijk. 

646.  aan  mi  Mi  n 

C^>      Q  O      Q  TT-  T>i.       T>1 
rKinaan(Ki(Ki|j    =  aai  arm  'm   Ks,  rt,  UI. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Dj.)  en  wel  bij  a&rutnonji  zelf,  dus  als  grondwoord. 

Het  zal  echter  wel  evenals  ̂ ^^  een  passief  met  «&  zijn. 

647.  arm  (mi  «sin  ij   =  arui  (iki  10  ij   Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  op  als  TP.  Het  schijnt  echter  ook  te  Sk  een  enkele 
maal  als  TD.  voor  te  komen. 

648.  arui(Kiie[|   =(Kinmas(Ki||   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  als  benaming  van  het  houten  voorstuk  van  een  ploeg. 

Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  woord  te  Sk  in  het  geheel  niet  in 

gebruik. Wdl  :  vermeldt  het  voor  Tg.,  Dj. 

649.  n  iUui  ooi 

on  ooi  ckji  mi  ii  =  (Kin  (k)i  «n  o  (Ki  |   Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  bij  ̂ n  dit  woord  op  =  vSuu,  =  «™^m ,  maar  noemt  bij  <r3>tu> 

zelf  dit  laatste  woord  OJ.   voor  o^^im.   Volgens  mijn   berichtgevers   zijn  geen 

van  beide  te  Sk  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  rf^n^o^  °P>  a^s  *e  (AJ-)  beteekenende  run».  M.i.  echter  is  dat 

minder  juist:  ̂ w,™  is  evenals  het  volkomen  gelijkwaardige  Sala'sche  KD. 
<q*m(u>j>Mn  een  passief  met  &, ,  overeenkomende  met  het  K.  £2^™^  en  niet 

met  rvxnj, ,  dat  bovendien  N.  is. 

650.  o  (Kil  asin  ri   =  oin,  nl.  van  menschen  Dj,  R. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Voor  BI  werd  als  beteekenis  opgegeven  tQaSasna,  dat  te  Sk  alleen  in  ge- 

bruik is  in  den  zin  van  „schuw".  De  door  Wbk.  opgegeven  beteekenissen 

„woest",  „driftig",  enz.    waren    aan    mijn    berichtgevers   onbekend.     Zie  ook 

Voorb:  zie  bij  ̂ ^^a. 

Wbk:  geeft  het  op  gezag  van  Rh.  op  in  de  beteekenis  van  „glad  als  een 

aal,  slim".     Aan  mijn  berichtgevers  was  het  woord  onbekend. 



—  107  — 

651.  oonafiTn   =  inn  mi  win  |j   Pt,  R,  BI, 

Z1I6    Dl)  trui  tn  nrt  ttrn r. . 

ann  o  ?  (ifu>  <ki  in  ,  «1  ti  (Ki  arm  <n  "in  =  o  iki  «in  n  ,  nl.  van  dieren   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  rm^™^  niet  op.     Het  komt    echter    ook  te  Sk  voor  als  K. 

van  cEiMiKnn ,    maar  alleen  van  menschen. 

vdBr:  94—10  en  98—5  (Pt). 

652.  (ifUTH?   I  —  nfUjTn     Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

VOORB:   tn  tan  t  tJ-n  ti  ̂   ufi  tn  wn  t  n  ra  i  * 

II  ui(ifU]Tn?ajiJi(Ki|    =  ajio?inn(Kij|   Dj;  R. 

Wbk:  geeft    m-nt     behalve    in    de    te    Sk   gebruikelijke    beteekenis   van 

„zachtaardig"  ook  in  dezen   zin    van    „zoeken"  op,  maar  als  tëmbang.     Zie 
ook  Dial.  Ba. 

653.  anafuian-in?   =  «]  trui  m  tti  <m  ij  ,  mnn  tm  onn  n   Dj,  Ks,  Pt,  BI,  Bn. 

Het  wordt  ook  in  K.  gebezigd. 

Wbk:    geeft   het   in    dezelfde    beteekenis   op.    Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  het  zoo  te  Sk  niet  in  gebruik. 

vdBr:  20—10  (KI),  72—4  v.o.  (Dj),   102—5  v.o.  (Pt). 

P.  L.  I:  18—12,  42—15,  57—2  v.o.;  II:  195—12,  enz. 

654.  irjaan2S}Tm   =  a_nn  in»  min  nn>    Dj,  Ks,  Pt. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  (Dj.). 

655.  cu  «j  in  Kin  ij   =  uin  iKi  aai  ij   R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VOORB:  tntvatKn  -s»*i  &t  t  on  wnji  <isn  tui  q  a&  ihti  \  oji  tm  un  ij  W7  mn  ibi  -jtchniwt  /  tnji  m  m  &m  -jt  tui  tisn  ti\    \**) 

Het  is  als  KD.  in  gebruik.     Men  vindt    zoo    in    Djapara    ook    door    meer 

ontwikkelden    zeer   dikwijls  njitn-n  gebruikt.    Te  Sk  schijnt  dit  laatste  slechts 

zelden  voor    te    komen,    uitgezonderd  enkele  vaste  uitdrukkingen,  z.a.  <mw>? 

aruHn-n O. r 

656.  (tfuiTn   =  on  <inj)  2  ij  in   Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:    geeft   het   in   dezelfde    beteekenis  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

vdBr:  72—6  v.o.  (Dj). 
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657.  orui  in 

njiirui  ttj  o  (Ki  n    =  <mJ]Tf}  R- 

Wdl:  vermeldt  mi-h  =  Bra-n«iM|  ̂ ^^sQ^-niiK)/'  voor  Dj.  T.  Mij  werd 
intusschen  door  den  Regent  van  Dj  opgegeven ,  dat  het  daar  zóó  niet  in 

gebruik  is.     Vergelijk    ook  ̂ oiimj, 

658. m  arm  ww » 

o  o  q 
o  m  dfui  iKin  (Ki  ojlp    =  (is  «i  arin  3  (in  mi  (lui   Ks,  Pt,  BI. 

(      Ki,an  I  ai 
Komt  niet  voor  te  R. 

Gewoonlijk  wordt  de  vorm  verdubbeld  tot  Q^rv, {01*1™*™ mom. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

o* 

659.  nn/KKin   =  (Kin  (ion  «in   Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB:  asn  ift  (Ln  tui  001  vn  tut  op  tn  za  %  <n  xm  i  tan  na  ma  ~ji  ̂ tt    (ftj 

Wbk:  geeft  deze  beteekenis  van  „gangbaar"  niet  voor  ^*m  op.  Naar 
het  schijnt,  wordt  het  echter  ook  te  Sk  wel  eens  in  dien  zin  gebezigd. 

660.  (iiui  «1  Kin 

MTi3<Ki(inj)iin(Kin==        ?        Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba.  Het  daar  medegedeelde  ten  aanzien  van  de  koedi  is  min- 
der juist.  De  koedi  is  een  arit  met  een  uitstekende  scherpe  punt  aan  de 

rugzijde,  een  combinatie  dus  van  een  arit  met  een  petel  Bij  de  loeke  in 

Djapara  zit,  naar  ik  meen,  de  scherpe  punt  aan  de  scherpe  zijde  en  is  het 

overigens  meer  een  bëndo. 

Voor  Pt   werd    mij    de    volgende    onderscheiding    opgegeven:   tn-nt^njintai 

=  weduwe  (nl.  in  den  zin  van  „gehuwd  geweest  zijnde  vrouw")  met  een 
zoon,  vj-monHÏ.M  =  weduwe  met  een  dochter,  ̂ -niOTMiMUMM»  =  oude  we- 

duwe zonder  kinderen,  »7,imiSa  of  nj,£  =  ionge  weduwe  zonder  kinderen. 
'    I       &J      Cfl  er  °      ° 

Eigenaardig  is  het,  dat  men  te  Sk  wel  in  dienzelfden  zin  spreekt  van  een 

ao>  <bs>  i<n  &i ,  maar  niet  van  een  tn-mtmiwnièi. 

661.  «ï  inn  m  non   =  m  dm  (ki  n    R. 
I     I  dr      I     4  < 
Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

VOORB:  tr.  ryi  tn  un  tnun  in  <?J>  VUinzi  tui  o-ji  z   tun  tm  «sn  un  mi  ~n)  umi  2  Xi     {**) 

662.     IfUKKlll 
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(kj)  mji  ió]   =  ;wi  oiin  (Kin  ti  (Ki  [|     xJl. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks. 

VOORB:  iun  mi  m ics  ur>  itn  ui  <ivi  trn  \    i&i  <kj  tui  tut  arvj <)  'n  iui  (Wi  f  A     \*5l) 

Vergelij  k  ook  ̂   kt,  «.5 . 

Wbk:  geeft  Mm™-nM)  niet  op   en  ̂ S»»™    alleen  in  de  Sala'sche  beteeke- 

nis  van  „eenentwintig".     Het  eerste  beteekent    „het  vingt-et-un-spel  spelen", 

„banken". 
663.  (iruiKmiKini]   =  min  cm     BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VOORIp     ,^ji\      -n  iui  eji  trn  had  mi  wn  n  foi »  «  nn  i  \     ith-n  t>i»  cm  t&icrntuiji^      (,      /       Dit     VOOrpeelCl 

komt  dus  meer  overeen  met  een  beteekenis  tniumumta^. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenissen  van 

„halfvol"  en  fig.  ook  „niet  recht  wijs",  „onnoozel".  In  deze  laatste  betee- 
kenis schijnt  het  er  echter  zelden  voor  te  komen. 

Wdl:  vermeldt  het  alleen  in  dezen  laatsten  zin  (die  dus  ook  te  Sk  ge- 
bruikelijk is,  zij  het  dan  ook  in  mindere  mate)  voor  Dj.,  Tg. 

664.  irui  ixi 

ami  m  ici  mi  «    =  nn  «]  xci  hi    Ks,  Pt. 
o 

,1X1
 Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „wat  geleverd 

wordt",  enz.,  dus  als  zelfst.  naamw.  Het  schijnt  echter  ook  in  den  zin  van 
o-ntnMM  te  Sk  een  enkele  maal  als  TD.  voor  te  komen. 

VDjjR  ;    DO       £   mman  wn  iuizj)  njimm  noj\     {DïB-j. 

665.  dm]  wi  n    =   m  mj!  2 (kJi  i   Dj. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „glad  of  effen 

gestreken". 
Bijdr:  noemt  als  Sala'sche  benaming  van  de  pasarloods   Mi^nMj.     Aan 

mijn  berichtgevers  was  dit  woord  alleen  bekend  in  de  beteekenis  van  „lage 

schrijftafel".    Wbk,  geeft  het  niet  op. 
vdBr:  21—10  (KI). 

666.  o  (kjj   =  ooji  «|  o  ,  ozi «]  cm  ?   R,  BI,  Bn. 

VOORB:  n vitirit&iioiMiinaAJi  wjiijn'hj>im  ik izntKi  wiflv     (-tv) 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  beteekenis  van  „loom",  „mat".  Zie  echter  Taal- 

soorten,  XII  bij  wn-n   en  vergelijk  ook  beneden  bij    ro»j><  en  njo. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  R.    Zie  ook  de  aanteekening. 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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667.  om?   =  fq/M    (als  krainavorin?)  Pt. 

Vergelijk  Taaisoorten,  XII  bij   „.„^^    en  zie  ook  boven  bij  *n<>^. 

668.  (iruiano    =  mui  o   Pt. 

V  OORB  '.   trui  n  t»  run  /n>  iui  Hn  n  niti.Jt  it/t"h  tui  ni  w 

Vergelijk  ook  nntSa. 

In  de  Sala'sclie  beteekenis  van  „hongerig"  schijnt  het  in  Djapara  slechts 
zelden  voor  te  komen.  Het  werd  in  dien  zin  als  K.  opgegeven  voor  Ks,  Pt, 

BI.     Te  E  schijnt  het  in  het  geheel  niet  gebruikt  te  worden. 

669.  in  «nu  2  «tl  o  2  aai  i]    =  «n  uuu  m  ó  2   Dj,  Ks,  Pt,  E. 

Vergelijk  ook  ̂ n^r^». 

Wbk:  geeft  het  in  denzelfden  zin  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter 

is  te  Sk  alleen  in  gebruik   ̂ n^u»?^^  in  de  beteekenis    van  „gat  in  den 

grond",  „kuil". 
vdBr:  69—6  v.o.  (Gr),  77—12  (Dj),  128—2  (Djw). 

670.    iRJioasm =  .inji  mui  ia  il  Ks,  Pt. |    =  .iru  «ju)  ia  ij 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  ook  op  in  deze  beteekenis  van  „rouwbeklag".  Volgens 
mijn  berichtgevers  echter  zijn  de  vormen  van  WUnw  te  Sk  alleen  in  ge- 

bruik in  de  beteekenis  van  „rondvliegen". 
Wdl:  geeft  het  voor  Dj    op  onder   m  ,t»  «*»*    en  schijnt  dezen  vorm  dus  als 

grondwoord  te  beschouwen. 

671.  arui  inn&cij) 

vUl 

(trui  u/iiui  (Ki(i    =  m  o  2  EJt  ?  i/w  h\  i)    E. 
^J       I        S     J 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sclie  beteekenis  van  „gebied". 
672.  (inj  'inj!  o 

^>    Q  Ov    Q  tv     -ru     t>i 
«'.biorj!  irui  o  ui  Min   =  (Kin  Kinann o  ji  mi n   Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  E. 

Wbk:  geeft  nannun  in  de  eerste  plaats  op  als  telmaat  voor  platte  voor- 

werpen en  2°  in  dezelfde  beteekenis  als  ̂ rmimj,,  d.i.  dus  als  TD.  voor  *%,nj, 
ojin.     In  den  laatsten  zin  komt   het    echter    volgens    mijn  berichtgevers    ook 

als  TD,  te  Sk  niet  voor. 

vdBr:  139—23  (Djw). 
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673.   vu)  arLfl 

(injiaJuiMin  ituiaiui  ei  ,kii   =  ^inn  OiiJ)  a/ïiici  Ti  (Kiij   Dj,  Ks,  Pt;  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft   ̂ ^.Puxnao^   in  een  hiermede   overeenkomende    beteekenis    op 

als  tembang.     De  als    KN.  opgegeven    beteekenis    „rondom    zich    heenzien" 
was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 

vdBr:  95—13  (Pt). 

Bijdr:  (*)  geeft  «£,'&   op  als  te  Ks  dialektisck    voor  &&.     Het  is  echter 
zoo  ook  te  Sk  in  gebruik. 

674.  (irui  .irïji  . 

o  e*  o 
(Ui   =  (in  an  'ir  ui  iti 

«nj  (       hsl. 
in  arïji  an   =  «Ti  at]  'iiui  ct   Dj,  R,  BI. 

Zie  ook  bij  Q,^^^. 
Vnnpii.  O  o  o.  .o  Cl  C\  C/  o 
V  UUitri .   n_m  i<n  iejJ  ,l/n  l/n  isa  i/»  trui ojitni/>   tut  tciri  l/n  1 1}  rui  ̂   n  un  rrt  rui  xn  n  tun  %  ti  un  ten  im  *r>  tui rt    na  na  rui 

trui  m  ui  tui  nj)  m  xm  %  n  iriji  t  \\     ̂ -KJ 

Wbk:  geett    in    dezelfde   beteekenis  op   Qa-uiri^S,    een    woord,    aan    mijn 

berichtgevers  onbekend. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI. 

675.  m  arui  o  n    ==   o  <ki  «sin  j]    Dj,  Pt,  R. 

676.  afuio   =  arukj)  Pt. 

Wdl  :  geeft  het  op  voor  T.  (R.)  in  de  hiermede  vrij  wel  overeenkomstige 

beteekenis  van    ™^?. 

Vergelijk  ook  Taaisoorten,  XII  bij  M^m  en  zie  ook  boven  bij  .pi™. 

677.  aan  tui  min   =        ?        Dj. 

Bijdr:  (  )  geeft  ook  voor  Sk  op  njimnón.     Het  woord  was  echter  aan  mijn 

berichtgevers  onbekend.     Als  beteekenis  wordt  door  Bijdr.   opgegeven    „bro- 

che, gedragen  bij  een  gesloten  vrouwenbaadje  gelijk  aan  badjoe   toro".     Dit 
laatste  is  de  gewone  vrouwendracht  in  Djapara. 

O/  cz> 
678.  aan  m  ui  mi    =  (in  o  im  ion  i   Dj,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk  :  geeft  geen  van  beide  woorden  op.  De  beteekenis  is  „lavendelwa- 

ter", „reukwerk".  Te  Sk  schijnt  —  maar  als  minder  gebruikelijk  woord  — 
intusschen    ook  ̂ nmi^o  voor  te   komen 

Bijdr:  (     ). 

luitn  tui  tfa 
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679.  iquftJijj   =  «oio  Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  op  ook    in   dezen    zin  van    „vrijgesproken",    „ontslagen". 
Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  zoo  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Bijdr:  (***). 

680.  aan  (Si   =  aan  ui   Dj,  Ks,  Pt. 

Vergelijk  ook  irvj^v,. 

681.  aan  (ik  o  ij   =        ?        Dj. 

Voorb:  M™cm^iï<unM'n<u,M,iSw^MMvï*i-v>  (vdBr.,  Smr.).  Men  vindt  hier- 

bij aangeteekend  „«*«£/£».!*  Ar.  lazim,  samenhangen  met  iets;  blijven;  vast". 
De  Regent  van  Dj  gaf  als  gelijkwaardige  termen  op  m^m  ,  ™u£?  ,  «M®ia™ 

en  Q«S.     Geen  van  deze  passen  echter  in  het  opgegeven  voorbeeld. 

Wbk;  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „er  goed  van  af 

komen". Wdl:  geeft  het  op  als  K.  voor  ^m   te  Ptj. 

682.  aan 

o  aui   =        ?        Ks  (als  TD.  opgegeven). 

Vr»TR-R  •  O/O.  o  O  o       O  X  O  » V  UUxv.ES  .  ikji  tui  ̂   trn  tuiMAmtn  mi  tam  ruit  asntnji  isn  vji  una    ajticn  iui  nu>  tin  is.  txntui  tui  xrimrui  tn  m  l  tui  tui  ̂ A  arm 

o.  o  a        a  o  O  O  o  o  /TTcA 
tui  cm  ten  tun  >H    lamtiii/i  inirui  tun  nvt  ̂   ,rm<M^OT»o  ^o^i^ti  jjij^^ -^9^  ^t  ̂   M^«7r7  ^  ̂   wim  M,rj<Knfl\   \jlvö; 

In  het  eerste    voorbeeld    is    het    dus    =    m<u>.    Te  Sk  gebruikt   men   het 

eveneens  in  dien  zin,  maar,  naar  het  schijnt,  niet  voor  gronden,  wel  bv. 

voor  huizen.  In  het  tweede  voorbeeld  kan  men  geen  volkomen  gelijk  waar- 

digen  Sala'schen  term  er  voor  in  de  plaats  stellen.  Men  zou  te  Sk  moeten 
zeggen*   oaArc7>o^raM<n^<N7)^M^M^^iiM/)T^^ï^^o^<crj<iyn  (wat  nog  vrrj  onDepaaio. 

is).    In  het  derde  voorbeeld  evenzoo:  «««^n-rW^am^*™. 

683.  aan  qjui  a-n 1 
aai  o  urn  (Ki  jj    =  nnaojno   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:    geeft    het    in    dezelfde    beteekenis  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  te  Sk  ̂ rui»    het  meest  gebruikelijke    woord.     Vergelijk  Dial.  Ba 

DIJ    rnun  df>  • 

Bijdr:  (     )  vermeldt  het  als  soendanisme  voor  Ks 

vdBr:  65—1  (Dm). 

684.  aan  (uui  tui  1 
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o  mui  mi  il   =  nsn  (Ki   BI. 

Wbk:  geeft  behalve  de  Sala'sche  beteekenis  van  „een  bezoek  doen  (sic) 
na  een  ongeval,  sterfgeval,  roof,  brand,  of  oversi 'rooming ,  om  zijn  deelneming 

te  betuigen'1  ook  nog  op  „(tengevolge  van  een  alarmsein  W.I.  eig.  asnah^  216)". 
Volgens  mijn  berichtgevers  is  het  in  den  laatsten  zin  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  voor    K.    (Ws.)    als    dialektisch  op    «pwmoji  =   °t,,°,^n  in    een 
zin,    die    zóó    ook    te    Sk  voorkomt.     Gewoonlijk  echter  wordt  het  er  alleen 

gebezigd  voor  een  bezoek  na  een  sterfgeval. 

685.   an  irui  m  -om on  irui  m 

CTm  «i  arm  on  (imn   =  an  o  iki 

4^1  "-JI  l«. 
an  aan  ipm  an  irui  m  om   =  an  ifcJi  mi  |  ooi  ïi  o  ki  nu)  ooi   Dj,  E. 

Vookb:  als    bij  v^rui. 

686.   qei    I  =  win  on  02  umi]  ,    alleen    als    aanspraak    tegenover    bejaarde    vrouwen 

Dj,  Ks,  Pt. 
Komt  niet  voor  te  R. 

V OORB :  ia\  &it&t\   n  1  tzn <n thn tuut w     luifjijiiaynjiji  tri  «iii«o  linwroa^  <&>\\    (JvS) 

II    =     (UiKTll    Pt. 

V  OORB  :  <i7)  t/i  _j  (M  m  /rL/j  /ui  tn  oj)  ̂ iindi&Ji  vn  inn  on  run  %  ti  asn  lun  n  ie  «  an  tv 

In  deze  beteekenis   schijnt  «3^  dus  niet    uitsluitend    als    aanspraak  voor 
te  komen. 

687.  ani)OiKUi[|   =  neBin»    Dj,  Ks,  Pt,   BI. 

Komt  niet  voor  te  R 

Wbk:    geeft   het    op    in    de   beteekenissen    1°    „nevelig",   2°    r,mug,    iets 

kleiner    en    korter    dan  de  ̂ ^is»/'.     Mijn    berichtgevers   kenden    alleen  de 
eerste  beteekenis. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

vdBr:  106—2  v.o.  (Ks). 

688.  orui  (^ji  — n  =  twi «]  usm  3  trui  ,  ici  10  a-n  t    Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  van  „lamp"  alleen  op  als  tembang. 

Bijdr:  (**)   geeft  ̂ ^.^  zoo  ook  voor  Sk  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  wordt  het  er  zoo  al,  dan  toch  slechts  uiterst  zelden  gebruikt. 

P.  L.  II:  28—5  en  7. 

689.  aqo^ji   I  =  in  o  ,  »tm  «1 01  asin  11   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 
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VOORBJ  ojirrmsncmiaim/i^jt'i. 

II    IC] W  -Jl  Tl  (KI  jl     =    OTIJI  Tl  O  IK1  |j     Ks,    Pt,    BI. 

ai  q 

öh
 

Wbk:  geeft  ja^iJ^op  als  KN.  voor  „slank"  en  als  KD.  voor  «i,™™».    Al- 
leen de  laatste  beteekenis  was  aan  mijn  berichtgevers  bekend.  mvt-Jtnona   geeft 

het  op  als  beteekenende  „klapabladeren  tusschen  bamboe's  geknepen  en  als 

schutting  gebruikt,  WW.'1  Ook  dit  was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 
Daarentegen    geeft   Wbk.   ̂ ticmj  (=   bijlage),    dat  te  Sk  wèl  gebruikelijk 
is,  niet  op. 

vdBr:  beteekenis  I:  103—6  v.o.  (Pt). 

beteekenis  II:  109—10  v.o.  (Pt). 

690.  orui  ̂ -ji   n   =  arm  m  ajp  a  «cm  n  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het   op    als   malayisrne.     Volgens  mijn  berichtgevers  is  het  te 

Sk  weinig  in  gebruik. 

691.  «mi  tn  (^ »   =  muj(o?   Dj,  Ks,  Pt,  Bn. 

Evenzoo  in  het  K. 

Waarschijnlijk  wordt  hiermede  iets    anders    bedoeld    dan  er  staat,  nl.  dat 

njt\r»^    =   n|r*ij,      /AQ      OOK.     ajithrii  ,     ür> turn     6n    arniuu), 

692.  icu  o  -ji  do  ij   zie  <nn  o  ji  «sin  n . 

693.  xin  o  ,ji  «sm  n 

'V\n  ie  -jusm  mi  n   =  in  hj  io  a-n  n   Dj,   Ks. 

ie  Jrt  zegt  men  rvi^t^t hok»». 

Zie  Dial.  Ba. 

694.  orui  arm 

(kJiKinonn   =  oajionn   Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  denzelfden  zin  op.     Volgens  mijn   berichtgevers  echter 
wordt  het  te  Sk  alleen  in  tëmbang  gebruikt. 

vdBr:  127—7  (Djw). 

695.  anj»  tirin    =  nmonn  ,  nl.  in  den  sin  van  „een  wildernis  afbranden1'    Dj,    Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  B.,  BI. 

Voor  Dj  werd  er  naast  nog  opgegeven  omo! 

Wbk:  geeft  verschillende  vormen  van    aXA^  op,  waarvan  volgens  mijn  be- 
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ricktgevers  te  Sk  alleen  in  gebruik  is  ™,>£-n«^,  speciaal  =  „op  een  onge- 

zadeld  paard  rijden".  Een  door  Wbk.  niet  opgegeven  vorm  is  «-^  == 

„een  glatik  los  rond  laten  vliegen".  Ook  de  beteekenis  „een  wildernis  af- 

branden" wordt  door  Wbk.  niet  van  om  opgegeven. 

vdBr:  80—5  (Dj). 

696.  «^  -  mB>y  nl.  als  Je,¥V,  0,  oneer  een  ̂   Dj,  Ks,  Pt,  B.. 

Vergelijk  ook  ̂ m™^. 

vdBr:  114-14  (Pt). 
P.  L.  I:  164—1. 

697.  ooi    =  ajinmoi,],  nl.  als  qrondwoord    van  SMKnn  Pt, 

698.  ariiK)oi3?   =  ae  o  |]  rui   R. 
d\      \      J  4  ̂  
Vergelijk  ook  otwi^. 

Wbk:  geeft  op:  „^oi^  zva.  «a*™?*  Gr."  en  »m<xnr  KN,  onbebouwd,  ver- 

waarloosd land;  WW.  vuilnis". 
Aan  mijn  berichtgevers  waren  beide  woorden  onbekend. 

WDL:   „•  mtntrm  ?  %    '-t>n.y   ajitn  nrr.i  jn  j/i  -£j.t*jinn  ik/i  iMvinngj  &iji  nm  \\ 

699.  min/nöi   =  (iruioon-ni]   Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  bet    op    als    malayisme    voor  rfmu^rin,  dus  in  een  eenigszins 

andere  beteekenis.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk  niet  in 

gebruik. 

Bijdr  :  (*)  geeft  als  overeenkomstigen  Sala'schen  term  op  «u,  ó>  en  als  be- 

teekenis „kuil".  Ook  Wbk.  vermeldt  ̂ ^  in  die  beteekenis.  Volgens  mijn 
berichtgevers  echter  zegt  men  daarvoor  uitsluitend  ru,.vtKiMjj. 

700.  in  ilflJl  J  (K|  CT1  2     —    <ï]  l/TJ  2  *]  O  2     R. 

Vergelijk  ook  ̂ ^a(MI|. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  naam  van  een  gënding. 

701.  iïj(inj)3 

ramiri/12   —  TniinTio(uininiJin2iO?(ïj(Lmmo20(Ki   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  Ba. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook   boven  bij  mn^nju. 

702.  oa^tn   =  oom  Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

VOORB:  nm  urt  "M  vn  tui  m  w    (J^-SJ 
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Evenzoo  is  in    K.  ̂ m;  — .  ww. 

Suppl.  Jansz:  vermeldt    ̂ ^nM?    in   dezen    zin    als  KD.     Ook  als  zoodanig 

is  het  echter  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  niet  in  gebruik. 

YDdR:     <4   1    ten  rvntaj  n/i i>  un !>j> ^  tsiiian mi \     \L\JJ 

703.  01101   =  q«n     Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Voorb  :  zie  bij  «h*.4 

Wbk:   geeft    het    in    dezelfde,   beteekenis  op.     Volgens  mijn    berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

704.  nuij   =         ?         Dj,  Ks,   Pt. 

AlS    DeteeKeniS     Wei*U.    Opgegeven;     ayn^xa^^isriuri^/nKhiirriiij>rm\    run  on  xzittji  imi  tsjt  ̂ a  nsn  tizn 

a.  OOP).  G)CY      f"K"o"\ int  i-u  tirnisniwn  nn  tri.  <kyi  ini  an/i    rui  X£Z  im  tisn  oji  tn />  tui n    iui  rn  HO  t  t>ji  ~Jn  «■>  n»  tt    \±^-o) 

Wbk:  geeft  $««  op  in  de  beteekenis  „gebogen  of  gekromd  liggen".     Mijn 
berichtgevers  kenden  die  beteekenis  niet.  Een  volkomen  gelijkwaardigen 

Sala'schen  term  konden  zij  mij  echter  niet  opgeven.  Iets  dergelijks  heet  te 

Sk  ,un-iï<ui~'nn?luiji ,  dat  Wbk.    niet  opgeeft.     Het    is  sambël-goreng ,    gemaakt 
van  gerooste  Iele,  ook  wel  van  andere  vischsoorten.  Het  komt  dus  niet 

geheel    en    al    overeen    met    de  van    *&im    gegeven    beschrijving,    alleen    in 

zooverre,  dat  <&*&  tot  mn^aj,^-?,^»  gemaakt  zou  kunnen  worden.  Volgens 

mijn  helper  mag  men  verder  voor  „staart"  van  een  visch  te  Sk  niet  zeg- 
gen Kn*n«snii,  daar    er    een    afzonderlijk    woord   voor   bestaat,  nl.   ̂ ^mvjiuasnij. 

705.  «rïji  mn    =  osn  o  ,-jw  ,  nl.  van  een  bandjir  Dj,  Ks,  Pt, 

Komt  niet  voor  te  BI. 

In  andere  beteekenissen  is  het  ook  te  Sk  in  gebruik,  zie  Wbk. 

vdBr:    125 — 11  ̂ ^o.^^»    (Djw) 

Bijdr  :  (*)  geeft  het  alleen  op  in  een   ook   te   Sk  gebruikelijke   beteekenis. 
706.  oi 

o?inn(Kiij  ,  ood-nij   —  m  «n  2  *]  o  1 2   Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Het  wordt,  naar  het  schijnt,  alleen  gebruikt  voor   klappers,   en  niet  bv. 

voor  mangga's,  als  wanneer  men  evenals  te  Sk  zegt  ümiffanq^ni. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  K.  in  de  Sala'sche  beteekenis    van    „melk". 
Wdl:  vermeldt   ™?(iy»»™  en  mom»  =  ̂ mh^^»  voor  Dj. 

707.  <ui  fljifï  (Kin  il   =  (wititusmii  Ks. 
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V  OORB  :   <ej  iun  tm  k:>  1.T1  icn  ̂ »/"  itn  un  nm  <n  itrt  <ui  tun  rrti  ~J)  ivn  nrnj  \    \&&) 

Het  werd  opgegeven  als  uitsluitend  in  gebruik  in  de  desa  's  op  den  Moer- 
ja.     Als  verklaring    werd    opgegeven  mtiMiuiOTmmjonmM^unrai. 

!K1  (KI  ikw  b    =  00  (CT  «in  |    Dj,  Ks;  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

1.    Li.    11:     140  — lu    a_,i  tui  tut  «sn (L,iiui  mi  itsn  iu)  M  ihi  itm ij  \ 

709.   o  mi 

o  (ki    =  ook,  nl.  in  den  zin  van    „een    aandeel    vragen    in    iemands    winst" 

Ks,  R,  BI. 
Komt  niet  voor  te  Pt.     Zie  echter  ook  £n<8i. 

Wdl:  geeft  liet  op  voor  (Tg.  Pk.)  op  het   grondwoord  «£),&•.      M.i.    is    dit 

O'
 

minder  juist,  aangezien  men  zegt  aS £}&•<&. 

710.   o  (Ki  m  nriji  3 

OKianiian   I  =  nnn  ifcji  an  clci   Ks,  BI, 

II    =  (hi  un  ann  3    BI. 
«CL,  I 

Wbk:  geeft  |?^rui   alleen  op  in  de  te    Sk    gebruikelijke   beteekenis  van 

„uitpuilen,  van  de  oogen". 
Wdl:  geeft  het  op  in  de  beteekenis  I  voor  Dj. 

711.  o  ra   =  anj  u   Dj,  Pt. 
ICT} 

Wbk:    geeft  het    op  als  tembang  en  als  malayisnie  voor  „deur".     Volgens 
mijn  berichtgevers  echter  wordt  het  te  Sk  niet  gebruikt,  anders  dan    in    «5 

.      /          clnis" 
ojjj  il 

Bijdr:  (     )   geeft    als    beteekenis  op  „de  deur  dicht  doen",  en  als  gelijk- 

waardigen  Sala'schen    term  nm^x^.    Vergelijk  ookan^. 

712.  (U1(K1WI||     =    Ml  O  3  ï]  (KI  (KJI  [|    Dj. 

Voor  R  werd  opgegeven  ^u;^, 

Wbk:  geeft  het  niet    op,    wel  ̂ uimm|,    dat   echter  volgens  mijn  bericht- 

gevers te  Sk  evenmin  gebruikt   wordt. 

Bijdr  :  (*  *). 
I-MO  Q  •  ° 

71o.   mo3(Ki(kJjj|  zie  oimwiij. 

714.  OKi 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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(£J)  Ml  (M  Tl  05Ï1  [|     =    OT  O  UI  (M  Tl  05W  A     Ks,    Pt,    BI. 

Evenzoo  van  bevelen,  enz.     Het  is  als  KI    in  gebruik. 

Wbk:  vermeldt  liet  in  deze  beteekenis  niet,  wel  in  de  te  Sk  gebruikelijke 

van  „de  handen  boven  op  bet  boofd  houden",  „een  vorstelijken  last  uitvoe- 

ren", enz. 
vdBr:  44—9  (KI),  116—3  (Pt),  104—1  (Pt),  138—12  (Djw) . 

i-m*         Q' 715.   o  mi 
CJ 
Q/  T, 

o  (ui  ti  mi  a    =  Ti  o  o  cm  (Ki  i   Ba. 

CJ      J|  ^  C9im  J| 
Komt  niet  voor  te  Dj. 
Zie  Dial.  Ba. 

716.  m  o  on  mi  Min  a  =  nol  mui  <mn  n  ,  alleen  in  den  zin  van  „om  kort  te  gaan"  Pt,  R,  Bn. 

VOORB:  ui  mi m  W7 rt im  cm  «i  a-n i  on  un  i u>  un n \    \i? tj 

Wbk:  geeft  het  ook  op  zichzelf  op.     Mijn  berichtgevers   kenden  alleen  de 

uitdrukking  «^to^M^'"1*™?    =  «inhalig",  «laag  van  karakter". Bijdr:  (     ), 

717.  o  mi   =  o  'Ki   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Vaat,,,  ,  a.  o    o  Ci  Ct         a  aY  o       CY  o  a    o  /t>\ 
V  UUJtvJB  .   trui (iE/>  ̂   tn run tun on  uw m ihj lun  m n  t   on  xm  *o  -jn  xji  m  <m  cm  .»)  <m  \    ttaidniici  rui  mtiiim  hyiji\  \-LvJ 

o  o         CY     /Rh 
on yomiivrn  cm  ~m  <irnon  v>  on  &n  qtun  mikiw    {*->>■) 

Wbk:  geeft  ̂ 9!  als  grondwoord  op.  In  verband  met  de  uitdrukking  vn,m 

ajnM.nn^Mn-nwiï'trnji  en  met  de  omstandigheid,  dat  in  alle  passieven  de  ®» 
voorkomt,    zou    men    echter    eerder  denken  aan    een   grondwoord  &,£!.    Het '  Cr 

zouden  intusschen   ook  onregelmatige  vormen  kunnen  zijn    z.a.   £,£taj,}  mm™ 

'"'SJIi  «StjMiunosnjI. 
mi  xn  urn  ihi ji .   un  <U)  on  run  asn n  .   6nZ. 

718.  o  mi  irji  a    =  dj  Min  »  ,  Min  o  asin  il  ,  mui  ui  >  ,  o  o  >    BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  ,,qMWj,  uitstekend  boven  anderen  in  rang  of  stand".     Volgens  mijn 

berichtgevers  is  de  vorm  ^mnjin  te  Sk  niet  in  gebruik. 

719.  w  w  o  J   =  on  (inji  o  (Q  mi  A  ,  nl.  in  den  sin  van  „vischvijver"  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Wbk:  geeft  het  op  voor  T  en  beschouwt  het  als  een  afleiding  van  ̂ ^j,. 

Het  laatste  is  niet  zeer  waarschijnlijk.     Wat  het  grondwoord  wèl  zou  kunnen 

zijn,  is  mij  intusschen  onbekend. 
vdBr:  120—7  (Djw), 
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720.  muaiKi»   =  «]o3(i£i?   R. 

Wbk:  geeft  naast  elkander  op  ̂ &)»^?  en  ̂ «n/i?.  Mijn  berichtgevers  ken- 
den alleen  het  eerste.  Volgens  hen  is  ook  het  grondwoord  op  zichzelf  niet 

in  gebruik. 

721.  oj  ra    =  arm  iwinnjiii   Pt,   BI. 
GJ  O]  J 

Wbk:  geeft  beide  op  in  de  beteekenis  van  „knots"  of  „knuppel".  Vol- 
gens   mijn  berichtgevers    is    het  verschil  tusschen  beide  te  Sk,  dat  een   Q^, 

geheel  van  hout    en    langer  is;  en    een  ̂ Slntn  gevuld  niet  lood-  en    korter. 

Voor   Dj    werd    alleen    als    verschil  opgegeven ,  dat  een  Q»h  korter  is    dan 

een     cm  /fji  <ruin  , 
co  cJI 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

722.  (ui  m  a-n  3    =  «k  an  «rm  2  arm  n      BI. 

win  oniiHij    =  mm  oi  (kil  »nn  (1      Ks. 

De  Regent  van    R  gaf   op  .4'»^?  (schrijffout    voor    99««??)  in   de    plaats '  Cü  '  GJ 

van   Smnhi.     Te  Sk  zegt  men  in  een    met  £riSm,ht  overeenkomende  beteeke- 

nis,  maar  speciaal  voor  voertuigen  jQi^tó».     Wbk.  geeft  dit  niet   op. 

Vergelrjji  ook  onwi ,  ajimihi   en  <uiintip>inj>/i* 

723.  on  tui  3  ooi    —  an  «sin  11  win  2    R. 

Wbk:    geeft    het    op    als    beteekenende    „klein  trekpotje".     Aan  mijn  be- 
richtgevers was  het  onbekend. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Br.,  Pm. 

724.  m  o  on  (joi  ï  wm  ij    =  of^jim  innam  irin  2  Dj,  Pt,  BI. 

Voor  Ks  werd  het  opgegeven  als  gelijkwaardig  met  «1,*%,^. 

Wbk:  geeft  ̂ ^^«,1,^  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtge- 

vers onderscheidt  men  te  Sk:  1°  ™™™.u>  of  m™™.™^  (hak  met  een  houten 

blad),  2°  imM'rjniitrm  of  m™ ; 77 n»i rj rin  (de  hak  geheel  van  ijzer  met  een  ring, 

waarin  de  steel  vastgezet  wordt),  3°  ,?U^!M}  (=   breekijzer). 

Wdl:  „:  ̂ iui^<Ky,i,Hnji :  m <wi rw j  Dj . "  Waarschijnlijk  wordt  hiermede  hetzelfde 

bedoeld  als  boven,  nl.  dat  ̂   1^,01»/^  dat  te  Sk  „breekijzer"  beteekent,  te 
Dj  gebruikt  wordt  voor  een  hak  van  Europeesch  fatsoen. 

725.  m  mi  30)  cm  (j   =  oonojiiKiji   Dj,  Ks,  Pt,  R,  Bk 
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Het  wordt  onregelmatig  uitgesproken  met  een  volkomen  i. 

Wbk:  geeft    het    niet    op,    trouwens  tu^^tn,-,  evenmin.     De   beteekenis  is 

„ambtspet  met  galon". 

Bijdk:    (     )    geeft  als    gelijkwaardigen    Sala'schen    term    op    ̂ «isruaS ,  wat 
echter  met  het  oog  op  de  beteekenis  minder  juist  is. 

726.   o  3Ói 

(ejj  oói   =  on  (Ki   Ks,  Pt,  BI. 

Het    zou    volgens   opgave   van    den  Regent  van  Ks  als  krama-term  in  ge- 

bruik zijn.     Daarmede  klopt    echter    niet  het    opgegeven  voorbeeld  mji\  ̂ un* 

Wbk:    geeft   het    op  als  tëmbang  en  als  KD.  en  zoo  is  het  ook  te  Sk  in 

gebruik. 

«102    =  oiBoiKmn    Dj,    Ks,  Pt,  Bn  (maar  hier  opgegeven  =  ̂ jQxnaojY 

Zie  Dial.  Ba. 

728.  (o  (Km   zie  (o  »nn 

q  o (Kin 
729.  (oi 

(uiïi  (o  Kin    ==  tuin  (tui  hui      Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Ook  aSi^tZ,  wordt  intusschen  gezegd,     Op  dezelfde    wijze  worden  «Si^^r, 

en  ̂ «^m,  gebezigd. 

Wdl:  vermeldt  ^^  voor  Dj.  en  Jt*™  voor  Ls.  (R.). 

vdBr;  92—18  (Pt),  95—14  v,o.  (Pt). 

730.  (o  (Kin  zie  (o  (Kin . 

731.  oTKHnij 

OTnimn^JiTiiKinij    =  ajin  oji  uw  o    Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  wel  <w-n»™?  als  grondwoord  van  «y-n»™  =  »in 

stukken  hakken,  ontleden,  van  een  groot  dier"  (van  een  nangka  schijnt  het 

niet  gezegd  te  worden).     In  den  zin  van   <unidi<vn(S,    schijnt  .o^^^-n^   ook 
te  Sk  als  malayisme  voor  te  komen. 

732.  «|  unn  «m  i   I  =  (kmn/i  mui  Dj,  Ks,   Pt. 
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II   on  u  ti  (Kin  ki  ii   =  o  nnn  i?m  mi  o   Ks,  Pt. 

Wbk;  »^M-r,wjflx  Ml.  zilver;  oo/c  voor  gulden,  zilveren  gulden;  voeg  bij  v™ 

tpKnj  en  Q«pur>j\  ook  zva.  ̂ Ut,»"  De  beteekenis  hiervan  is  niet  reclit  dui- 

delijk. Volgens  mijn  berichtgevers  komt  intusschen  te  Sk  ̂ m-n^  n^  voor 

in  den  zin  van  tqm-h.    Zie  ook  Dial,  Ba. 

vdBr:  v^^^ji  17—10  (KI),  19—12   v.o.  (KI). 

733.  ittj  o  o  (Kin  ji    =  oji  (Uil  inn  n    R. 

VergellJK.    OOK.     nwiuMi»  ,    riiaxvatunn  ,     tui  toj>  hai  n  ,    <n  tui  iW)  «na    en  m  ui  ma  <hth  11 , 

Wbk:  geeft  het  op  als  WJ. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Kr.,  Pm.,  B,,  Bn. 

734.  o^»   =  .  .  .  .       Dj. 

De  beteekenis  is  „voordracht",  „voordragen".  In  Sala'sch  Javaansch  be- 
staat hiervoor  geen  overeenkomstige  term.     Men  zou   daar  zeggen  ̂ i^-nnun, 

!crn<uim<rfun   of  iets   dergelijks. 

Bijdr:  (    ). 

735.  (o  tkjj   — •  o  «rui  ̂ l. 

Bijdr:  (***)  vermeldt  het   naast  (ui.ru,  ̂ l  en  mu,. 

736.  tui  (kji 

ojiofKJi   ==  (Kin  (Uin  (Ki  (ei  (Ki  j   Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  ook  op  in  de  beteekenis  van  „kennis",  „wetenschap". 
Volgens    mijn    berichtgevers    echter   komt  het  te  Sk  alleen  voor  als  KI.  van 

(UI {KT,  ICj  , 

VDJjR  :      110   10    tunun  tui 'piun/ui ̂   tui  <n  tint  mi  ̂ m  tta  (tntmi  oji  ̂ jiwn  tuin  uii  tuiib>iiJi(in  tjji&ial     (^J:tj 

737.  tui  (Ki  (irui  2  o  |    =  oin  o  an  iki  m  in  mi  «rui  o  <ki  Jin  ie  isw  i»   Ks,  Pt. 

Bijdr:  (     ). 

738.  ik]  o  Km  [ï 

«|  o  (Kin  |    =  min  m  te  Kin  n   Dj,  Ks,  Pt,  R, 

VOORB:     zie     bij    tun>n.ru,i. 

739.  o  m  (Kin 

IK] 

o  in  (Km  tuin   =  on  o  «in   Di,  Ks,  Pt. 
I  ÜTL,        Bil, 

O  Q 
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Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  den  vorm  niet  op.  Hij  wordt  anders  ook  te  Sk  gebruikt, 

maar  speciaal  voor  wagenpaarden,  en  niet  voor  rijpaarden. 

WDL;  5jt  tuirjwni  -«11  paKai  -L^J.  lëjirnuniumur-niHHj  =  in  tui  tmi  xm  ttsti  mi  m  Km  ̂   mn  tan  ̂   x.7)  nez 

•~n  dn/i*    ajj  <n  urn  q  iun  tn~> ii    tui m  tm  tuut  tui n     Zie     «m>^     en     aj\nur>\      VVU.D.     LOVT. 

Het  is  niet  duidelijk;  wat  het  woord  mi^Hn^mnton  in  de  beteekenis  van 

„plaats,  waar  veel  menseben  zijn",  z.a.  men  dat  vindt  bij  <n>m{ ,  waarnaar 

Corr.  verwijst,  te  maken  beeft  met  m  nuntii  mij  ,  een  minder  goede  spelling 

voor  u^uimi  in  den  zin  van  „tuig". 

740.  (u  «f|  Kin    =  ao)  «1  mui  dfi  il   Ks. 

!  df  <#  I  CCI  cJI 
Vergelijk  Dial.  Ba  bij    »5»™?    en- zie  ook  boven  bij  Qi/é,. 

741.  tui  (Kin  irui  ij   N.  o  o  «sin  n    K.  =  otwiiKiii    Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  bet  in  dezelfde  beteekenis  op,  maar  zegt  bij  muSm^:  „Onder 

tQ/MixsiHij  verstaal  men  een  gewigt  van  honderd  kali's,  doch  van  gras  beleekenl 

het  zva.  fl£?«2 >.-« «^  ,  d.i.  ongeveer  50  kali".  Hieruit  zou  men  dus  weer  op- 

maken, dat  (viirnnjiji   uitsluitend  beteekent  „mansvracht".     De  ondersebeiding 
ten  aanzien  van  gras  is  bovendien  volgens  mijn  berichtgevers  onjuist. 

P.  L.  I:  34—11,  99—10,  enz. 

742.  o  Kil  cm  11    =  as  ai  ij  ,  nl.  ter  aanduiding  van  een  Beker  tijdstip  Pt. 

Te  Sk  is  het  in  deze  beteekenis  fac  K.,  in  het  Djapara'sche  daarentegen 
KN.     Zie  Taaisoorten,  VI  bij  u™ay, 

743.  o(kiih   =  (wianiKui(Ki|   Dj,  Ks. 

Zie  Dial.  Ba  bij  aS«>n  en  vergelijk  ook  boven  bij  <En™. 

744.  o  m  (1 isrn  3  non  ij   —  MT)3(m  ,  tiiki   en    omgekeerd  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  nji ^,«5^ «^  en  ̂ !M  beide  op  voor  „patrouille",  „ronde".     Het 
eerste  is  voor  Sk  bepaaldelijk  onjuist,  daar  bet  is  de  wacht,  die  een  gar- 

doe  of  wachthuis  bezet.  In  de  Pasisir-streek  daarentegen  heet  de  gardoe- 

wacht  rq-niM    en  de  patrouille  <u>n  «»j»«v. 

Bijdr:  (*.**)  geeft  als  gelijk waardigen  Sala'schen  term  voor  tjM  op  «^ 

on  en  als  Hollandscbe  vertaling  „ronde",  „nachtwacht".  Dit  laatste  is  min- 

der juist,  want  de  ronde  draagt  ook  te  Ks  den  naam  van  mj,jBnm« ,  z.a. 

ook  blijkt  uit  het  bij   mn^^ntirwn   (***)  opgegevene. 

745.  aJi  nsm  kh  ij    =  ooi  o^i  «m  n  ,  nl.  als  „paardevlieg'  Dj. 
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Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Zie    OOk    bij     tniuiasnicrin     en     rf  tut  ru  *l  tuttnj i. 

Wbk:  geeft    het    niet    op,    wel    «S**»*^   en    ̂ «s»,*™,  die   echter  volgens 

mijn  berichtgevers  geen  van  beide  in  die  beteekenis  te  Sk  gebruikelijk  zijn. 

746.  tui  «sin  (Kin  i    zie  o  osin  «ai  n  • 

747.  «1  o  osin  inn  n   =  ooi  oti  «on  j    Dj,  Pt. 

Zie  bij 

748.  o 

o 
tui  asn  una  . 

o  «sin  an  «sin    =  o  (Cl  an  jq   Pt,  R,  BI. 

VOORB:  acnun  tun  ik  ttiii  tui  tui  ;    lu-asnintisn  nvn  i  !rffitiJjtJj\\     {&) 

Wbk:    geeft    het   alleen    op    in    de    Sala'sche   beteekenis   van  „zooals  het 

behoort". 

749.  o  «sin  <m  [|   =  inojh,  nl.  als  rechisterm  —  „beslist"  Dj,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  alleen  op  als  tembang. 

Bijdr:  (***). 
750.  o  asw 

«ra  o  «sin  on  mi  ii  =  .ui  «sin  on C-'l i  |j  =  iJi  «sin  on  (Ki  ji    Dj,    Ks,  Pt,  BI  (maar  hier  naast  £0},^^). 

Wbk:    „  m^n^  (v, Q ™> <™ t^  of  QênKn^^  WW.)  geheime  politieagenten, 

Rh. —  tu, IS £)> tm tHyjs  dienaren  van  de  politie,  die 's  nachts  de  ronde  doen.  Gr." 
De  laatste  vorm,  gewl.  verkort  tot  Q .£}, <n «^ ,  is  voor  Sk  de  juiste,  met  dien 

verstande,  dat  die  personen  ook  voor  andere  politiediensten,  als  overbrengen 

van  gevangenen,  enz.    gebezigd   worden.  *™ Q ',$, «n ^  is  Pasisir-Javaansch  en 
is  de  titel  van  een  desabestuurslid ,  en  niet  van  een  geheim  politieagent. 

751.   m  o  2  <itj  isin  2 

on  e  3  ffl]  osin  2     I    =  o  an  on  2  «ai  n   Dj.  Ks. 

II  =    an  a\   Dj,  Ks. 

III  =  om  ij  «in  3  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

IV  =  animo  <t\  an/i?   Dl. 

Wbk:  geeft  verschillende  vormen  van  ^o»^.*»»  op,  waarvan  volgens  mijn 

berichtgevers  te  Sk  alleen  in  gebruik  is  n^t^^ituntuvtt^,  de  benaming  voor 

de  eedsaflegging  van  Ghineezen. 
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Bijdr:  geeft  op  de  beteekenissen  III  (**)  en  IV  (*). 
VDBR  :    1.02   1    V.O.     i&)tn.w)i'nijijAtniji    (*t)  ;    111   lö    tn  (&>  i  tn  asn  i   (iurjai)     <u>  ui»  /ai  m 

114-6  v.o.  id.  (Pt). 

752.  o  ism  cifin    =  arm  iktii  «rui  ij  ,  nl.  als  Hiel  van  het  desahoofd  Dj,  Ks,  Pt,  R,   BI. 

Wbk:  geeft  het  evenzoo  op.     Zoo  heeten  te  Sk  de  desakoofden  in  de  lan- 
den van  Mangkoenagara. 

753.  «jO(Kfl(|    =  (Kin  cui  ij ,  nl.  als  grondwoord  van  &<,m<ru>n   Dj,  R,  BI. 

Komt   niet  voor  te  Pt. 
Vnnup  •  °  D  .  /  .      o  o.  aCY   .  o 
V  UUK.JB  .  «  un  ttfUi  tun  xri  un  n&miK/li  urn  n  mi  (kJi  jnn  u>  t  \   tun  tcjt  om  tun  n  iu>  I  n.m  turt  tun  tn  a^n  tui  *n  tin  >nrt  <na 

Vergelijk  ook  ̂ wn^^»?. 

Wbk:  geeft  liet  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „iets  in  een  blad 

gewikkeld  roosteren". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  R. 

754.  o(KJi   =  (Uiifui^A  Dj. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Bijdr:    (***)   vermeldt  het  naast  Mm^en  ̂ ^. 

755.  m  o  m  ui  a   =  (uu  dei  Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba. 

Bijdr:    (***).     Ook    te    Sk  schijnt    het    een   enkele  maal  voor  te  komen. 
Daarentegen  is  het  in  Djapara  het   gewone    woord,    zoodat   men   njuSi    zelfs 

zelden  of  nooit  hoort. 

756.  o  m  (kji  ti  (Ki  |]   —  o  m  o  «j  o  uu  iki  (i   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  als  TP.  op  en  wel  als  grondwoord.     Maar  dan  is  ook  de 

spelling   (uirjMmMfl  fout.      Hoogstwaarschijnlijk  is  het  een    afleiding  van    het 

een  of  ander,  thans  niet  meer  gebruikelijk  woord. 

757.  o  ui  on  (Ki  |   =  (KintMj  Dj. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  R. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  ̂ ^«n»^  en  wuiinoMf. 

758.  üw    =  (kJi  ri  ia  ij  ,    nl.  als  grondwoord  van  xm^xaj  Dj,  Ks,  Pt. 

Bijdr:    (*)    vermeldt    het    als    dialektisch    in  verschillende  beteekenissen, 

waarvan  echter  alleen  die  van  „aansteken"  te  Sk  niet  gebruikelijk  is. 
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759.   rui  «o    = rui (Ki   =  «rum 3 o?  Dj. 

De  Regent   van   R  gaf  op   «Sm,,,^  =  «8w.«i  =  „van  een  renvooi-teeken 

voorzien  . 

Wbk:  geeft  het  niet  op,  ofschoon   het   ook   te   Sk   gebruikelijk  is,   maar 

in  den  zin  van  „doorsckrappen". 

Bijdr:  (     )  geeft  als  overeenkornstigen  Sala'schen  term  op    ̂ mum»^,  wat 

uit  den  aard  der  zaak  niet  juist    kan    zijn,    aangezien  rffumv,^  op  zichzelf 

niet  kan  voorkomen.     Wel    zou  ™&'  gelijk  kunnen  zijn  aan  ̂ cnu^, 
cv 760.  o  mi  nsm  |)    zie  rui  w . 

o     »         ■  o 761.  oaofKis    =  os  m  on  3  rmn Pt. nnirrn  3  rinn  o 

^IGJ  I  ̂   Ui 

Wbk:  geeft  ,Q^^,  op  gezag  van  Rh.  op  in  den  zin  van  „opkomen  van  zon 

en  maan".    Aan  mijn  berichtgevers  waren  alleen  bekend  de  vormen    f}^,mt<ê 

=  „valsche  beloften  doen"  en  Sn^ntht  (zie  bij  Qantpt). 

762.  rui  'IfUl  H5Ï1  !j     =    O  ikJI  0K  (KI    Dj,   Pt,   R. 

Wbk:  geeft  „9™^  op  als  „plaat  tot  ambtsteeken.  JR.  volg.  Rh.  oMaj\" 

Volgens  mijn  berichtgevers  zegt  men  daarvoor  <mQ„nji  een  vervorming  van 

ons  wapen.   De  beteekenis  Q^^™  =  „plaatijzer"  zoekt  men  tevergeefs  in  Wbk. 
Bijdr:  (    ). 

763.  (LnorujiMfi    =  o  (W)  ~ji  on  m  _n  3  9   (?)  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  R.     Vergelijk  ook  ̂ k^ctj?. 

Voor    Ks   werd   als   beteekenis    opgegeven:  „  ̂«^-.am^^wwom  ^«öi^e 
CY  o  o  O        o.  O  O  O  O  o.  o  a.    .  O 

iBt  ~ji  nji  tmfajitnr)iMin(U)tnfrnittf)t>n  -jn  i^  &i>  nm  t&i  cm  o  rrt  tri  m  tuiium  _j/>  nnjimji  run  nsn  hji  <cn  tnim  ifrn  ~m  inn  asri 

mM^^<&<rui™.Q>Mji"  en  werd  het  gelijkgesteld  met  «^m,^^^^,  dus  met  „slak1'. 
VOOl'  Jrt  lieette   net:    y)aCiiKii!njii>^^!uniri^iisn^uh£i(nrn^iin^iiJj'S^!unxai(ai'n 

^«j*^",  dus  =  „bloedzuiger". 
Wbk:  geeft  het  te  Sk  wèl  gebruikelijke    a^^m^??    niet  op,  maar  wel 

Qnjiojtjl  als  „naam  van  een  soort  van  aal  of  paling;  en  van   een    slak,   die    veel 

op  een  bloedzuiger  gelijkt  JR."     Volgens  mijn  berichtgevers  is   Smn^»  te   Sk 

alleen  KN,  voor  „paling"  en  Kas.  voor  „membrum  virile". 

764.  o  onji  (kn   =        ?        (Het  beteekent  „desabestuur")  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

In  Sk,  waar  men  geen  desabestuur  heeft,  bestaat  hiervoor  natuurlijk  geen 

overeenkomstige  term, 
Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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Wbk:    geeft  het  niet  op,  ofschoon  het  ook  te  Sk,  maar  in  de  beteekenis 

van  „politie"  dan  toch  zeker  geen  weinig  voorkomend  woord  is. 
vdBr:  18—14  (KI). 

Bijdr:  (***)  noemt  alleen  ̂ «uur&flS  in  de  beteekenis  van  „politie". 

765.  orntu   =  ifciioniwi   Dj.  Ks,  Pt.  BI. 
anj  ei,  |  «si. 

Zie    ook  inim&ï. 

Wbk:  geeft  het  op    naast  Q^.     Volgens  mijn  berichtgevers  komt  het  te 

Sk  alleen  bij  uitzondering  voor. 

Bijdr:  (    )    noemt    als  overeenkomstigen  Sala'schen  term  ook    £!<n<6> ,  zie 
echter  boven. 

P.  L.  I:  217—3. 

766.  anofwi   =  onnikJi   Dj,  BI. 
[aa_tëi,  («si. 
Zie  ook    niiiniKi)  en  rntumiiKii. 

«I.  f  «si.  f  *T,  I  "st, 

767.  an  aji  iin  tkjj   =  tJianiwi   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
|aa,  («sl,  («si. 
Zie  ook   miuifï. 

vdBr:  124—7  v.o.  (Djw). 

768.  «|  o  nnn  m  (lh  (injj   (pela-peloe)  =   (kji  njn  aan  ij  ,  nl.  als  „paardevlieg"  Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Vergelijk  ook   ̂ «jn^. 

Wbk:  geeft  het  in  twee  andere  beteekenissen  op.  Volgens  mijn  bericht- 
gevers echter  wordt  het  te  Sk  alleen  gebezigd  voor  het  slijmerig  vocht,  dat 

een  dier  (en  niet  een  mensch)  bij  het  baren  ontvloeit. 

769.  aji(U(Ki(]   =armoiann[j  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  woord  ook  in  deze  beteekenis  op.  Volgens  mijn  bericht- 
gevers echter  is  het  zóó  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  in  den  zin  van  ^e»mj  op  voor  Tjr.  (M.)  en  als  beteeke- 

nende  ̂ MijoJ.   voor  Pk.  Waarschijnlijk  zal  hiermede  wel  hetzelfde  bedoeld 

worden,    vergelijk  Wbk.  op  ̂ «^««.jj ,  waar  Rh.  als  beteekenis  ook    opgeeft 

„een  plank". vdBr:  126—6  v.o.  (Djw). 

P.  L.  I:  188—1,  199—5,  217—9;  II:  80—7, 

ai  n   =  (ui  o  Kin  | 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R,  BI. 
Vergelijk  ook  o^^»^. 

770.   (UKtJiJain   =  tui  o  Kin  n   Dj 



—  127  — 

Wbk:    geeft   het   in    dezelfde   beteekenis  op.     Volgens  mijn    berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.,  Bn. 

771.  m  o  tui  (mi)  ij   =  ooi  tui  «m  il   Dj,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R-,  BI. 

Vergelijk  ook  ̂ ^«ji»^. 

Wdl:  geeft  het  onder  het  hoofd  ̂ iQ^n  op  voor  Dj.;  Bn. 

772.  on  o  ui  «m  |   =  aoKUUKmii   Dj,  R,  BI. 

Vergelijk  ook  ̂ m^»™». 

Wdl;  geeft  het  onder  het  hoofd  S^nmj  op  voor  Dj.,  Bn. 

773.  u  dl   =  ociiKifj  Dj,  Ks,  Pt. 

VOORB :  ojicmfaiM  njHÜhoj)  iwb    \ rLSJ 

Wbk:  geeft  ©^j.  op  als  spreektaal  voor  «omj,  maar  noemt  als  grondwoord 

mus,.      Of  dit  juist  is,  kan  moeilijk  uitgemaakt  worden,  daar  het   woord  te 

Sk  beteekent   „zijn   maal   doen"   en   dus    onovergankelijk    is,  zoodat  er  ook 
geen  passief  van  kan  worden  gevormd. 

W])L:„.^^:  Dj.  nj)(ct!mau,iLmi,  =  aS  mi  ia  on ij  w    Macloei'.  hetz.  doch    zie  Wdb. 

«aaSn  Corr.  Ws.  £,mi<ri<>j>^i\\"    Wat  met  dit  laatste  bedoeld  wordt  is  niet  recht 
duidelijk. 

774.  o  uui  ti 

o  (uui  ti  =  (ui  (q  ,  m  tui  3  an  o  <ki  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 
o  Q 

Wbk:   geeft   het  in  denzelfden  zin  op.    Volgens  mijn  berichtgevers  echter 

is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

vdBr:  97—2  (Pt),  111—8  v.o.  (Pt). 

775.   o  «]  on  2  (Kin <j 

(Kin  o  m  om  3  Km  [j   1   =  win  ttuj  non  ion  n  ,  inm  o  (n  Kin  ij   Ba. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Zie  Dial.  Ba  bij  muw»». 

II    =  m  Kin  at)  o  asm  il  Pt. on  eosmn Iccij 

o 

t  itn  >n  im  n  vi  1 71  ihn  il  int  irmn  ie?  ̂   ;  o^ji  iun  kii  t<n  ajincmt  im  :-jiun 'T)  hïi  iuiirui\  m/aian^- 
Vnm?R  •     °  .o  o    o   Cl  O  -    CY 
V  UUrs-B  .  aji iun ito. vi l/n n  rui i n iurn  t:i ti rni 7ii^>  z  aJiiunMiun  ajincmtmi:^jiunn-iHn  miar 
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Als  verklaring  werd  opgegeven  ̂ «n,*^, ,  dat  echter  te  Sk  figuurlijk  alleen 

gebruikt  wordt  voor  „er  tegen  aan  loopen".     Vergelijk  ook  bij   vh^™,. 
Wat  ,^^^?  bier  beteekent,  is  mij  niet  duidelijk.  Ook  mijn  berichtgevers 

kenden  het  niet, 

776.  mi  o  (Ki  i]  ,  als  aanspraak  legen  gelijken  van  hoogeren  leef  lijd. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  „nji&itm^  bij    verkorting,   vooral  als  vocatief,  B,Mp  KN.  oom,   

Het  wordt  ook  gebruikt  door  jonge  menschen  om  een  bejaard  man  vriendelijk  aan 

te  spreken.  En  zoo  noemt  ook  wel  een  bejaard  man ,  legen  een  jong  mensch 

sprekend,  zich  zelf  oome,  ook  TP.  als  vocatief .  .  .  .  tegen  jongeren  en  ...  .  tegen 

ouderen.'"     Volgens  mijn  inlichtingen  zegt  men  te  Sk  ,u,^^n  alleen  tegen  een 
bejaard  man,  die  in  rang  zeer  veel  lager  staat  en  wordt  het  in  Pasisir- 
Javaansch  alleen  tegen  ouderen  gebezigd. 

Wdl:  geeft  het  op  als  te  Dj  dialektisch  voor  */,»£,  ,&*»«.  Wanneer  hier- 

mede hetzelfde  bedoeld  wordt,  is  dit  minder  juist:  «j,^^  en  (M*o,^S,»o>/  zijn  op 

zichzelf  volkomen  gelijkwaardig,  maar  worden  als  aanspraak  gebezigd  met 

dit  verschil,  dat  m,^,^  een    grooter  rangonderscheid  te  kennen  geeft.     Ook 

(wa&.rS)»^   mag  echter  alleen  tegen  minderen  gebezigd  worden. 

777.  o_n  an onn 3 in  ?   =  anno. 
(  \  ca 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Bijdr:  (    )  geeft  «S^mu-n?   ook  op  voor  Sk.    Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  het  daar  niet  in  gebruik. 

_„0    o  o  .  a 
ii  o.   tui  op  «in  n    =  o  «ui  urui  ij . 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  ook  op  in  deze  beteekenis  van  „steen-  of  karang-beitel ; 

ijzeren  katjangsteker,  in  den  vorm  van  een  beitel  JE."  Volgens  mijn  bericht- 
gevers is  het  in  deze  beteekenis  te  Sk  niet  in  gebruik,  wel  in  die  van 

„schroevedraaier",  en  zóó  werd  het  mij  ook  voor  Ks  opgegeven. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj,  zie  echter  boven. 

779.  oji  ï]  op  a  (Kin  j»  zie  m  asm  3  iki  . 

780.  o  m  <i£i  urui  j   I  =  tui  <a ict  a -rui ij  Ks,  Pt  (maar  hier  zeer  weinig  in  gebruik). 

Komt  niet  voor  te  BI. 

In  deze  beteekenis  schijnt  het  alleen  in  de  afgelegen  bergdesa's  in  gebruik 
te  zijn. 
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II  Km  tui  on  njp  3  arm  n   =  (kwictkkjiikijii]   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

o  c*- 
III  wm  o  m  o  2  (irui  [)    =  inin  oji  <ki   Pt. r    c  o 

o 
mri  iui 

VOORB:    ik»  n/nntipfix  nminr>ij\     (-tl) 

IV     «m  ui  m.  i^i  3  «rui  n    =  'Kin  y  e     Pt. 

V  UURrJ .  avn  nitu>  tri  <n  en  8  ft>n  an  ̂ Aomnm  j&tiUitHiiiti:  <iui-n  itn  tui  m  <i£i  i  trui  ̂ mirncrnnri  ^  nano<nnn\    yl.  I) 

Als   verklaring   werd    in    deze    beide  laatste  beteekenissen  ook  opgegeven 

jtnamtiunn ,  een  woord,  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 

Wbk:  geeft  ̂ nnptnan  op   in   verscbillende  beteekenissen,  nl.  „modder"  en 

als  Kas.    voor    aji-rj^iunn.     Volgens  mijn  berichtgevers  is  het  woord  alleen   in 

de   tweede    beteekenis  te  Sk  gebruikelijk.     In  verband  met  de  eerste  betee- 
kenis  heeft  men  te  beschouwen: 

VVDL:   „  :  tuimxrutruiii  t    &i  rn  np  t  trui  n    nti  iui  flipt  trui n   urn  irj>  <M i*rn  ij    JL»J. 

Waarschijnlijk  zal  w^u  ruj)   ook  gelijk  zijn  aan   1^^™^^». 

781.  o  (Kin   =  cuarï  Di,  Ks,  Pt 

Op  dezelfde  wijze  i^u^s  voor    «yn^,.^    tb-nQnaji  voor  asnSunn    ̂ éi^tfn  voor 
oifE/ifnm     enz. 
(      in,) 

Wdl:  geeft  op  ënoQuon  voor  ^mj?»™    wat  onjuist  is,  daar  het  K.  is,  en 

niet  N.     Ten  aanzien  van  de  aanteekening  zij  hier  nog  opgemerkt,  dat  men 

voor  Kd.  (=  Këdoe)  waarschijnlijk  te  lezen  heeft  KD.     Intusschen  is  vnQiwn 

geen  KD.,  maar  goed  K. 

ZAQ     OOK    (njii&ii-uif     itfniiKn     GTL    nmaiui. 

782.  <n o «10712 i<nnj|   =  o  m  o  2  asw  n  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

783.  (ui  on  cinn  2  iKin  (i   zie  iui  m  ari  2  «rui  n . 

784.  tui   =  o(wi   Dj,  Ks,  Pt,  E. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk  :  geeft  deze  verkorting  niet  op.     Toch  schijnt  zij  ook  te  Sk  wel  eens 

voor  te  komen.     In  Djapara  is  zij  zeer  gewoon. 

7öö.    (UI  (Hl  (KJI  j)    I    =    (Ol  (H)     Ks,    Pt. 

21 

VOORB  :  a<n ito rioJi^Aiun rn <un ifai tiui ri a/ui \>    (K-S) 

II  oiifui  Ks,  Pt. 
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III    imritm   Pt,  R,  BI. 

O* 

Vooeb:  zie    bij'«3aS«wfl. 

In    de   beteekenis   III    werd    als   gelijkwaardige    Sala'sche  term  door  den 
Regent  van  E  opgegeven  «5^^.     Dit    komt    ecliter   niet   overeen   met  bet 

opgegeven  voorbeeld. 

Wbk:    geeft  bet   niet  op,  ofscboon  bet  ook  te  Sk  gebruikt  wordt,  zij  het 

ook  in  een  andere  beteekenis,  nl.  van  „dienst".     Vergelijk  ook  *S^. 

786.  ii(ui3M   =  at) as a <u\   Dj,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Vergelijk  ook  ««c**ö. 
'  Ca) 

787.  o  «|  in  3iKin ij 

ann  mi  (E|  T)  a  win  ij    =  tannn  ,  b^oktiio  Kin||    Dj,  Ks,  Pt. 

o 
asn  t 

i  (ki  r ' 

Gj 

Komt  niet  voor  te  R. 

Als  beteekenis  te  Smr  werd  opgegeven:  ^«^^ Jn,^^^™*)^^^  ^«r»» 

iM^Ti-yjo».^.  Het  opgegeven  voorbeeld  was:  o|üiiiSiffl/^'n!.™r|.M);  ̂ um-n 

asnumnjjKinjjxn  (Het  woord  wordt  met  den  neusklank  uitgesproken,  dus  beter 

mnp^mt^rij).    Zie  verder  Dial.   Ba. 

788.  on  tui  (K)  ti  Kin  il   I  zie  <lci  (irui . 

II  uiniK](KianTi(Kii||    =  asin  o  asm  (]   Pt. 

Het  is  nl.  als  K.  in  gebruik. 

III  min  on  (Ki  on  in  (Kin  ii   =  a-n  in  osv\  n . 

Wdl:  geeft  «^v^-n^  op  als  te  Ls.  (R.)  dialektisch  voor  rq^ru,.      Dit  is 

in  zooverre  onjuist,  dat  bet  K,  is  en  dus  =  nsn <™ **>»  en  niet  =  <q&,nj>. 

VDJjR  :    (^DeteeKeniS     J-1J    Li   i     V.0.    .irm^tf^iöoiiniojiNTj^óOT^^'/i^iN^iiMiLM^    ^Ü.1J, 
18—1  (KI). 

P.  L.  (beteekenis  II)  I:  4—2  v.o.,  13—10,  35—13,  56—11,  enz. 

^Dete6K6mS    -L- LJ-J    1:    ö4   O    tuiMZOiiairviiunirn^iia!L^fn'tovfnrtHri«\     11  I    öZ — O. 

789.  tui  (Kin  il  .sae  «i  <uw  2  o  Kin  |) 

dl 

790.   ï|  o  Hm  11   =  o  (mi]  ,  nl.  in  samenstellingen  Dj,  R,  BI. 
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VOORB:  kt)  /^(fö}(in«(jO)8  97'ri7)»(iyn*iii3)8»i/wi«Ti  nriw    (.At/ 

.«-I»  (R) 

in  urn  in  t;i  (rr>  a<n  ̂   w  (U>  ̂   M  ̂   tu>  irf  y>n  w  ^i  aji  n  tt^  v)  tun  hij)  < 

Wbk:    geeft    het   alleen  op  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  samenstellingen 

p  xn  ,  enz. m  tui  tyrn  ti/n  ;    rnmihrn 

791.  an(Wi3uanf|   =  uijkki   Dj;  Ks;  R;  BI. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  boven  Q,^iunn. 

792.  oiKTii   =  on  ooi  2  on  «m  R. 

Vergelijk  ook  ̂ o,?^»,». 

Wbk:  geeft  bet  overeenkomstig  bet  Sala'scbe  gebruik  alleen  op  als  ongebrl. 
grondwpord. 

793.  moaiHjKTn   =  oq  ooi  2  <rj  «ai   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Vergelijk  echter  a^Sn. 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  wordt  het  op  zichzelf,  d.i.  dus  als  benaming  van  het  werktuig  (= 

„hark")  te  Sk  niet  gebruikt. 
794.  m  (ui  3  nn  (Kin  3  m  om  i   =  an  a_n  3  m  on  3  Dj. 

I         1^1  K    I 
Soms  ook  verkort   tot  ̂ ^irjvm?. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op.  De  beteekenis  is  „eau  de 

cologne". 

Bijdr:    (      )    vermeldt   als    overeenkomstigen   Sala'schen    term  ̂ .^««owf. 
Volgens  mijn  berichtgevers  echter  zegt  men  te  Sk^Mincm». 

795.  ai  iu  on  asTii  2 

Q 

ajin  m  iki  on  «sin  3    =  o  (Kin  "in  «sin  [| . 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI, 

Wbk:  geeft  het  op  voor  Dj. 

796.  oasin   I  =  tuin   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

.. .  n  i-m  9 

"V, 

O  o        /,    a.     Q  Q 

II  tui  «sin  (kJi  (Ki  kïi    =  (KiO(Ki||0    of  ajin  aiF/?(kn  !Ki  «ai   Dj,  Pt;  BI. 
Komt  niet  voor  te  R. 

III  o  asm  ikB  on  asm  -^m  kïi  «ru   =  ajinam>°   (als  boven)  Dj,  Pt,  BI. 

In  al  deze  beteekenissen  is   «,&   als   K.  in  gebruik.    In  de  beteekenis  I 

zegt  men  in  K  en  Md.  resp  £1^»  en  «&. 
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Wbk:  bij  tui&i'.  „Ook  wordt  het  gebruikt  bij  ivoorden,  die  een  gehoorzaamheid 

of  gewilligheid,  of  ook  goedkeuring,  beteekenen,  bv.  MiruuwtÊïniJi^iêttcm^  orntnjii*&,aj> 

tmiuns   <w>  Oii)  lurt  «m  <&i  -Ji  %  mn  \   mn  nmqtij)  tt,n  injirnniuz  o-ow      lil    deze    OCl.    OOli    Wet    a^amosti\    13.,     W 

AS.  bij  onwil  ̂ S.iun^ahcmao^    (In    Ngoko    gebruikt  men  zoo  ook  whw  R.)." 
(inÉÏ,  is  in  al  die  uitdrukkingen  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  anders  dan 

in  tenibang  niet  in  gebruik.     Of  het  gebruik    van  a^wê),  en  ̂ ,-r,  in   dien  zin 

goed  is,  en  of  het  laatste  zelfs  voorkomt,   schijnt   betwijfeld  te  moeten  wor- 

den zoowel  voor  het  tëmbaug  te  Sk;   als  voor  het  Pasisir-dialekt. 

Wdl:  geeft  aaê},   op  voor  Ls.  (R)  =  am<m,   wat  intusschen  minder  juist  is, 

aangezien  het  als  krama-term   is  =  ^^t^naaj}. 

VDJdR  :     11b   o',   ui  nsnajitmiun     (±tj,     lol   O    V.O.   ti.T>  asniun  ajieci  asn  ̂ Jj.untm  (Oi  tru)    (1/JWJ; 

beteekenis  I:  93—14  (Pt),  123—2  (Djw),  enz. 

P.  L.  (beteekenis  I)  I:  179— 11;  'II:  40-1  v.o.,  93—10. 

797.  (Uitwin   I   =  annariJi  xi  o-ci n  ,  nl.  in  den  zin  van  „dienstbeurt" . 

II  =    0£  (Ki  ,  nl.  in  den  zin  van  „noodlot" '.' 

Wbk:  „Holl.  dienst,  militaire  dienst;  volg.  Rh.  dienstbeurt".  Dit  laatste 

is  dus  ctm.  het  Pasisir'sch.  Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  het  te  Sk 
niet  gebruikt. 

Bijdr:  (**)  geeft  het  in  beide  beteek enissen  op  als  ook  te  Sk  gebruikelijk. 

798.  (ioi  a-n  Min  il   ==   arm  on  mui  mi  il   Ks,  Pt,  R,  BI. 

Vr>/->r>r>  .  o  o  o   a.        o    o  o  o  o  o  O 
VUUBB.    tuntn  im  ̂   [Iuium  tuvitji  arn  haji  ivi  ifQ/Kii  <&>  nsn  tio>  ika  am  ~m  im\    tn  oaji  tn  tui  -~ji  n-n  q  am  m  tut  tun  tmtw  ito 

tci  rtsnii  \     \i^) ojxci  asnii 

Voor   BI   werd   als   voorbeeld  opgegeven:  Shmit1>uniisntunu,^i°QSun^  Daarin 
ZOU     lutikj) ittn ij   Q.US    Zijn           ittritüitHn. 

Wbk:    geeft   het    ook  in  deze  beteekenis  op.    Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  wordt  het  te  Sk  alleen  gebruikt  in  den  zin  van  „eerder". 

799.  o  (kji   =  (wi  oi  mi  il   Pt. 

Het  is  als  KI.  in  gebruik.     Vergelijk  Taaisoorten,  XII   bij  «9^. 

GJ 800.  o  o  «in  |   =  ouct|   Dj,  R,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB:  tuii  dj  ifn  ttoi  n  mn  <iö),tv)i  ̂ rnJ>^>  o™  *n  -rn.nsn  tl»  urn  am  tun  trnr'nito~/nt>Ji^  tuiu)  iuiiuu\,    \^J 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Bn.). 

801.  mui  non 
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(un  aan  «n  (Ui  aan    =  wjantui  tanwi  arj  iui  an/i    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  ̂ w,™  op  vzva.  X^^n".  Te  Sk  komt  dit  echter  niet  voor 

en  ook  in  Djapara,  naar  het  schijnt,  alleen  in  den  vorm  ^0™^™.  Vol- 

gens een  mijner  berichtgevers  zou  deze  laatste  vorm  ook  te  Sk  voorkomen, 

vdBr:  120—6  (Djw). 

802.  (ui  aan  (Kin  [j   =  wq  Dj,  Ks. 

Zie  Dial.  Ba. 

803.  m  o  «]  aan  3  «w  j]  =  moonn   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

804.  on  (u»a]ann  2  asm  n   =  an&jiaan   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

805.  m  (Ui3  on  ann2nnn(i    zie  ari  aan  3  on  as  3 . an  (Ui  3  «j  anji  3  ann  n 

806.  tui  tui  asm  j|    =  is\  «t  -Ji  asm  11  ,  (o  o  _ji  iki  n    Pt,  R. 

Vr\r\T>T>  .     o  o.   o  O  o  o.   a  O  o  a  /T>\ 
V  UUivD  .   <ici(niff   rui  tin  un  trrn  iu>  arui  urn  aj>  hoi  tui  asrt  n   aji  on  tun  nm  tn  >J>  w  axi  l  trui  tin  on  ~m  tui  1E1»     \"/ 

Wbk  :  geeft  het   alleen  op  in  de  Sala'sche  heteekenis  van  „goed  gesloten , 

van  de  oogeri'. 

807.  on  o  ï  o  mi  ij 

«|(uncui(K|iKi3oa-o[j   =  aannrmajin  miij  Dj,  R. 

VOORB :    m  tun  1  "n  tn  tui  tui  rn  Mn  -jnaa  ttm  m  tó>  t  tn  <>a>  i  <&>  <n  tni  t&i  ttn  n    m  tun  i  ti  mn  ar>  tui  irui  tn  mi  run  iui  mn  tui  : 

tuil  <un  ah  run  ah  x\     \**j 

1C- 

Voor  Pt  werd  als  beteekenis  opgegeven  ^^^^,  dus   „bij    elkander   ver- 

zameld".    Dit  laatste  woord  wordt  door  Wbk.  niet  opgegeven. 

808.  tui  o  Ji    =  at]  (01  on  cinn  3  aan  n  ,  nl.  als  ̂ drieÖMitünW  R. 

Vei'gelrjïL    OOK    mm?«ei  ?      apntnaht     en    tcnmaht. 

809.  of*tm>   =  (mo?   Dj,  R,  BI. 

VOORB:  r tui  tun  ai  iq  ajn  tui  tui  a-jmöiiasn%\>     \ix) 

Voor  Pt  werd  als  beteekenis  opgegeven     «^«^  ,   dus  „iemand    in  alles  toe- 

geven" (?).     Vergelijk  echter  ook  Wbk.  bij  ™,w>?. 

Wbk:   geeft   het    alleen    op    in    de    Sala'sche  beteekenis  van  „overhoop", 

„ondersteboven". 
810.  mas   =        ?        R. 

VOORB:  nahi\  nitrain  vi  tEituntim  tvun&s.  trui  txn  vin  mytxi  tui  »\  1 1 «  il/»  8  ti  ?ji  iw»  <wc  \\  ̂ RJ 

Verh.  Bat.  Gea.,  Dl.  49. 
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tnvttiun'niKïl  ir-jnni  asn~n  (mi  isn >iiji  maarniet  17]  tuin   ren  <to  n  toti  innn-i  <n  ra  t  ttcn  \     ̂ JtvJ 

In  de  beide  laatste  zinnen  heeft  blijkbaar  m^   een  andere  beteekenis,  dan 

in  den  eersten. 

Wbk:    geeft    het   alleen  op  als  benaming  van  een  jaar.     Te  Sk  komt  het 

ook  nog  voor  als  verkorting  van  ̂ nm. 

811.  asanajin   {verkorting  van  (isanonji)   =  maoiioi    Dj,  Ks;  Pt,  E. 

Zie  Dial.  Ba. 

812.  «s  (Uin  asin ; 

mJ 
o  o «j  o  3  iik  mm  asm  B    =  oth,  «L  van  menschen   Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Vergelijk    OOK    aji&i  nsnasnirvia     en    o7faj>  asnij. 

Wbk  :  geeft  ̂ ^unasnj  behalve  in  de  SakVsche  beteekenis  van    „gescheurd", 

ook    op   in  die  van  „slecht"  en  van  „erg",  „zwaar"  (nl.  van  ziekten).     Vol- 
gens mijn  berichtgevers  wordt  het  te  Sk  zoo  niet  gebruikt. 

813.   fl^uinosinji 

ijin  (Ki  urn  asm  »   =  mm  an  (ki  3  an  m  3  wi    Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

oji  (Ki  min  asm  a  ,  fOiKiumasma    =  annos    Dj,  Ks,  Pt,  R,   BI. 
(2">  cJ|  <2r>  cJ| 

Zie  Dial.  Ba. 

Bijdk:    (      )   geeft  Qm<i%«snji    ook  voor  Sk  op,  maar  speciaal  voor   Euro- 
peesche  kleermakers.     Volgens  mijn  berichtgevers  zegt  men  het  ook  voor  de 
van  Samarang  afkomstige. 

814. 
Q 

ok  arm  asm  il    = 

^    J 

Bijdr:  ( 

o      / 
=  (kil  anji  (Kin  ti  (Ki 

)•
 

815. on  as  3  (Ki    = 1     CO 
Komt  niet 

«10£3(LJi    Dj,   K 

voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  boven  ~n™ifh. 
816.  os 

os  (Ki   =  (wian  atm  mi [|  ,  (Ki  (Ki   Dj,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

Zie  ook  bij  £»£>  en  m£%. 

Wbk:  geeft  bij  £n£  op  Q^-^nm»  zva.  «n» ,  dus  =  „iemand  toegeven",  wat 
ongeveer  hiermede  overeen  zou  komen,  zij  het  dan  ook  niet  geheel  en  al. 

Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het   woord  te  Sk  niet  in  gebruik. 
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Wdl:  geeft  a£M  =  aSttf^a^  en  $*,  op  voor  Dj.,  Bn. 

Voor  Ks  werd  nog  opgegeven  een  beteekenis    n^nyi ,    bv.  ̂ anxm^xm^rvi^iun 

cfj^xmoM,     In  verband  echter  niet  hetgeen    er  op  volgde:   timaot&a>iyn<ó!tHnin<rr,a% 

tun/Hn-n  :  asn  ruin  of>  tun  aj>  n  t  tui  \  tun  nm^tsninri  -xifiéim  am  aai  f'ntunijiruji    Kan    er   OOK    in    liet    Op- 

gegeven  voorbeeld   voor   gelezen   worden    <&,«,.     Voor  de  andere   afdeelingen 

toch  werd  opgegeven,    dat  «£  niel  in  gebruik  is  voor  o^n^. 

as.  m  in   =  urn  ok  on  in   Dj,  R. 

VOORB  :  tun  tm  ̂ \   t^rn-mui  ajiw     (-tv) 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  ..naar  men  zegt". 
817.  moK2 

an  ok  a  mi   =  ooi «]  Min  mi  i]   K. 

Zie  ook  bii  S®  en  k, J  co 

Wbk:  geeft  ook  op  8<n£t  =  £?^i^m^w>  =    „iemand   geheel    vrijlaten    in 

zijn  doen".     Dit  zou  dus  met  het  boven  opgegevene  overeenkomen.     Volgens 
mijn  berichtgevers  echter  komen  die  twee  vormen  te  Sk  niet  voor. 

Wdl:  geeft  ongeveer  hetzelfde  op  voor  Tg.,  Ws.,  B. 

818.  okti?    =   U(ClM1Mli|  . 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  in  drie  beteekenissen ,  nl.  1°  =  „plundering",  2°  = 

„schuw"  en  3°  als  verkorting  van  yK7if  (volgens  Gr).  Volgens  mijn  bericht- 
gevers is  alleen  de  eerste  beteekenis  te  Sk  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  van  „schuw",  op  voor  Tg.,  Pm.  en  als 
mi mihQtKiji   voor  Dj. 

819.  as  in  Mm  ij   =  oonnKmj   Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba.     Het  komt  ook  voor  in  Ontjen-ontjen,  II  n°  12. 

ok  T]  asm  iqji  ooi  n   =  ooi  in  Min  ii   Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  ook  op.     Het  verschil  tusschen  Sk  en  de  Pasisir- streek  is, 

dat  men  daar  n*-^,™^^    alleen   bezigt  van  niet- Javanen  of  van  Javanen  in 

dienst    bij    niet-Javanen ,    en    in    de    Pasisir-streek    ook    van  alle  ambtelijke 

schrijvers,  zoo  bij    den    regent,  de  wadana's,    enz.   M^m|   heeten  hier  meer 
speciaal  de  desaschrijvers. 

Bijdr:  (**). 

Td 
Q. 

821.   aKTq£Ji|)   =  asmiui 
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Bijdr:  (*)  geeft  als  gelijkwaardigen  Sala'schen  term  op  lu^wiwny,  wat 

echter  ia  verband  met  de  vertaling  „naald,  van  een  imrwerk"  fout  is.  <ui 

njMt^xtnjj  toch  beteekent  te  Sk  „kompas".  Voor  „wijzer"  zegt  men  daar  ,vn<S; 
en,  naar  het  schijnt,  ook  een  enkele  maal  as-r,^. 

822.  (is  in  onn  iki  n    =         *?         Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba. 

823.  os  (lci  ? 

ag(in?o(kfl   =asag(Ki~ji(kj)   Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  woord  ̂ ^?  alleen   op  in  de  twee  te  Sk  gebruikelijke  be- 

teekenissen,  nl.  1°  als  „onecht  kind",  2°  als  verkorting  van  nRu,an^.  Dit  laat- 
ste wordt  echter  niet  goed  omschreven,  daar  er  geen  suiker  in  voorkomt. 

Het  is  hetgeen  men  te  Batavia  oeli  noemt. 

WDL;   geett  i&  nn ^  tut ikji  =  ti&n&itn  ~jj*j»  op   voor    Dj. 

824.  as  o 

«]  Ol  3  (IS  O    =    «IJ  O  2  KJ  (LO  ÏJI     Pt,    BI. 

VOORB;  rn  lü)  t  iut  iu>  m  ns  cm  itji  tun  iui  tui  cm n  /j=/»(trn\\     (^WCll.J 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj.,  minder  eigenaardig  echter  onder  ̂ «5u«^«j  zelf. 

82o.  (isoosTiijj   =  ooisinij   Dj,  Ks,  Pt. 

Zie  Dial,  Ba. 

826.  as  o  aan  n 

(LniKKiooniii   =  (Bidnufuimimn   Ba. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 
Zie  Dial.  Ba. 

827.  (iKaanij 

agminn    =  (isas<in;i|j,(K](W)20i,  nl.  als  lusschenwerpsel  Pt. 

V  OORB  :  a&intnjis   tn  mj l  n  iu>  cttj <w>  im  urt n  \    (^t) 

Dikwijls  verkort  tot  ̂ ^^ ,  zie  Dial.  Ba. 

828.  as(irui(Kin[|  =  ojtkctiij  Dj,  Ks,  Pt. 
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fisaruiiKiniKiij   =  (Kin  "in  a-ii  f|  Ks,  Pt,  BI. 

Ook'  te  Sk  heeft  dsmm.»  dezelfde  beteekenis  als  ̂ -n,,™,  maar  daar  is  het  KI. 

829.  uk  (in  «in  jj    =  o  o  asm  n  ,  «i  ism  (m  ij  ,  als  bij  S^i^nn    R. 

830.  «k  o  «m  n   =  ok  o  «m  ii   R. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

831.  «g  o   =  iKTJiaru!?   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  ,&v  KN.  gemetselde  bak,  waterbak  en  TP.  sva.'^^v  om  z^cn  *n 
te  baden".     Volgens  mijn  berichtgevers  beteekent  £?<&•  te  Sk  alleen  „badkuip". 

Wdl;  geeft  het  op  voor  (Dj.). 

832.  ok  ik 

(IK  os  (Ki  «in   =  os  os  ,  nl.  in  den  zin  van  „rondventen"  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  beteekenissen  van:  1  „koopgoed",  2  „snoeperij", 

3  „snoeplustig".     Volgens  mijn  berichtgevers  zegt  men  voor  het  laatste  te  Sk o 
run  iHiae: tto . 

Wdl:  geeft  ̂ ^^^  =  «^o*  op  voor  Dj. 

833.  ik  turn  ?   I  =  ici  «rui  non»   R,  Bn. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VnrvRR-  °  °-  o       c  n/  o  t"Q\ 

II  =   «in  xi  oi  >   BI. 

VOORB:  m<u>imtU}VJ)v><M(LU)%aj)iwtÈinnmZKntrL))'nn(hn%     yDl) 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  van    «3™™$  op  voor  Bn.  en  in  die  van 

voor  T. "llül 
Q 

834.  oKiaiii    =  (ik  «ï   R. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt,  BI. 

VOORB:  m  wt}  i  en  iu)  run  cm  tui  tui  rui  tn  ttn  trut  -n  q  run  tn i  t   ns  it/tnmmji^run  luuurtfisn^k    \i*) 

835.  (ik  o?   =  (K5)  «in  nsin  «ï . ï       J      <yfo 
Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenis  niet  op,  wel  in  die  van  „coïtus",  wat 

volgens  mijn  berichtgevers  speciaal  „verkrachten"  moet  zijn. 
Bijdr:  (  )  geeft  als  beteekenis  op:  „een  ijzeren  stokje,  om  opium  in  de 

pijp  Ie  doen", 
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836.  os  ie  mui  [j   =  «£  o  (Km  |   Dj,  Pt,  R,  Bn. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB:   tun  <tmt&)tuniij>ni%ajn<njt(rnm&dn(uninri(^^Mnj]\    \i*>) 

Wbk:  geeft  het  op  noen  in  deze  beteekenis,  noch  in  de  Sala'sche  van 

„nemen"    (grw),  =  «jajMy. 

837.  as  o -Ji  ion  ff   =   in  o  mui?   Dj,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  ook  in  deze  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  wordt  het  te  Sk  alleen  gebruikt  als  benaming  van  een  gewicht  ter 
zwaarte  van  een  halven  reaal. 

838.  o&tJiasïKKM    =  kw  «sm  ann  i    Di,  Ks,  Pt. 
ca     J        ̂       J| 
Komt  niet  voor  te  R. 

Voor  BI  werd  het  als  malayisme  opgegeven. 

vdBr:  87—6  v.o.  (Pt),  109—8  v.o.  (Pt),  112—13  (Pt). 

839.  asonn,i   I  =  mki?  Ks. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

VOORB:  tun  iu>af:tmn\   (-&-S) 

II    =     «1  (15Y1  2  Ol  (CT)  Ij     Dj,    Ks,    Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

v  uiuvJi  .  dfcrma  n  nart  <wi  n  nrt  i  <n  o  hui  om  nsn  i:  n  *  \  iv&y  a&nrni)  tie:rmn   i±/i  ,nj>  ikh  &i  tm  ̂ /ruKii^mfk  ^-"-S,/ 

Wbk :  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis,  nl.  als  klank- 
nabootsing (fig.)  vour  het  op  eens  ergens  komen. 

840.  m  «s  3 «]  onn  ia  r   =  asm  on  arui  «i  tui  «ui  a   Dj,  Pt. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  boven  ̂ ^tqi^unn  ,  as-q^ mtn  en  o3 
841.  asm  onn  a 

a.  a 

Wbk:  geeft  behalve  amM^n-m  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „een 

gezelschap  bijwonen"  ook  (volg.  Rh.)  op  «^™»  inden  zin  van  ̂ ,<w?.  Vol- 
gens mijn  berichtgevers  echter  is  het  laatste  zóó  te  Sk  niet  gebruikelijk,  ter- 

wijl het  in  Djapara  is  een  werkwoord  met  den  neusklank. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Tg.,  Pk.,  Dj.,  Bg.,  B. 

o  o/ 

a_nn  m  at]  onn  2    =  <ian  onn  ?   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

842.   os  cinn   I  =  o  o  mi  a   BI. 

VOORB:  niruis   <n  ten  t  <H7>  jam  (esn<to\   tun  (Min  hv  l  m  hd  -/ni'ritcnajias  cm*>    (■£") 
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II    =  (icoK,  nl.  als  toeroep  aan  karbouwen,  om  recht  door  Ie  c/aan,  bij 
JJ 

het  ploegen  BI. 

Voor  R  werd  in  beide  beteekenissen  opgegeven  ^<tVj. 

Wdl:  geeft  het  in  beide  beteekenissen  op  voor  Dj.  Bdj. 

843.  m  os  ann  zie  is  onn . 

844.  fflidsffiion?   =  o  (kj)  ~ji  m  wi  ~n  2 9    =  o»Juaf|wi-Ji2?    (?)   R. 

846.   as 

Vergelijk  ook  Qnjiwn. 

845.  as  at]  urn  2  arm  j 

ajm  (Hi  «1  (cm  3  arm  f)    =  ajw  (til  as  ann  n    rt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Voor  Ks  werd  alleen  opgegeven  a&JP^-njrmn  =  .iQ^mm». 

Wbk:  geeft  mi^cti™  ook  zoo  op  en  zegt  er  bij  vvan  een  buffel".  Vol- 
gens mijn  inlichtingen  komt  de  vorm  te  Sk  in  bet  geheel  niet  voor  en  wordt 

in  Djapara  m,^!™    meer  speciaal  gebruikt  voor  geiten. 

WüL:   „funnrt<nnrrttarr>ij\   mn  artn  vt  asn n  =  mn   °i  ,iS  rm  n  Dj .    T.  Hiei'mede    WOl'dt    Waai'- 

schijnlijk  iets  anders  bedoeld,  dan  er  staat,  want  althans  te  Sk  is  «,0,0™» 

niet  gelijk  aan   amS.&.mn. 

(CTMinij    ==(EJj(Lfi!i5in|],(KiiSTi(kJiri,  nl.   in   den   zin   van    „den  geheelen  dag  of 

nacht  door"  Dj,  Ks;  BI  (maar  hier  slechts  bij  uitzondering  in  gebruik). 
Komt  niet  voor  te  R,,  zie  echter  5^™. 

Voorb:  zie  bij    ̂ M-gw»» 

847.  (i£«|<£i2(Kirijj    =  ann m  tui 3 (htui ri   Dj,  Ks,  Pt,   BI. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Pd.,  (Bn.)  Ls.  (R.). 

848.  asaji!mi|   =  as  mi  ,  inmniKin  Ks. 

Wbk:  geeft  het  op  als  spreektaal  voor  g& ,  maar  dit  in  de  beteekenis 

van  „stand".     Aan  mijn  berichtgevers  was  het  woord  onbekend. 
849.  os  os 

asa£ajui(Ki[|    =  as  afin  «rui  iki  n    Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft   ̂ «g^*™    alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van 
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„overeenkomst".     In  Djapara  beteekent  het  bovendien  ook  „koop  met    recht 

van  teruggave",  bv.  als  het  gekochte  om  de  een  of  andere  reden  niet  voldoet. 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

850.  uk  oiin 

«cl, 

dé  cijin  (CT  «1  fi   =  «sin  (Ki  in  Kusin    Di,  Ks,  Pt,  BI. 
^     UI  fo    j& 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  dezen  vorm  niet  op,  wèl  het   ook    te    Sk    gebruikelijke    <&&. 

zelf,  nl.  als  vrucht  van  den  djatiboom. 

851.  om  in   =  min  iri    ,  nl.  als  \  baoe  Ks. 

Het  werd  alleen  opgegeven  voor  het  aan  de  afdeeling  Djapara    grenzende 

gedeelte  van  het  distrikt  Tjëndana.    Te  Sk  beteekent  het  alleen  „vingerbreedte". 

852.  on   =  oAuktii  (ism  ij  ,  «ojjiin   Pt,  R. 

Vrvr>T>r>  •  S     °     °  O    •  -  O   O  O.     O. 
V  UUxtJö  .    nntcn  xm  m  ̂ mvmuun  lun/nibV)  nn  en?  ik»  tnivii  i    ik* ih»  asn  i&lij  (M ten  <n <un  \   cniuni^n  asn  <&)  «sniaiTi 

/p\  o.  o  /  o  o  o  .  ('P+'t 

Vergelijk  ook  0%^. 

853.  m  o  2  ?   =  cm  »£i  Mm  j   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  op  als  K.  (!).     Zoowel  wé}*™/)  als  ̂ «,«?  zijn 

Kas.,  maar  worden    volgens    mijn   berichtgevers  te  Sk  verschillend  gebruikt. 

VolgenS    hen    IS    tnisjti^    =  munfnnxciKiAnMn     en   tKnapunn    =   in  turn  ~n  om  fin.  t&iil  •       In    Cieil 

laatsten  zin  schijnt    echter    ook  ̂ ^t? ,  zij  het  dan  ook  misschien    alleen    bij 

uitzondering,  te  Sk   voor  te  komen,  vergelijk  bv.  J.  Z.  I,  180.     In  Djapara 

is  dat  intusschen  de  gewone  beteekenis. 

Wdl:  vermeldt  het  bij   ̂ ^(&>??  voor  Dj. 

854.  ouin   zie  min  (Kin. 

855.  o  (uïn   —  ejj  (of  (Ki  ó  ?)  Dj,  Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  den    zin   van   &    op  als  tëmbang  en  als  KN.     Volgens 

mijn  berichtgevers  komt  het  te  Sk  alleen  als  tëmbang  voor. 

856.  MjfEiKKij]    =  mo?   Pt. 

VOORB  :  mè(ci  hji  oji  ̂ m  HTï(tn t  njt tn  (&Hhn<kj>  am\>    (il) 

Vergelijk  ook  „fmnn^or^. 

857.  o  on  (Ki  on  (Ki   =  (M  (om  (Kim  (Ki   Ks,  Pt,  BI. 
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Vergelij k  ook  ®» ^  m  ̂   *n  . 

Wdl:  vermeldt  liet  voor  Dj. 

858.    o  «j  (Ki  «|  «n    =  (k)j  (o  ui  Ki  m  mi   Dj,  R. 

ZjIG    OOK     i&i  m  ar>  n  tui , 

859.  mie  (Ki   =        ?        Pt.  R,  BI. 
I      «si, 

Vr>Ar.T>  •  •  ci     o  cy     o  '  /  o         o 
V  UUrvJi  .     nrt  ut  t  itJt  ton  out  ~Jt  rt  un  in  tn  hji  tot  ~m  im  un  twi  tut  itrt  xjrt  ttsn  rtft  un  tnt  rt  iïji  turn  ~n  \     nctrt  rut  l  un  n  ui 

ClCYo  o        .  o  /D\ 
un  ~/n  i&t !Hl tiwiiooiuiij'    ti  un  ~jimi  utn mn  un  ti <n tut  1 3-jt  cm  q  ft     \-LV 

Door   den    Regent  van  R  werd  als  gelijkwaardige  Sala'sche  term    opgege- 
ven   art  m  ,  dat  ecliter  in  het  opgegeven  voorbeeld  niet  past.     Daarbij  zou  men 

eerder  .denken  aan   «jumtfun   of  cmQ^rm.     Voor  BI  werd  als  beteekenis  opge- 

geven  <^n?.     Ook  dat  past   echter  niet  in  het  opgegeven  voorbeeld.     Voor 

Pt  werd  als  beteekenis  opgegeven  m^u,  ,  ̂ ^,1!^  ,  voor   Dj  «5^  ̂ M?. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  tëmbang  voor  „vertrekken". 

860.  mi  on  (Kion  in   =  omiKiTi   Dj. 
|bi,|  [ast, 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  woorden  op.     De  beteekenis  is   „monteering", 

„uitmonstering". 
Bijdr:  (    )  geeft  ook  voor  Sk  op    Q<nim^-n.     Volgens    mijn  berichtgevers 

echter  zegt   men  daar  Smtmyi. 

O  CV 
861.  ifcii  «i  (Ki  om   =:  mi  m  ism  arm   Ks. 

(KL,  | 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:    geeft   beide    op.      Volgens  mijn  berichtgevers  komt   te   Sk  ü^tn<m 

alleen  bij  uitzondering  voor. 

Bijdr:  (*). 

862.  o  mi    =  (OïjtKi?   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  als  N.  naast  ««^«j?.    Volgens  mijn  berichtgevers  komt 

het  te  Sk  behalve  als  tëmbang  slechts  zeer  zelden  voor,  gewoonlijk  alleen  in 

de  spreektaal. 

vdBr:  8—2  v.o.  (KI),  47—11  (Smr),  126—4  (Djw). 

863.  ein   =  tkoJi  Ks,  Pt,  BI, 

VOORB:   tunm  om  ton  run  art  (Kt  tutn  inmimn  mnm  tut  iK/fn  m  um  itn  \>    (-Tt) 

Wdl  :  geeft  het  op  voor  Dj. 

864.  o  04  «rut  a   =  tuin  (mormaan n   R. 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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Vergelijk  ook  Smji^, 

Te  Sk  komt  wel  voor  (^im*™^,  maar  in  een  eenigszins  andere  beteekenis, 

nl.  „guitig,  van  kinderen".     Wbk.  geeft  dit  niet  op. 

865.   (ayj   zie  iri. 

vdBr:  9—4  v.o.  (KI). 
<x      .     o. 

8ob.   ein   zie  tii. 

vdBr:  9—6  (KI),  59—9  v.o.  (Smr),  90—5  v.o.  (Pt),  123—5  v.o.  (Dj w),  enz. 

867.   fcjumni]    =  tuin  an  o  3  (Kin  ij   Pt. 

o  on  kti  ,  blijkbaar  een  verkorting  van  ó  iïji  mui  an  hü   =  a/in  o   R. 

o  Kin  o   =  (Uin  o   Dj,  Pt,  BI. 

o 

(Kj  (LJi     =    I 

Vergelijk  e»*,,^  en  «^o»™^  en  zie  ook  Taaisoorten,  I  bij  <&. 

Wdl:  geeft  ̂ .^^  voor  Dj.  speciaal  op  voor  „oom"  en    als   verklaring 

,c»»o..u..    Dit  is  minder  juist,  want  bet  wordt  ook  gebruikt  voor  „tante". 

vdBr:  12—9  v.o.  (KI). 

868.  iB)jai(]   =  fcjnncui3(mn|j   Ba. 

Zie  Dial.  Ba. 
Q 

869.  m  o  ion  j]    zie  &a  on  o  Km  ij . 

870.  (e  jut  mi  ij  =  o  ej  (Ki  ji   Dj. 

Zie  ook  (bi  iktj  (kt *  en  <&»  a«-  «^  « , 
o 

(KI  Ij     ==    O  £JI  -il  (KI  [j 

Zie   ook  (ejimthm/i , 

871.    (til  KH1  (KI  II    ==    OïJI^KKII)    BI. 

872.  sikh  in  kh   =  (kn  o  m  axi  3  bj  ij   Pt,  BI. 

Wbk:  nni>m'r>p}^  Ar.  Jj.UU,  zamentreffen  van  een  dag  van  de  week  of 

maand  met  een  feestdag,  zva.  tun/mn^mn^  R."  Volgens  mijn  bericbtgevers 
is  bet  woord  te  Sk  niet  in  gebruik. 

VDBR  '.    DO   4     turn  mitruuun  Bnimoj  xm  (^trr>iuu>  arn  tui  trui  !im  arri  trnim»\     ttAtmm  tm  t  tuitmnntuz  aii 

o  .o  o         .   o      o  O  (?)  O  /'öml.'\ tiTi  tui ttm ?  osn  (ui  <tn  -J>  tm^tun  <ui  tm^jj.nsiituithrxmtvntto^jint^  -Ji  mui  mi  t&i  rn  nrtttnjts    ̂ k3I±ll^ 

873.  (EiiKin_ifl.?   =  (isw  (Kin -4U  Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 
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Vergelijk  ook  ®i»S?,    Qo3>  en  «ioS,^. 

Wbk:  geeft  het  ook  op  als  K. 

Wdl:    vermeldt    het    niet,    maar    noemt  ̂ ,™_3?    als    te  (Tg.)  dialektisch 

voor»j*™_£{.     Dit  is  in  zooverre  onjuist,  dat  volgens  mijn  berichtgevers  v>M7>JZ{ 

te  Sk  alleen  in  tëmbang  voorkomt. 

vdBr:  8—1,  11-14,  12—1  v.o.,  13—16  en  18—4  v.o.  (KI),  86—10  (Ks), 

104—4  (Pt),  117—17    (Djw). 

874.   m  ,eji  3  m  a-n  (|   =  ikui  min  o  n  ,  nl.  als  z-.g.  „dorpspriesier"  Dj,  Ks,  Pt. 

Wbk:    geeft    het    in    dezelfde    beteekenis   op.     Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  te  Sk  een  ̂ ,«3^   verbonden    aan    een    groote   masigit  en  heeten 

de  dorpsgeestelijken  daar  tfamn^. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

875.  om 

aai  o  (ka  ;i    =  «m  0  3Ji-*Mii|    Ks    (maar  ud^m^m/j  is  toch  meer  gewoon). 

Komt  niet  voor  te  E,. 

Bijdr:  (*). 

876.  o  SvJi   =  uw  iki  ojw  an  ,  m  in  3  at]  a-n  >  «m  n . 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:    geeft    het    in    deze    beteekenis    niet  op.     Te  Sk  zegt  men  hiervoor 

tq^ifHajitur^ ,    waarschijnlijk    een    vervorming    van  ̂ ènaj,,  dat  op  zichzelf  als 

uitroep  niet  schijnt  voor  te  komen,  wel  in  zinnen  als    y &»**£>&**. 

Bijdb  :  (     )  spelt  het  ook  in  Latijnsche  karakters  vnasa  (dus  met  den  a-klank). 
Met  de  voor  Sk  opgegeven  termen  uu.M  en.^Mm  zal  wel  hetzelfde  bedoeld 

worden  als  wat  boven  opgegeven  is.  ̂ 1^1™  toch,   een    vervorming   van 

luntfinAiM ,  wordt  met  den  neusklank  uitgesproken. 

877.  om?    =  aswKii) -*?    Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Vergelijk  ook  6,OTi?i 

vdBr:  103—13  (Pt),  123—2  (Djw). 

»   =  asmioji_^,9   Dj,  R,  BI  (maar  hier  als  KD.  opgegeven). 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Vergelijk  ook  ®i»™_S?. 

879.  otkJiKYiij 

878.    (EflfKflf    = 
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«i  mi  Kin  iwi  «m  b    =  on  min  3  iirui  ?  an  >um  2  -iru»  ?   Dj,  Ks. 

o  wi  Min  fkJi  Km  im  |    =  anajui2mji?iK]  i_nn2mji  >uin  (Ki|    Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  B,. 

Zie  Dial.  Ba.     De  woorden  zijn  speciaal  in  gebruik  voor  Europeesch  eten. 

Bijde:  (*)  geeft    voor    Sk    op    «umi.,     Aan  mijn  berichtgevers  was    dit 
laatste  woord  onbekend  en  het  komt  ook  niet  voor  in  Wbk. 

880.  (e  (wi  Mui  1 

o  ikJi  m  Km  an  in   =  maxi  min      Pt. 

v>iS>,ur>ji  komt  dus  overeen  met  ,1™,™  jj? ,  ofschoon  ook  ̂ ^J^io^-n  te  Sk 

niet  voorkomt.     Het  werd  mij  intusschen  alleen  in    deze   eene    samenstelling 

opgegeven.    Vergelijk  ook  ̂ jo>^S?. 

881.  ie  aan   I  =  ouinikJKKiB   Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

II   =  seocuj   BI. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wbk:  geeft  het  alleen  in  de  beteekenis  I  op  en  wel  als  malayisme.     Vol- 
gens mijn  berichtgevers  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

vdBr:  136—18  (Djw). 

Bijdr:  (     )  beteekenis  I. 

882.  ei)  anji   I  =  «1  ei  2  m  :kji  2  «in  |]    Dj,  Pt,  R,  Bn. 

Zie  ten  aanzien  van  ̂ ^j^muktji  bij  ®m. 

Voorb:  zie  bij  ̂ M^tmtma. 

II  vi  arm  2  Mm  arm    =  io  gkji  oi  an  ajin   BI. 
\       O  G)     I 

VnnRB  •  Do  o  o  O'        O  i"K\\ 
v  <jvjxii3  .  «  jijjo  itrn  <n  run  asn  tm  nonn  nov  am  <n  xjn  nu  M  \\      1 1  rt  irrt  i  »m  rui  t    xm  vr>  rt  ~n  mn  rt  tui  unij  \    \mj 

Wbk:   geeft  het  ook  op  in  de  beteekenis  I.     Volgens   mijn   berichtgevers 
echter  is  het  zóó  te  Sk  niet  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI.  in    QaS,<v,<rv>  =  Q^xmniun. 
CU    II  Cü        ' 

QQQ        Q  Q  .  Q 
000.   fcfl'iruia/w   zie    an  tji 2 cm im . 

nc>A  Q  •  O öö4,   o  anji  ajin   zie  an  o  2  aan  mm o  anji  ajin   zie  an 

Q 
<n chi arm ojin   zie  aieii 885.   m cm arm ojin   zie  an 02 orui urn . 
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OD„  O  O       -kt  Q  Q  °     ir  oa  OQQ 
ooo.   m  o  2  inji  min  ,  eij  «iji  inn    JSV  «|  o  anji  a_nn  ,     o  urui  uut  lv.  =  ooaswii  ,  o  o  asm 

Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  als  Ml.  en  TP. 

vdBr:  v&nj,^,  94—7  v.o.  (Pt),  SmiS,  98—8  (Pt)  en  111—6  (Pt). 

887.  o  arm   =   anonajij]    Dj    (maar   bier   opgegeven   als  Kt.,  dus  =  e^o,*^),  Ks 

(opgegeven  als  fac.  K.). 
Komt  niet  voor  te  E. 

-De    xiegent    Van    IVS    gat     Op:      „t*  (tut  itAMiimfrrtic)  ik/i  ~?ri'nriitKri\     nniniiUiarifcia./iirui'Tnan^a 

o  o  n      n  .      o    •  y  •>> 
asn  asn  jn  itsn  iui  hoi  ,ui  %  z    m  tr/i  i  asn  tm  nsn  v-n  uti  ikti  im  n  v>  w 

Ten  aanzien  van  ̂ m^^om  zij  hier  nog  opgemerkt,  dat  het  te  Sk  niet  voor- 

komt. Voor  hetgeen  Wbk.  ter  zake  als  beteekenissen  opgeeft,  nl.  „een  kind 

plagen",  enz.,  zegt  men  er  volgens  mijn  berichtgevers  nmmmvnuh.  In  de  op- 

gave van  den  Regent  van  Ks  is  het  echter  blijkbaar  dialektisch  voor  ^7,»» 

=  „verstoord",  „in  kwade  luim".     Vergelijk   ook  ̂ Ui«;, 
Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  tembang. 

888.  o  o  u-ji  n  =.  «in  «n  (wi  a^t  ij    Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Bijdr:  (**). 

889.  o$   =  e$   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  in  dezen  zin  noch   ™<$ ,   noch    het    te    Sk    gebruikelijke    &,$ 

op.     Het  is  de  naam  van   een  ™<&Mn  of  steen,  dien  men  zou  vinden  in  den 

bek  van  een  rhinoceros. 

vdBr:  80—7  v.o.  (Dj). 

890.  o  (ici  ti  (Ki  ij   =   ui  «sin   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  E. 

Wbk:  geeft  het  op  zoowel  in  deze  beteek enis  (maar  als  KL,  dus    =   m^ 

-ntnjj),  als  in  die  van  „kok".     Zie  echter  Taaisoorten,  bijv.    III   en   XII   bij 

O-  O 

891.  o  o  ion  ij   =  o  an  o  3  kw  ij   Dj. 

Komt  niet  voor  te  E. 

Zie  Dial.  Ba  bij  <sj,unn. 

892.  o  as  (Ki  ij  zie    eitse|. 

893.  mi  (m  t   =  ai  in  ?   (?) 
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Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

VDJjR  :      LZu     yfurmm-rtupi  t>u??  ruii<ninuivm  ooi)  è/i  n  ta  isn  »"//'*        (.     J^/ 

894.   EJiossjifi   I  =  iBio-JiMia  BI. 

Zie    ook  t 
VOORB:     iunirnr)[Xnimhrni'niHri  -m  )  ir)  t&i  a&  tui  n  \     (Bi) 

KI- 

II  o  as  m  w.  -&  =  o  as  an  ici . 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Wbk:  geeft  het  woord  op  in  2  beteekenissen :  1°  „uitnemend  scherp  en 

van  goed  sterk  staal,  van  gereedschap  ' ,  2°  „oneigenlijk".  Mijn  berichtgevers 
kenden  het  niet 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  II  op  voor  (Dj.).  Naar  aanleiding  van  de 

bijgevoegde  noot  het  volgende:  «=/!*? «*.<-.  beteekent  te  Sk  „zooals  het  behoort", 

dus  ==  <u,.isnri<i™  en  ̂ ^,^^,0   „zooals  het  werkelijk  is",  dus  =  aj,^Q^m. 

895.  aKO|   =        ?        Dj. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

vdBr:  126   (Djw):   „^«^^    lees  ̂ ^.^p   werk,  dal    bij    hel    kalefaten    van 

schepen  enz.  gebruikt  wordt.    W.  t.  M." 

Het  Sala'sche  woord  is  mij  niet  bekend.  Wanneer  het  geen  werk,  maar 
stop  verf  is,  noemt  men  dit  ̂ «Si. 

896.  o  i/ui  onn   N.,    o  <xu  om    K.  =  (Kiuuionn   Dj,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wdl:  geeft  ̂ m*™  op  voor  (Dj.). 

P.  L.  I:  223-5. 

897.  oj  ,  (aiaiui    =  óovi   Pt. 

VOORB:    m  nj>  !tji  asri  &I  thn  h  >>  mji  ~r>  asn  m  I)      (  r  IJ 

Wbk:  geeft    het    zoo  als  „spreektaal  van  verschillende  gewesten"  op  als  ver- 
korting van  Qvm.     Te  Sk  komt  het  volgens  mijn  berichtgevers   niet  voor. 

Vergelijk  ook  <&,  m». 

898.  ifcji  om  tuin  asin  i    =  nm  jki  o  arm  n   Dj. 

Komt  niet  voor  te  R. 
Bijdr:  (     ). 

899.  m  o  om  Kin m  o  om  Kin  jj 

«]  ui  om  (Kin  -Ao  ?   =  (cjoikJinnjiOTij £Ji  om  Km  _A(ui  9   =  qiawmiiCT|  Ks,  Pt,  BI. 
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Voor  E,  werd  opgegeven  .m^^wf  Het  woord  ̂ ^ cm ^nn  schijnt  ook  gebe- 

zigd te  worden  voor  andere,    niet-inheemsche  oliën,    bv,  ̂ ^xm^n^nS. 

Wbk:  geeft  ,/iaoï,™|  alleen  op  als  tembang  en  ;„M?  in  het  geheel  niet, 

ofschoon  dit  laatste  naast  het  evenmin  opgegevene,  meer  gebruikelijke  Q™ 

mr.n  ook  te  Sk  gebezigd  wordt  voor  „salade".  Voor  slaolie  bezigt  men  ech- 
ter uitsluitend  de  samenstelling  met  tinjiasn». 

Bijdr:  (     ). 

900.  ö  om    zie  o  isvi . 

VOORB:     tèiaiamt  tui  aniuytc)3J)jj  , 

901.  oorai    =  oidJKKUia   Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB:  ii/n  GjitHn  -jn  mi  au  n  irni  irn  -jwn  ut)  kti  asn  ~mv\  &j)ii>mn\    \"l') 

Gewoonlijk  verkort  tot  «y»™»  of  ü^^iji.     Het  wordt  speciaal  als  TD.   en 

bovendien  door  kleine    kinderen    gebezigd.     Vergelijk   ook  ,^^na. 

Wbk:  geeft  het  eveneens  als  TD.  op.  Ook  als  zoodanig  is  het  volgens 

mijn  berichtgevers  te  Sk  niet  in  gebruik. 

902.  w  >yi  -Ji   ==  o  (Ki    Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin  op  gezag  van  Rh.  op  naast  «^j,.  Het  was 

aan  mijn  berichtgevers  onbekend  en  evenzoo  ™  «*  Ji ,  anders  dan  in  de  samen- 

stelling ,e,i  ieji  Oi  un  m . 

Wdl:  geeft  het  op  voor   .  ».tiwis  Pn.  (M.). 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

vdBr:  70 — 11  (rf-vtê,  KD,  voor  ^vik?) 

904.  m  oi  (ioi  jj  I  =  tJi(Hi,es   Dj,  Ks. 

TT  O 11  =  «1  o  ̂ . 

Bijdr:  (*). 

905.  o  oi  oi   =  tkj)  o  in  o  >    ? 
J  J         0]\ 
Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

vdBr:  74 — 17  (Dj).     Zou  het  hier  geen  schrijffout  kunnen  zijn  voor  ̂ ^i^? 
906.  cui   zie  (inn  o  . 

903.    eauinoj    =  (O  tci  nsw      Dj. 
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907.   wi  il  »rni   zie  an  tuin  onn  m  n t\  arm   zie  an  urn  onn  mn. 

908.  itJi  at]  inn j 

0  an  jcti  a  an  uw  tkJ)  <mii  n    =  at]  ikji  oj  an  ikth  jw  w)  aai  a    Dj;  Ks,  Pt,  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  =  ^m^^  voor  Pk.  Dj. 

909.  cEjiann   —  as  term,  nl.  als  „week", 

Wbk:  geeft  het  in  verschillende  beteekenissen  op.  Volgens  mijn  bericht- 
gevers echter  is  het  te  Sk,  anders  dan  in  tëmbang,  niet  in  gebruik.  Wel 

kenden  zij  Simcrmtm)  =  „wekelijks",  maar  speciaal  voor  de  uitbetalingen  aan 
de  drukkerijen.     Het  is  dus  een  malayisme  met  zeer  beperkt  gebruik. 

910.  an  onn  3   zie  onn  n . 
1  dl 

911.  Si  8»  =        ?        Dj,  Pt,  R,  BI. 

Vnr\T>T>  .    o  O  .     o        o     o  .    O  CY  fPi\  .  .    o. 
V  UUKd  .  ui  t~n  trui  tut  ito  xm  un  i/n  ncimin  <un  cm  an  ivm  M  i/n  \\    V       /   "-"  lJ1  "-"  *ffl  */  '*-"  '1("mul  (rw  O7"1)™' 

o    o    o    o  0<T>-  O  o.  .         /T>\ 
tl^n-ji  or  <un  (.  i/  m »o)  8  i<~>>  iht  rn/KPtn  vi  «5n  ik»  n/n  rj,j  'M  w     ̂ J-V 

Een  overeenkomstig  Sala'sch  woord  is  mij  niet  bekend.  In  het  eerste  ge- 
val zou  men  moeten  zeggen  ».ti^m>?;  in  het  tweede  asmSi-n  of  ,Knruajxti»nij. 

Voor  Dj  werd  als  verklaring  opgegeven  m  ,S  ̂   &, ,  »<Q  «j»  min ,  voor  BI  „  ̂  <w  ̂ » 

(un^vuSiuto^n."  Dit  laatste  schijnt  daar  dus  dialektisch  te  zijn.  Vergelijk 
Taaisoorten,   IV  bij  «Sm**™». 

Wbk:  geeft  het  op  in  dezelfde  beteekenis  van  „gezet",  „onafgebroken", 
enz.     Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk  niet  gebruikelijk. 

912.  nnntmeifi    =  as  onr»  Pt. 

Het  is  als  KD.  in  gebruik.     Vergelijk  ook  «nob. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  SakVsche  beteekenis  van  „tarwe". 
Wdl:  geeft  het  op  voor   m».,™    Pn.  (M.)  Wg.  (Sk.), 

913.  arm  mi   =  as  nrin  Dj,  Pt,  R,  Bn. 
tö  J 

Het  is  als  KD.  in  gebruik.     Vergelijk   ook  cm^^a, 

Wdl;  geelt  het  op  voor  Ls.  (R.),  Ngt.  (M.). 

914.  nfinari   =  onn  a^i  on  (Ki  n   R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Ks,  Pt. 

VOORB:  <n  hoi  inn  axn  tuz  ifji  trui  q  <n  ui  ttsn  ( »n  tm  n  un  I  <n  mm  ̂ m  f  0/7  op  ah  w    (lij 

Wbk;  geeft  alleen  op   ̂ ^0^. 
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915.  arm  on  iki  2  (Kin  n 
ICJ    cJl 

ann  m  <ki  3  (Kin  <m  n   I  =  «n  cm  tui  ici  ut  i   Dj . 

(cj  ̂   J         I  3 
11=  m  nnrn  «i  iki  m  n  a-a  s    BI. 

I      Icj^J 
VOORB  !  rnimtn  rui  font  oh.  cm  xk  -nmtH-iw  n_:i  riiiAJi  an  -jrinx  tun  cm  rt  (totim  tui  (UI  urn/)  run  i&irm  nsiiacn\\  IxSl-] 

I  l       s     II    H  'CO  O       '  'CO    •"KrK       <Ul  Cü 

Wbk:  geeft  dezen  vorm  niet  op,  wel  m^^i»™^  in  de  beteekenis  van  „zij- 

gebouw aan  een  voorhuis".  Bovendien  beteekent  m.ri^^nj  te  Sk  nog  „een 

paar",  van  bij  elkander  behoorende  zaken,  speciaal  de  twee  kemiri-noten 

in  één  vrucht,  soms  ook  van  twee  krandjang's  tabak.    En  zoo  beteekent    cm 

<nv>t<Kr>Mt  „nog  in  den  bolster,  van  hsmiri-noleri' . 'CO    "U  -~" 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  voor  Dj. 

916.  ann  mi     (of  ajin  ann  <kï  ?)  =  (wi  m  <ki  mi  n  Dj,  Ks,  Pt. 
CJ  cj  IcjJ 

Zie  Dial.  Ba  onder    Q,*»  en  vergelijk  ook  <&«»ƒ>. 
co  °      J  'CO 

917.  arm  on  (ki  3   sietuajüi. ICJ 

918.  ann  (Ai    =  m  cm  2  aq  (Ui  a   Dj,  Ks,   Pt. 
CJ       I       I 

VOORB:  tn7>  rui  nsii  an  -a»  z  <T>  in  %  (ii-S) 

Wbk:  geelt  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van 

„simpel". 

919.  ann  (Ki    =   o  in  Kin  j-o  n    Dj,  Ks,  Pt. 

CJ  ^J 
Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „ga- 

mêlanwijze".     Volgens    mijn  berichtgevers    is    het    woord   aj,-°»™tH,],   in  Wbk. 

niet  goed  vertaald ,  daar  het  eenvoudig  is  een  figuurlijke  uitdrukking  of  ge- 

lijkenis, die  niet  als  een  liedje  gezongen  wordt,  bv.  m,n«,ji  voor  „eenkra- 

nigen  kerel".     Het  komt  dus  overeen  met  onze  uitdrukkingen  als    „een  twee- 

de Salomo",  enz. 

Wdl:  geeft  <m,£iKiMll  =  tv,-?,,™™*  op  voor  Dj. 

920.  oiin  nn  m 
ICJ 

ajin  ann  an  ik»    =  ui  ïi  iki  ki  \\    Di,  Pt,  R. 

ICJ  JcJcJ 
Komt  niet  voor  té  Ks. 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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Wbk  :  geeft  het  ook  in  deze  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers  is 

het  zoo  te  Sk  niet  in  gebruik  (wel  als  „met  pannen  dekken").  Wel  komt 

voor  de  vorm   ^S^ah,  cfm.  Wbk.     Vergelijk  ook  ™£,. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  BI.  Sm. 

921.   tinniKi»    =   «n  01 3  sji  aq  mi 

Dj,  Ks. 
Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  ̂ ^^M?. 

922.  (KionntKi?   =  on  oi  2  (kji  aq  «n  ji   BI. 

Zie  Dial.  Ba  bij    cman^    en  vergelijk  ook  ̂ ot»|m?i 

923.  onmnmiHi»    =  moi  atwitiq  ikiij    Dj,  Ft,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Vergelijk  ook  rm^?  en  ̂ mMi. 

924.  (ïuniKi    =  «mi  ai  _j)  in/i  n   Dj,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI.     Vergelijk  echter  £Im. 

Wbk:   geeft   het   alleen  op    in  de  Sala'sche  beteekenis  van    „week  op  het 

gevoel". 
Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

925.  tuin  m  (W  a   zie  m  nnn  m  arm  3  «sin  n . 

o  lrj        'S:  'q        ' 926.  anti  iKVdfl   I   =  <kw  njp  «rui   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

II  =  ajiiKJiimnij   BI. 

Komt  niet  voor  te  Ks. 

Wbk:  geeft  als  vogelnamen  zoowel    <Q$<,i,  als    ̂ ^»l,    op,    blijkbaar    be- 

Cl) doeld    als    verschillende    vogels.     Het    is    echter   dezelfde  vogel;  alleen  is  de 

eerste  naam  wèl  en  de  tweede  niet  te  Sk  in  gebruik. 

Wdl:  geeft  het  in  de  eerste  beteekenis  op  voor  Dj. 

i  mi  (Hi    =  arm 
la)        icj 

Komt  niet  voor  te  Pt.     Vergelijk    echter   ook  «S^. 

vdBe:  124—9  (Djw). 

928.  arm  «n  Tim  mi   (garene)   =  an^o m  m  kti  ,  aiiow(wi|Mi    Dj,  Ks,  Pt,   BI. 

Het  is  een  verkorting  van  mu^^ ,  dus  van  de  gebiedende  wijs,  zooals 

die  in  Djapara  gevormd  wordt. 

929.  (om  oei  «on  ij 

927.  annaniHi    =  onnut]  «\  Dj,  Djw  (maar  hier  is  fc!,^™  meer  gewoon),  BI. 
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asm  (onn  mi  Kin  n    =  (urn  (om  ao  urui  ij   Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:    geeft    alleen    (volgens    Rh.)  op  den  ook  te  Sk  gebruikelijken  vorm 

mM^fim.  (dit  is  ten  minste  waarschijnlijk  de  bedoeling). 

VVDL:  „  ;  [rrn ih\ imnn  z   xm\nrr>(i<liKnn      (JÜ].)       run \nrn asi  rui n \\       nsn  <r'i (2^iVJ  lr" Il    'un     Wüb.     eunitn\ 

luh   ök.  majnfn!n'ninrrM\ 

Dit  laatste  is  in  zooverre  minder  juist,  dat,  zooals  boven  reeds  gezegd  is, 

een  afleiding  van  ̂ xiM^n  ook  te  Sk  in  gebruik  is. 

930.  ei  f  onn  at]  ooi  a  win  n    =  onn  in  oji  ii  ,  nl.  in  den  zin  van  „voor  den  gek  houden"  Dj,  R,  Bn. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  het  te  Sk  niet  in  gebruik. 

931.  ai  in  in  ik  ïi  in    =  a_nn  o  tui  onn  a    Pt. 
<J{  CCI        J 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „een 

merk,  om  op  vertoon  daarvan  wer kloon  te  ontvangen".  Bovendien  wordt  het 

er  ook  gebruikt  voor  „pandbriefje", 
vdBr:  130—9  (Djw). 

932.  crniTHHinij   =  om  mi?   Pt,  R. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Mp.  (M.). 

Vergelijk  ook  cun-n»^. 

933.  aimiCKKijj    =  win  ir^i  uru  ,i    Dj,   Ks. 

Zie  Dial.  Ba.  Hierbij  zij  nog  aangeteekend ,  dat  het  daar  medegedeelde 

ten  aanzien  van  -mm  en  -nmaj   onjuist  is,  daar  beide  woorden   te    Sk    niet 

gebruikt  schijnen  te  worden.     Zie    ook    bij  dmb^. 
Q  Q 

934.  onn  «XI  o  j|   =  kti  ojn  onji  n   Dj. 

Zie  Dial.    Ba   onder  .OtaStyj  en  vergelijk  ook  -nMl^, 

935.  nnn  il  i  nsin  ji 

nnn  m  asw  mi  n   =  aai  on  ai  2  (Ki  n  ,  nl.  in  den  zin  van  „achtererf"  R. 

Vergelijk  ook  m^mj. 

936.  annTi(kJii|=Qn(CTi2«]TiitkJiij    Dj,  Pt  (maar  hier,  naar  het  schijnt,  zeer  wei- 

nig in  gebruik),  BI. 
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Vergelijk  ook   ̂ m^. 

Wbk:  geeft   ̂ ti^    niet   op,   ofschoon  het  ook  te  Sk  gebruikelijk  is,  nl. 

in  den  zin  van  „poreus,  water  doorlatend,  van  den  grond". 

937.  anmnoii   =  m  01  3  atj  ti  3  ikn  |    Dj,  Pt,  BI. 

Vergelijk  ook   ̂ -r,^. 
Wdl  :  geeft  het  op  voor  (Dj.). 

938.  (arm  «1  as  t   zie  rui  m  on  3  wn  n   II. 

939.  (ann  hi    =  (ann  ai  o »   Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk  :  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis ,  nl.  als  K. 
van  tui  cm . 

vdBr:  120—4  (Djw),  120—11  v.o.  (Djw). 

940.  1  ann  arn  nrui  ft  zie  ((Kiruwnanjiji    I. 
^        eJl         ̂          J 

941.  m  1  ann » on  arm  I]     =    ann  mi  ,   nl.  in  den  zin  van   „voertuig  voor  personen"  Dj,  Ks, 

Pt,  BI  (hier  is  zelfs  ,&,&■   in  het  geheel  niet  in  gebruik,  elders  wel). 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de   ook  te   Sk  gebruikelijke   beteekenis  van 

„vrachtkar". Wdl:  geeft  het  op  voor  (R). 

vdBr:  97—1  (Pt). 

942.  K|  (ann  ï«|  01210011    =  ai  n  o  ann  n  ,  nl.  als  „elenskast"  Pt,  BI. «|  01  3  ann  n    =  anno  arm  11 

943.   ann  Vi   I  =  m  uu  2  on  u\  3   Ba 
Mi 

ö* 

II  =  arm  onn  tkii  il  Dj,  Ks,  Pt. 

VOORB:   injiiMaAJtajntKiicm  ruun on  iisnji   tui  xlitn  rmtti  on  tui  trui  itixno-j)  -»«<£rr>  mi  o-J>j>\     (ömi'J 

ZAQ    OOK.     tun  cmnnii' 

In  de  tweede  beteekenis  wordt   tm-r,   ook  te  Sk  wel  verstaan. 

944.  ann  ion  n ,  verkorting  van  m  uw  3  rvi  14x1  n . 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

945.  «1  ann  2  m  asn    =  01  «1  ,  asin  m  oitji  (ki  n    R,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt. 

VOORB:  iun  trui  tun  rut  thrntun  ifn  tun  <c/>  a  ̂ «i  n  asti  Ti     (■")      o*ji<nwntniHWtriasn\i    {&'■) 

De  Regent  van  R  spelde  ̂ 1^^  ,  dus  als  een  afleiding  van  tq^ntisnn. 
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y4b.   ruin  «sin  arui  ij  =  (Kin 'isin  inn  ij   Dj. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R,  BI. 

vdBr:  80-13  (Dj). 

947.    vin  ui  ui 

I  tuin  onn  ui  o   =  onn  an  u   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI,  Bn. 

II  iHinniKEio   =  on  .o  asin  m  o   Dj,  R,  BI. 
I  C9W  j 

Zie  ook  bij   .9,™*^. 

In   het   voorbeeld,    opgegeven   bij  mnnAnsnn    in  Dial.  Ba  schijnt    cmrjv,   een 

beteekenis   =   i^™™^  of  „bewerken"  te  hebben. 
Wbk  :    „  iünnnintj>\  mn  m  Q rvy/  (in  het  spreken  vooral  met  hoorbare  nemlelter  voor 

cmrfws    wünjiji).  iels  gaan  doen,  maken  of  tot    iets   bezigen;    iels    bewerken, 

veroorzaken". 

Dit   is    waarschijnlijk    eigen    vinding    van    den   bewerker  van  Wbk.     Tus- 

schen    cmnv,  als  werkwoord  en  vncmv).v>  bestaat  geen  ander  verschil,  dan  dat 

het  eerste  in    Sk,  het  tweede  in  de  Pasisir-streek  in  gebruik  is.     Bovendien 
is    het    niet  duidelijk,  hoe  de  neusletter  anders  dan  in  het  spreken  hoorbaar 

zou  kunnen  zijn. 

Ook  de  vorm  nmcm^varmvfv, ,  door  Wbk.  naast    «m^ow^u.    opgegeven,  is 

bepaaldelijk  TP. 

vdBr:  2—8  v.o.  (KI). 
P.  L.  II:  160—14. 

948.  onn  ui   =  01 01  >  ,  nl.  als  „opening"  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

VOORB  '.   i&ivüitniKn  !  unajiiun  r)ftu>  n  ttsn  tt  *M  ikv)  ̂ An  &ii  nttniurn  [nirnrn/i\     {&■§) 

crri  vi  n  to  ui  aai  m  v)  t  n  vut  i  rn  ti  ?  w    (J^-Sj 

Wbk:  geeft  <n>v,    alleen  op   in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van 

„grot",   hoewel    het    daarbij    geplaatste    cijfer  1  nog   een   andere    beteekenis 
zou  doen  verwachten. 

949.  on  onn  2  ion  j   zie  inn  m  mui  2  ? . 

950.  arm  aan    =  «1  um  ici  tm  a . 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „afgrijzen".     De 
Regent   van  R  gaf  hiervoor    op    3,™.     Dit  heeft  echter    te    Sk    een    andere 

beteekenis,  nl.  „walging", 
Bijdr:  (     ). 



—  154  — 

951.  onnonfoaji   =  onn(^a    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  geen  van  beide  op;  maar  noemt  voor  „galerij"  tm/ruw  ,  c™,£  en 

<m(<iï.    Vulgens  mijn  berichtgevers  zegt  men  te  Sk  alleen  m,..°. 

952.  (Hinio)   =  w)Gö"ki   Dj;  Ks,  Pt. 

Voor  R  werd  alleen  de  vorm  .rr>u,?™iju,<    opgegeven. 

Zie  Dial.  Ba.     Het  daar  door  den  wadana  van  Ba  medegedeelde,  nl.  dat  het 

alleen  in  het  onderdistrikt  Patjangakan  in  gebruik  zou  zijn,  is  dus  minder  juist. 

li  ,   
Komt  niet  voor  te  R. 

VOORB:  0O>  ihn  cm  rut  min   icr>  *ri  <m  rui  <ui n  \     (-ttj. 

vdBr:  13-4  v.o.  (KI). 

O  OCt> 

953.   nrincinoi)   =  o  nsv\  ,  nl.  als  rechlsterm  voor  „klandestieri'  Pt,  BI 

Q 

954.  annmtui   =  ann&Gi   Di,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

955.  on  arm  a  «j  tui  2  anni»  =  on  (om  j  «|  ai  2  onn  n  Dj,  R,  BI  (maar  hier,  naar  het  schijnt, 

speciaal  als  „tijgerhok"). 
Vergelijk  ook  ̂ ^CT)(m.. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenissen ,  nl.  „koker  voor 

bijen  of  rijstdiefjes ,  enz."  en  als  naam  van  de  kist,  bestemd  voor  de  vorste- 

lijke oepatjara's.  Het  woord  schijnt  dus  vroeger  ook  in  de  beteekenis  van 

„kist"  meer  algemeen  in  gebruik  te  zijn  geweest. 

956.  nnnüoij   ==  imajojj  Pt,  BI. 

VOORB:    iT»rE/IMfl    rn  UT)  l  >»  Ui  cm  «1  i*J>  »Ö)  Tl     \±*) 

Wbk  :  Zie  bij  ̂ ^^,».  Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  te  Sk  mum 

gebruikt  voor  „willen  hebben",  „verlangen"  en  &&&,*  voor  „iets  willen  doen 

op  voorstel  van  een  ander". 
957.  «n  ann  m  arm  3  «sm  i   I   =  thoi?   BI. 

II    =  ann  on  mui  3   BI. art 

o 
III    =    cuin  (Hi  an  aiw  2  isn «    Dj,   Bi. 

o 
rui 

^savvi^x    (Bij 

V  UUJtö  .    <Lmtt  wttim  Hnntwiv)  mirt  win  tn  in  arnanji   <nun%tcnnncrnmcmlKT"H^onn   nwimmira*» 
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Voor  R  werd  opgegeven  ^i^^-mmsnA  en  als  Salasche  term  m^i.  Het 

eerste  woord  was  aan  mijn  berichtgevers  niet  bekend  en  het  tweede  alleen 

in  de  beteekenis  van  „schelm". 
De  beteekenis  m,^™!»,    werd  voor  BI  nog  nader  toegelicht  met  o&mw (f 

a  o  o.     .         O  O  a.    .     o  O 
m/i  nrt  Tt  tui  uu  un  ttnajt  iui  ̂ jt  tai  rn  ao  }  \    ajn  mvi  on  haji  tl  sisit t  asii  M  -Jt.'ri  tnr^ninnn  \ 
't-,         0  p  O       *  '  «*  Il    ttCI^CJI 

Wdl:  geeft  het  in  alle  drie  de  beteekenissen  op  voor  (Dj.). 

958.  m  onn 2  o  o  11     I   =  at)  '01  m  nnn  a  <mjiii  ,  nl.    als    „drieduitsluk"    Dj,  Ks,   Pt    (ook 

^tfn^wKrwfl  is  hier — zij  het  ook  minder — in  gebruik),  R,  BI. 

Vergelijk  ook  <Q,v,j„. 

II   =  «sin  ut]  aan  3  «ai  ij . 

Komt  niet  voor  te  Ks,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  oude  benaming  van  een  drieguldenstuk 

(volg.    R.).     Volgeus    mijn    berichtgevers    is  dat  ̂ ^xQ^n,    een   woord,    dat 

Wbk.  weder  niet  opgeeft. 

Wdl:  vermeldt  het  in  de  beteekenis  I  voor  Dj.  (R)  en  in  de  beteekenis  II 

voor  Dj. 

Bijdr:  (***)  geeft  het  op  voor:  „gulden,  doch  hiermede  wordt  2\  cent- 

stuk bedoeld,    ook    2£    guldenstuk".     De  gelijkstelling  met  ̂ iu»!    in  Sa- 

la'sch  Javaansch  zal  daar  wel  een  vergissing  zijn. 

959.  onn  o  onn  1   =  (uinosii    Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

V  OORB  :  m  na  <Hn  jn  ren  vn  101  m  na m  ̂ m  anasn  iAn  ij)  tisn  i?)  ihjJ)  w>  nrm  rn  nrt »  n  *r>  l  *    (-K-S) 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  klanknabootsing  (=  bons).  Volgens  mijn  be- 

richtgevers komt  het  bovendien  nog  te  Sk  voor  in  den  zin  van  „tot  de  ui- 

terste grens  gekomen,  niet  verder  kunnen".  Wbk.  geeft  dit  op  gezag  van 
WW.  abusievelijk  op  als  beteekenis  van  Q,^^. 

Wdl:  geeft  ̂ mo™  =  i^.^   op  voor  Dj.     Wat  bedoeld  wordt  met  iï,™, 

fPTijtmMi9JMi,rin»™ïa^ij(iiMm(     (r)     «ï/i  o-"i  im«a  nmiun\\      IS      Met      dUldellJK.  ,      Want      a/n,j,-n 

wijst    op    een    te    voren  genoemd   woord    Rhu,™^  dat  men  echter  tevergeefs 

zoekt.     Mij  werd  als  beteekenis  voor  Dj  opgegeven :  „T7  i3>«^.um™^<k?  ̂ <w;  o*^* '' 

960.  nïin  m  o  3   I  =  «)(ijin3£ji?<inasin<ï](03 o-sin n   Dj. 

Zie  Dial.  Ba. 

II  ciriJi  dn  m  3  on  m  |    =  (la  asin  dl  Tl  3  KI  IJ    Dj,  Ks,  Pt. 

961.  onndi 
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o     .  o 
ifin  nnn  rui   =  azioo  Jinoqwi  ,  rcr»  (is  Kin  n   Dj. 

Zie  Dial.  Ba. 

962.   antnna&Ji   =  nnnaji  ,  nl.  in  den  zin  van  ̂ pakhuis"  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

De  samenstelling  ̂ ^iijtasn^^a   wordt  gebezigd  voor  „bordeel". 
Bijdr:  (**)  vermeldt  in  dezen  zin  t™™  als  dialektisch  voor  Ks  en  stelt 

het  gelijk  met  „^^ajin  ook  wel  «,,4,"  in  Sala'sch  Javaansch.  Wat  minder 
juist    is,    aangezien    in  dezen  zin  te  Sk  juist  <m,w»   meer    gebruikelijk  is  dan 

(m«iw>|. 

963.  cmniiK?   =  m  arm  3  (Ki . 
\  I  ïl,  ö, 

Wbk:    geeft   beide   op  zonder  verschil  van  beteekenis.     Zooals  Bijdr.   (*) 

ook    opgeeft,  wordt  te  Sk  ̂ iM    gebezigd  voor  „niaandelijksch  traktement" 

en  (m«5?   voor  „halfjaarlijksche  inkomsten". 

964.  onnij   =  mm   Pt. 

Volgens  mijn  berichtgevers  wordt  te  Sk  bij  het  ploegen    »,»»«>>«   geroepen, 

wanneer  men  wil,  dat  de  ploegbeesten  naar  links-  en  Sn,  wanneer  men  wil, 

dat  ze  naar  rechts  gaan. 

Nu  zegt  men  te  Pt  in  het  eerste  geval  £6  of  <l£  en  in  het   tweede  ̂ n^n. 

Voor  Dj  werd  daarvoor  weder  resp.  opgegeven  ^'mnKn^ntumn  en  ,óïfSn.  Zoo- 

wel te  Sk,  als  te  Pt  heeft  men   voor    het    laten  ophouden    ̂ nMaS>Mn.    Voor 

Dj  werd  dit  weder  opgegeven  voor  „vlugger".  Voor  R  en  BI  werd 

r^ji  opgegeven  als  kommando  voor  „recht  door  loopen"  en  voor  BI  bovendien 

a^Sn   voor  „vlugger",  mn^ruiao^n^ruttr^   v00r  „langzamer"  en    ̂ nrm^<mi  voor 

„ophouden". Wbk:  geeft  voor    „links"   op  Qü  en  voor  „rechts"  ot.W|,    wat  dus  afwijkt 
van  mijn  opgaven. 

Wdl:  geeft  voor  (Bn)  op  Sn  voor  „rechts"  en  «t,»^»  voor  „links",  en  laat 

daarop  volgen,  dat  de  uitdrukking  Sn^nunn  ook  te  Sk  in  dezelfde  beteeke- 

nis bestaat.  Waarschijnlijk  is  dit  een  vergissing,  want  voor  Bn  wordt  geen 

uitdrukking   «^«u»^  opgegeven! 

965.  arm  te  cki  n    =  f]  ikji  3  win  1   Dj,  R,  BI. 

V OORB :     (jj>\    m  un  l  n  tut  tun  tu?  mi  ie/»  <k>  ̂ Aiuh  ictan  ^mvtirjt  urfn  j^x     rjiurn^in  «rui  mi  ojitKiiasn  ^  iktj  t>  \\ 

oiio» n tn-n lun itoi niutt  xn'ui  asn a  ttm  tui »=« t&i  ~jt ^  mn ». mi r  on  is/i  on  w    ̂ J*^ 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Bn.), 
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966.  arm  m  o  Mi  ,1    =        ?        BI. 
IcciJl 

Als  verklaring  werd  opgegeven :  ,1™  ,&>  <m  Si  ui  ̂  iS  un  tm  *™  ̂   b-»  :  *o  uirf  »n  ̂ n  «i  ̂   <w  -/n  «4 
o  o  O        O 

(KJ  ./n  nsn  .ui  iu)  itfl  im  ~m  ruiiun  rui . 

Wbk  :  geeft  liet  alleen  op  in  de  beteekenis  van   „voornaamste  of  eerste  in 

zijn  soort".     Ook  te  Sk  schijnt    intusschen    voor    te    komen    ̂ ^j^»^^^    in 

den  zin  van  „vertroeteld  kind",  dus    =   ummiKn^iariivnimij. 
967.  onn  o  oaj!  il   =  woej  urui  n   BI. 

(XI  cJ|  cJ| 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt. 

Zie  ook  bij  £?»a. J      au 

Wbk:  geeft  het  in  deze  beteekenis    niet  op,  trouwens    *&*„ 3-ru, n    evenmin 

in  de  Sala'scke  beteekenis  van    „kleverig",  „samenhangend". 
968.  onrinriri  .zie  ann  on  n. 

969.  ui  ann  3  m  ann  2  vu n   I  =  (Kiniinn,  nl.  in  den  zin  van  „werkbare  man"  R,  BI. 

Naar  het  schijnt,  echter  alleen  in  de  uitdrukking  o/i^jmt^™»,™*  =  „hoofd- 

geld".    Vergelijk    ook  »&£?. 

Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt  (hier  zegt  men  «ukè?™^»^»™). 

TT         o       o 11   =  o  iirui  ?  arm  x\  iui . 

Vergelijk  ook  ̂ w«  bij  mu/a*n?. 

Wbk:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  als  OJ. 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis    van  £?*.-«  «n»   op  voor  Kr.  (Bg.). 

970.  nnrj(oi(Wirt   =    on  Turn  ijiboib  ,  nl.  als  grondwoord  van   n^rfcftjin   =  „zich  aan 

iets  storen"  R. 
Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 
Vn/TRT!  .000  00  O  00  /"&\ v  uurtrs  .  r^jitici  /Biarj  ̂ ti  untn iuvi  ihi <n  un  vui wn tri trn  un m  Finnncn  i    rn  un  i  m  un  nrr>  (Hm aji \]i \     \^J 

Wdl  :  geeft  het  op  voor  Bn. 

971.  ann  ran  anno  ai  11   =  ijin  arm.  ia  o  tn  n ,  nl.  als  pers.  vnw.  v.d.  len  pers.  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „Uw 

onderdanigste  dienaar",  dus  voor  den  3en  persoon.     Zie  ook  J.  Z.  I,  180, 

"972.   oimoiKïiji    I  =  anntn»at|j    Ks,  Pt,  BI. 
Voorb:  zie   bij    «3.*n- 

II    =   (IK  da  M!)  O  3  (l/ifj    Dj,    Pt. 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl. 
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Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  1°  in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  een  soort 

van  koek,  gemaakt  van  ^w^,^^,  (en  niet  van  cntuucün)  en  2°  zva.    rmt^ymj.   In 
dezen  laatsten  zin  komt  het  volgens  mijn  berichtgevers  te  Sk  niet  voor. 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  II  op  voor  Dj. 

973.  m  onn  «)  (i^i  unn  ij    =   «o  iji  on  mn  isin »    R. 

Vergelijk  ook  m^,™»™». 

974.  on  ann  a  on  (ijl  mui  n   =  «tiaJim  uiiinsmij    R,  BI,  Bn. 

V  OORB  ;  tun  <n  tuut  l  iui  (W)  n  cm  i  en  rut  n  un  tn  mi  z    tn  <n  ra  i  nJn  in  cm  innpun  nui  a-.i>  w    (fll ) 

Vergelijk  ook  ojiyamtay. 

Wdl:  geeft  het  in  deze  beteekenis  op  voor  (Kd.)  en  in  die  van  m»*»  (lees 

*n^«.*o>fl)  voor  (Sm.),  SI.  (Smr.).  In  de  laatste  beteekenis  is  het  echter  vol- 

gens mijn  berichtgevers  ook  in  de  Sala'sche  spreektaal  in  gebruik. 
975.  nrïn   verkorting    van  iuip.  cvin . 

976.  manna   I  =  cinno  mn<Kii    Ks,  Pt,  BI. 

II    =  ajin  on  ra  3  x\  aq  m  o  2  in  m  o  arm  on  o  (in  «]  ann  2  ann  o  in  r,  miij   Ks,  Pt, 

Komt  niet  voor  te  BI. 

VOORB  :  cunitni  un  mi  tui  ca  inn  laimcrntw  (^-S)  ncöitiuitniwiinttn  jhiti  iui  na  oji  ae:  nm  xn  <tn  «7  oii  2  w   (-&-SJ 

Wbk:  geeft   ̂ i   alleen  op  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis,  nl. 

als  naam  van  het  muziekinstrument  (bekken).   Eigenaardig  is  het  intusschen, 

dat  ook  te  Sk  het  K.  voor  ^aht,  zoowel  als  voor   cmQniooj)  is  ̂ nrnu, 

Wdl:  geeft  .^«vh  =  m&.^|   op  voor  BI. 

977.  arïnwt 

onn  jkji  in  mi  n   =  ann  cm  >  uin  mi  n   Dj,  BI. 

Komt  niet  voor  te  Pt. 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

wordt  te  Sk  alleen  gebezigd    tuncrn^.      Volgens  enkelen  zou  ook  dit  niet  op 

zichzelf    voorkomen,    maar    alleen    als  bijstelling  bij  «,^01^ ,  dus   cun^mn^tuh 
tmaji. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  SI.  (Sm.). 

vdBr:  37—13  (KI). 
Q_Q       O.  CV  O.CV    _ y7b.   onniKJi    =  at/iiK/i   Pt. 
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Komt  niet  voor  te  R,  BI. 
VnrvRT* .    O  o  o.         o        o.  <VO  o  (Pt\ 
V  UUxvJtS .   nj)  nfi  mn  ivm  mn  hsti  trn  ik,i  tt,i  icn  il»  \\    ̂ -t  IJ 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  wordt  het  te  Sk  alleen  van  de  zon  en  in  figuurlijken  zin  ook  van  de 

gedachten  gezegd. 

979.  oj?   =  ib|  is  2 at]  et/1   na   Dj,  Ks  (hier  naast  ̂ -n^ «nu )?  Pt,  BI. 

Voor  BI  werd  opgegeven  ̂ ^Mt.  Te  Sk  zegt  men  daarvoor  ̂ ^^,^1  of  ̂ , 

vfTnt ,  welke  woorden  volkomen  gelijk  in  beteekenis  zijn.  Volgens  mijn  bericht- 

gevers is  dan  ook  de  door  Wbk.  opgegeven  beteekenis  „moe  in  de  beenen, 

van .  vermoeidheid  "  onjuist, 

980.  oitir]<um  '=  (ïi(W)2oi    Dj,  R. 
Komt  niet  voor  te  Ks. 

Zie  Dial.  Ba  bij    «*««^. 

3JI  Ol  ffl  (UW   ,    (kJi  O  J)  (LM     =    «I  Ol  2  iKXl  Ml  o    Pt,    R. 

I     ■      I         la 

V OORB :  Mtou  <N7i  nvnojitun  rn  vu  tuiojinsrn    (tjxnriKmmMi  _/»  g  rn  «^n  <kj  »r»  i.»i  <n t>  %     (ü) 

Wdl:  geeft  het  op  in  de  beteekenis  van    «=«»o,u,    voor  Pd.  (Bn .). 

981.  arm  mi  [j    =  (wi  i)  o  a  «n  !Ki ij  ,  nl.  in  den  zin  van  „buikband"  Dj. 

Wbk:  geeft  noch  Kntn»}  noch  nh^-h»™»™  in  deze  beteekenis  op.  Het 

laatste  alleen  in  die  van  „het  samengelaschte". 

Bijdr:  (     )  geeft  als  Sala'sche  termen  op  raMj    en  w^-n,™».     Het    eerste 
wordt  echter   te  Sk  niet  in  dien  zin  gebruikt  en  het  tweede  is  daar  de  be- 

naming van  de  gesp  of  plaat  in  dien  buikband. 

982.  tem  Miasma   =  o  ti  ann  <irui  n   Dj,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  wordt  te  Sk  wel  gebruikt  «««8*».  in  de  beteekenis  van  „de  laatste", 

maar  niet  van  kinderen,  wèl  bv.  van  badaja's  en  pisang's. 
983.  oi  mi 

OJWtHKKI     1     =    (ÜMl     Dj,    Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

II  =   urn  mi  asin  osin   BI. 

Wbk:   geeft   het   behalve   in  de  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van  „met 
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een   i^rruxmob  vangen"    ook    op    als    „een   louw    uitspannen  door  het  met  de 
beide   einden    ieder  aan  een  verschillend  object  vast  te  maken,  en  volg.   Rh. 

ook  twee  vooriverpen  met  een  touw  aaneenkoppelen".     Deze  twee  laatste   be- 
teekenissen    waren    aan    mijn  berichtgevers   onbekend,  maar  de  laatste  komt 

dus  overeen  met  het  boven  sub  I  opgegevene. 

Wdl:  geeft  de  beteekenis  I  op  voor  Dj. 

984.  o)  Mi  irui  i)    =  ? 

Zie  Dial.  Ba  bij  £»*».?»•. 

Wbk:    geeft    het   alleen  op  in  de  Soerakarta'sche  beteekenissen  van  „lok- 

vogel"  en  van  „niet  kleinzeerig".     Alleen  in  dien  zin  is  het  in  gebruik  te  Pt. 

985.  m  oi «]  mi  a   =  an  on  ï  at]  w  2   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  noch  «pm^e,  noch  ̂ tm?^»    op,   ofschoon  het  laatste  ook  te 

Sk  in  gebruik  is,  nl.  als  Kas.   voor    ̂ -r,»^™?. 

Wdl:  geeft    ̂ vm^^t  =  «^m^o.»  op  voor  Dj. 

986.  oi  ki  «sin  ij   zie  bij  az\  rai  . 

987.  m  azm  (Ki   =  moiwi   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

vdBk:  68—10  v.o.  en  5  v.o.  (Dm). 
P.  L.  II:  83—5  en  200—14. 

988.  oifKunjii    =onaaj)?,  nl.  als  benaming  van  het  vischluig  Ks. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:    geeft   het   alleen    op   in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „hangend  ge- 
wicht", enz. 

Wdl  :  geeft  het  op  voor  Dj. 

Vergelijk  ook  ,&?», _v 

989.  (cmaniKn   =  m  ai  on  nnn  2  <irui  ij  ,  nl.  als  „drieduitsluk"  R 

(Tv 

990.   m  arm  (ki 
I      CJ 

101  on  (M  (Ki   1  =  (til  kïi  Jk  Dj. ICOCJ 

Komt  niet  voor  te  BI. 

II  =    ó  ion  non  il    Dj,  BI 

In  de  beteekenis  II  werd  voor  BI  opgegeven:  ̂ ,MJHLmasn.°,-yi>rj-n.^iunaS'c»ruK, 
o 

tyi  <k>  ~t»  n  xn  trut  j  nuii  asn  iui  mn  Mn  tn  icn  i  ii<n  n  no  ici  ito  tui i  «o  ~/n  -n%  tun  nri  %  lun  w 

Wdl:  geeft  het  in  de  beteekenis  I  op  voor  (Bn.)  Dj. 
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991.  arm  (Ki    =  lOtKi. 

Komt  niet  voor  te  BI. 
17/mnn  o  -  o        .  o  a.      .       o        a.  a 
V OORB :      imst»>  ^/ntncmt  rj'ta  >m  tct  aft  ttj>  arn  <n  ten  ̂ mnana   tt  a  <ut  aft  tm  <n  itiinitniciajinarntn^itfn  tut  <rut 

<£.)>    <cnan  ten  ft  (i  m  w     (,*    / 

Wdl:  vermeldt  het  voor  Dj. 

992.  m  raii  (Ki   =  «]  ran  u\    Pt. 

Komt  niet  voor  te  Dj. 

Vergelijk  ook  ̂ mnab. 

Wbk:  geeft  het  naast  nxma%  op.     Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het 

te  Sk  alleen  in  tëmbang  in  gebruik. 

vdBr:  4'8— 14  (Smr),  106—2  (Ks). 

993.  ran  «j  m  2   =  (kJi  o  «sin  n    Dj,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  beteekenis  van  „groote,  dikke  stok".  Volgens 
mijn  berichtgevers  echter  is  het  woord  te  Sk  de  naam  van  den  stok,  waar- 

mede bij  het  <Qi&ur>ji  _sPel  de  a^to^n  geslagen  wordt.  In  Wbk.  wordt  bij 

itsafXHtyj  daarvoor  verkeerdelijk  aQ*o^»?  opgegeven.  Dit  toch  is  de  naam  van 

het  spel,  zooals  ook  bij   SnanatT^   opgegeven  wordt. 

994.  m  on  mooi  3   =  an  ran  3  on  in  2  «sin  n  ,  un  i  asui  3  an  ooi  a  ?   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  behalve  als  „aanhoudend  slaan,  van  een  per  koetoef"  ook  op 

als  malayisme  in  den  zin  van  „lekken".  Volgens  mijn  berichtgevers  echter 
wordt  het  zoo  te  Sk  niet  gebruikt. 

vdBr:  126—1  (Djw). 

P.  L.  1:60 — 16,  209 — 16,   209 — 2   v.o.  (^rai^tTijy;  een  overeenkomsti- 

gen  term  kenden  mijn  berichtgevers  voor  Sk  niet). 

995.  ran  soi  urn  n 

o-  o  n 
onn  ui  ui  ran  ooi  wm  j    =  inn  (ï-n  w  iki   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:    geeft    de   uitdrukking  niet  op,  ofschoon  ze  ook  te  Sk  voorkomt,  zij 

het  ook  in  een  andere  beteekenis,  nl.  „iemand  goed  doen". 
vdBr:  115—1  (Pt),  126—3  (Djw). 

996.  ran   =  ooi    of  ran  ran   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 

V  OORB  :   a_rn  axi <n  ttsti  tn  iji i tn ao  oji  %jn  urn  tn  uiji  rtn  «/j  «71  on  /mm  rut n hm  >ntnj>n nvt  >  w     ( XV  ) 

997.  ran  ti  >   =  aLnjianwn?   Dj,  Ks,  Pt,  R,  BI. 
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o  o 
annxnn?    =  nnnfOTH. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wdl:  geeft    «jn/^Tjf   als  beteekenende  <m4iV>?    op  voor  Dj.  R, 

Vergelijk  ook  Dial.  Ba. 

998.  oiinwi)|    =  ojjOKni,!    Dj. 

Vergelijk  ook   StMunji. 

Wdl:  geeft  liet  op  voor  (Dj.). 

999.  oioiKinii    =  ojOKmn   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  bet  op  als  OJ. 

Wdl:  geeft  bet  bij  0,-n^j  op  voor  (Dj.)  enberbaalt  het  nog  eens  bij<én<w 

mii.    In  verband  met  bet  gelijkwaardige  i*<r,^    moet  het  uit  den   aard 

der  zaak  met  een  *™   gespeld  worden. 
Q 

1000.    opriismij 
Q 

5 
oi  *in  asm  ui  ij    =  nmmommij  ,  nl.  in  den  zin  van  „achtererf"  Dj. 

Komt  niet  voor  te  R.     Vergelijk   echter  ook  ™^«y. 

Wbk  :  geeft  het  evenzoo  op  en  men  vindt  het  ook  zoo  in  de  werken  van 

Winter,  bv.  Z.V.  11—4.  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk 
niet  in  gebruik  en  komen  ook  de  andere  vormen,  die  Wbk.  op  gezag  van 

Gr.  voor  „sodomie",  enz.  opgeeft,  daar  niet  voor. 

Wdl:  geeft  op  oi-n»™^  —  <rn-r°(?)  voor  Dj.  Waarschijnlijk  is  dit,  zoo- 
als  de  Corrector  ook  veronderstelde,  minder  juist  uitgedrukt,  daar  het  niet 

beteekent  „achter",  maar  „achtererf". 

1001.  onniwin    =  aiw   R. 

Wdl:  geeft  in  dezelfde  beteekenis  voor  Pd.  (Bn.)  BI.  op  un^t-iMn.  De- 

ze schrijfwijze  zal  wel  beteekenen,  dat  men  het  woord,  evenals  ook  ̂ n^, 

met  den  neusklank  moet  uitspreken. 

1002.  onnojin   =  moanifkji  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Wbk:  geeft  ènm^  ook  in  dezen  zin  op,  in  plaats  van  het  te  Sk  ge- 

bruikelijke ,«,1^,  dat  er  niet  in  voorkomt.  Het  beteekent  „gepeld", 

bv.  van  katjang,  koffie,  enz.     Zie  ook  Taaisoorten,  I  bij  ,7™^. 

VDBR:    15 — 3    V.O.    mirnnwaïn'nojtj    (KI). 
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1003.  oinSi»   =  oimikdj   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:    geeft  het  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  zijn  te  Sk  alleen  in  gebruik  «^•S^A  =  „zuiver  geel",    «w«S<«y<w 

M,  de  naam  van  het  oogstfeest,  «y»»i»S?(iSi    =  „wasschen,  van  pasgeborenen" 

en    Km£,ntunaoji    =  „toiletdoos". 
vdBr:  133—1  v.o.  (Djw). 

1004.  (ct  ok  aan  n 

min  (o  as  aan  i|   =  ajui  (O  (Ui  ?  ,  nL  in  den  zin  van  „voor  de   eerste  maal  ploe- 

gen, voordat  de  sawah's  onder  water  staan"  Dj,  Ks,  Pt. 
Komt  niet  voor  te  BI. 

Vergelijk  ook  ̂ unwiit  n. 

Wbk:  geeft  den  vorm  .«^«^«^  niet  op,  ofschoon  hij  ook  te  Sk  gebrui- 

kelijk is,  nl.  in  de  beteekenis  van  „met  een  ̂ «rwa   werken". 

1005.  oiT]  ouui  Km  i   I  =  oiifui«Jiii«sm|)    Dj,  Ks  (doch  hier   komt    ook  ̂ ^0^^, 

voor). 

II  =    djin  ttJi"  min  asm  a   Pt. ai      <J| 

VOORB:     or  irn  mn  itrn  itf  ajit^n  luntnaut,  azn  OAijiisn  n  \     (it] 

Zie  Dial.  Ba. 

1006.  (oio   =  aan  asin   Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  in  dezen  zin,  d.i.  als  K.  van  <&«8    op  voor  Ngj. 

Wdl:  „tö«,  kw.  iïgs  Tg.  Pk.  Bg.  B.  M.,  -vgl.  Wdb    CorrT 
Dit  komt  dus  in  zooverre  niet  overeen  met  mijn  opgaven,  dat  het  in 

Djapara  in  gebruik  is  als  K.,  zoodat  het  daar  moet  worden  gelijkgesteld 
met  rumsn  ,  en  niet  met  <£i»3. 

1007.  oifili 

■s 

oi  tui  oi  o   I  =  oio   Ks,  Pt,  BI. 

VOORB:  uöj  icm  aji  xm  ica  trui  tvui  run  Kn  v»    (-Tl) 

II    =    (Kil  «|  Tl  a     Ks. 

vdBr:  beteekenis  I:  81 — 4  (Dj). 

UeteeKeniS    11:    Ol   O    V.O.    aimn/no^tun  ■tuiamttsn  ^»iüifitJtinnasni>ojt  ü°  2.  (KI) 
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1008.  n  farm  in  mui  unit  n 

ojin  aj C'ï-Ji *)  «m  iOJ)  jj    =  o  «j  mui  3  asm  n   Dj,  Pt,  R,  BI. 

Wbk:  geeft  naast  elkander  op   ̂ ^(^^n^  en  mnC^-^nji»  =   „schraap- 

zuchtig".     Volgens  mijn  berichtgevers  zegt  men  daarvoor  te  Sk  /m. 

1009.  «norm  3  mui  n    =  anjmi2   Ks,  Pt,  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

1010.  cni 

arm  «j  «ui  3  mi  (j    N.7  arm  mui  mi n   K.  (of  KD.  ?)  ==  arm  an  mui  3  mui  n    Dj,  Ks,   Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

WDL!  „  :  o  ra  :    oen rn ut)  i  (tn n   hji  nji  ̂ 'nji  mi  fiuh  n/i-ri  ^  tun  itsn  <uiiiu>  ,v,li  crh\    J-g« 

Dit  wijkt  dus  af  van    liet    gebruik    in    Dj,    want  bier    is    o^otk™  = 

„aandeel",    zoowel    van    den    kleinen  man,  als  van  het  desabestuur.     Het 

woord  (tvi «?;.  „ °    klinkt  wel  wat  vreemd.     In  OJ.  (en  ook  in  Dj)  is  het    ten 
minste    **£»&>,  terwijl,  naar  ik  meen,  die  titel  in  Tg  niet  gebezigd  wordt. 

1011.  oimui    =  annajui  ,  oimuij   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

1012.  <narm«ui   zie  uE!\>\nn . 

1013.  arm  mui  t   =  ooi  Mm  i   Ks. 

Komt  niet  voor  te  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  het  op  als  beteekenende  „breed  uitgespreid".     Deze   betee- 
kenis  was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 

o- 

1014.  arm  mui  mij]    zie  arm  mui. 

VoorSmr  werd  opgegeven  ^«ju<c» £i»nn  als  „heerendienstplichtige".     Daar 
is  het  dus  N.     In  Djapara  komt  die  uitdrukking  niet  voor. 

1015.  arm  mui  mi   =  armaruiM*i   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Voor  Pt  werd  ook  als  beteekenis  opgegeven   Q&yn*, ,  waarmede   waar- 

schijnlijk bedoeld  is  de  beteekenis  I  bij   2^™»   opgegeven. 

1016.  arm  mui   =  arm  mi  co  n   Ba,  Ks. n 
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Komt  niet  voor  te  Dj,  Pt,  R. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  lb^. 
Q 

=    (kJtfl 

Wbk:  „wi»™>   Ar.    Ssa ,  na;  KN.  na  het  einde  of  den  afloop  va»  een  ge- 

bed,  vasten,  feest,  ene-." 
In  Djapara  nu  is    liet    gebruik    niet    tot    die    gevallen    alleen   beperkt, 

maar  zegt  men  bv.  ook   xm,„,Km*<,<wmv, ,  enz. 

VDjjR  t     u4   o    V.O.    ajn  ruiqxmitrn  rviirino  u>  (Ui  if» l>  'Kn  rutaiuri  tui  rrrfn  Vi    (  x  tj 

P.  L.  I:  39—16. 

1018.  «rm  inn;M  fciiTi   —  «in  o  aan  il   Dj,  Ks. 

Zie  Dial.  Ba  en  vergelijk  ook  boven    bij  «,hom|. 

1019.  oi  in  isrn  %  t   =  inn  m  ui/i  2 101  n   Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

\  OORB  t  mn !tm <un  <tn  ttm  ten <n <ki m  i5i  t  mn  *» n asn 2  ̂   tun n  mh  t&i  <nji\  (ivS ) 

1020.  (inoi3(isw(Ki[|   =  Ti jcin |,  nl.  als  kramaterm  Pt,  R,  BI. 

Voorb:  zie  bij  m  «»»£>?. 

Voor  Pt  werd  ook  nog  opgegeven   -nr^nö.,*™  =  -ntmn,  een  samenstelling 

dus  zooals   bv.  '«,W?IB,^, 

1021.  oibviMin||    I   =  (uidOfisinn  .  (isunriMina  ,  arm  an  (ui  3  ioj>  [i   Dj,  Pt,   BI. 

V  yjOtxD  ,  run  irn  n  ij)  mn  <vn  u>  <n -m  %  n  vi  t  ikti  irui  un  w  as»  <»»  osti  ivji  w    \-DJ ) 

Cl  Cl   o        O  (T>t\ 
rui  (LM  xn  isji  rt  tLui  <k-  im  <ejij)   r»n»L»o.«.-es»  w>n\     l-rlv 

II    =  Min  m  isrn  3  ann  n   Dj. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  het  ook  op  in  de  beteekenis  I.     Volgens  mijn  berichtgevers 
echter  is  het  te  Sk  alleen  in  gebruik    in    de    uitdrukkingen  aj»  F»£?,<Hntuij>a 0  °  co     et    cJt 

=  „den  adem  inhouden"    en  lyn^^*™^^™»™  —  „dringend  bidden,  alleen 

tegenover  hel  Opperwezen". 
W  DL  :     rai  i5n  «rio  na  ieji  v  (^Uj  ) 

1022.  ten  nrj  «sin  3  loi  (i   =  ömasmsMinij   Dj,  Pt,  BI. 

Wdl:  vermeldt  het  voor  (Dj.). 

1023.  üirkJi   =  «iioiiü   Dj,  Ks. 

Verh.  Bat.  Gen.,  Dl.  49. 
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Wbk:  geeft  liet  ook  in  deze  beteekenis  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  te  Sk  alleen  ̂ L-n»S   gebruikelijk. 

Bijdr:  (**). 

1024.    omitKii    =  oitKJiMin   Dj,  Ks,  Pt,  R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

V  OORB  '.  nm  yi  rq  ie/h  n  ant  xjn  f>  n  nn  ten  aui  v)  n  \     (  XX  ) 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj.  R.  M. 

1025. na  oi  (kJi  «m  il 

mn  ̂ nn  (Wi  (Kin  (i    =  an  wi JcJl oraMil  'Km  ̂ (ïi(kJi(jra|    =  m  wi  (k^mn  q   Dj. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  ook  bij  ̂ im^^n. 

Wbk:  geeft  het  ook  op.     Volgens  mijn  berichtgevers  echter  is  het  te  Sk 

niet  in  gebruik,  wel  het   K.    ̂ okm^wkSj. 

1026.  cm (wiusin ft    =  arüKkJi   Dj,  Pt,  E,  BI, 

VOORB:   (K/icr^iiflimirnMimiKTnviajitKnnmrhiaj^'tat^niitRiO)'*.     \XX ) 

Vergelijk  ook  «Jn  aSmsnj 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Dj.  Ls.  (R.). 

1027.  oiinnj|   zie  onarjirui. 

1028.  01  uin 

01 «]  inp  1-ti  n   =   titkJj  inii  (Kijj  ,  nl.  in  den  zin  van  „antwoord"  Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Evenzoo  is    ̂ n^^ruian     in   de    boven  opgegeven  streken  in  gebruik  voor 

e*™,?,   in  den  zin  van  „antwoorden",  vergelijk  vdBr.  139 — 19   (Djw). 
Wbk:  geeft  het  in  denzelfden  zin  op,    wat    onjuist   is,    zie  Taaisoorten, 

III — 15,  a.     Bovendien  is  a^^njum»  te  Sk  nog  KN.  in  de   ook  door    Wbk. 

opgegeven  beteekenis  van  „over  en  weder  teruggeven",  enz. 
voBr:  8—7  v.o.  (KI),  71—8  en  81—7  v.o.  (Dj). 

1029.  oianinj   (of  onmin n    afgeleid  van  oinnjin  ?)   =  m(KJi3oi   Dj,  Ks,   Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba  bij    <^e~. 

1030.  oioan» 
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«ifliiaonrui?    =  y«miii   Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

m  ö  2  <oi  cui  ?  xnn  ki  [j    =  o  o  m n  t   R. 

Komt  niet  voor  te  BI. 

Voorb:  zie   bij    *,««*,. 

vdBr:  127—8  v.o.  (Djw). 

1031.    (Oiinjwin    =   (i  n  fa  trui  kï  il    Pt nn  iru  wi  n    =   au  f-n  m/i  Kin 
J        J|  SC9        J| 
Te  Sk  is  het  alleen  in  gebruik  in  de    samenstelling  mizaurnnjiann. 

Vergelijk  ook  un,^. 

1032.    oi  dii 
°  Dl 

uw  nnon  ki   =  (Ki  osii)  isin    BI. 

Vergelijk  ook xrn  ttn . 

1033.  on  ui  ui  2  ion  a   (of  nnn  ai  nri  «l  ki  2  «in  11  '?)    =  m  om  2  «1  ktiu  Kin  11   Dj,  Ks,  R. ^U  Jl         v*ö\£   4         (       l*u  J 
Zie  Dial.  Ba. 

Voor  Bn  werd  opgegeven    Sn<nM%. 

1034,  01  «1  (Ki  2    vï'e  iinn  on  (Ki  2  ktti  (i . «U  Iflsi,         ia,  1^:    J 
1035. 

o 

ohiwj   =  on  dfin  (in  onn  2  Ci o  n  ,  nl.  als  ..drieduilsluk"  R. 

Vergelijk  ook   &?.«..*. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Pk.  Br. 

1036.  sn  irm  2  na  m  2  isw  n 
1^1         J| 
(hui «ti  01 2  m  in  3 asvi n   =  Huim  jrinnn  na  O:]   Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie  Dial.  Ba. 

1037.  01  ir  1/1  Kin  ij    =  on  uui   Dj,  Ks,  Pt,  R;  BI. 

V  00RB  '.  io?  15T7  kt>  t.i  iwtnihwnicm  in  tun  %jn  tui  tin  tö  uri  ttn  m  rt/i  ten  />  \     (-La  J 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  ook  te  Sk  gebruikelijke  beteekenis  van 

„omgekeerd". 
vdBr:  128-9  en  141—7  (Djw). 

1038.  (cmoruiKinii    =  tji  t\  w  Kin  i    Pt  (?) 

Wbk:  geeft  het  ook  op  als  benaming  van  een  ziekte  in   het   rijstgewas. 

Als  zoodanig  was  het  woord  aan  mijn  berichtgevers  onbekend.     Wèl  ken- 
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den    zij    bet   in    de    beteekenis    van  „roepen",  door  Wbk.  abusievelijk  als 
TP.  opgegeven. 

1039.  m  irm  orui  Kin  |    (ol  ijw  on  <w»  «rui  k»>  ij   ?)  =  m  s3i  kj  arm  3  a-inn  ij    Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  E. 

Zie  Dial.  Ba. 

1040.  am  uu) 

a_nn  ,0  []  arm  mui   =  iwi  uui  Dj,  Ks,  Pt,    BI. 

Zie  ook   bij  iü°n  en  vergelijk  de  inleiding,  blz.  VI. 

Wat  de  inscbmving  betreft,  daarmede  komt  overeen   hetgeen  de   Regent 

van  Ks   opgaf,  dat  men  nl.  niet  anders  kan  zeggen  dan  «^ju,™.      Hierin 

toch  komt  geen  neusklank  voor. 
n      Ci>  Q     CT^  -rr  T>J.        T> 

1041.  armajui    =  ikdkuui     Ks,  rt,  K. 
«L,  «HU 
Voorb:  zie  bij    «3i  <ni  «n™ . 

Voor  BI  werd  als  voorbeeld  opgegeven:  «^  ik»  <&«&«:  <^Sa »o Sn^Sï^xat^\m . 

Hierin   heeft  «J&™.   blijkbaar  een  andere  beteekenis  (=  &,$,  ?). 

1042.  arm  oiui  arm  11    zie  bij  an  kw  3  o  aai  n . 
cj  I  cJ| 

1043.  arm  arm  ann  [i   =  arm  arm  onna  Dj,  Ks,  Pt,  E. 

Vaatjtj  ■  c>  o  °  /       o  o  o  cv  *  „    m\ 
V  UUK±5 .  m  ir.  urn  «71  un  tn) n ttm  t  -n  icn  ikd  isn  t>  \   mn  i&i  rmiun  i:n  <t>hki  ^» ti ii  ïo  it,?i (trrj  V\     v-CV^ 

Wbk:   geeft   het  in  dezelfde  beteekenis  op.     Volgens  mijn  berichtgevers 

echter  is  het  te  Sk  alleen  in  gebruik  in  de  beteekenis  van  „opborrelen",  enz. 
1044.  oio 

oiarupiKif]   =  (Kin o,  nl.  als  grondwoord  Pt. 

VOORB:   aTnmviiM  .sj'fini  ja  <ir>  iki  Kuurt  n  rmi urnnrn  un >  <Ei>^<wn\,    (-ctj 

1045.  01  o  aan  ri   —  oannaaji|  ,  »/.  .afo  grondwoord  van    vn mem  wj  Dj,  Ks. 

Komt  niet  voor  te  R,  BI. 

Vergelijk  ook   <Fwi<n^. 

Wbk:  geeft  het  niet  op.     Ten  aanzien  van  m™^  zij  nog  aangeteekend, 

dat  dit  in  den  zin  van  „ondeugendheid",  z.a.  Wbk.  opgeeft,  althans  te  Sk 
niet  bestaat,  zoodat  men  daar  ook   zegt    wwDujni^HiciMW). 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Dj.). 

1046.  (Ol  tui  onj!  ||   =  (èicmisinj    Dj,  Ks,  Pt,  E,  BI,  Bn. 
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V 00 RB  :  <n  mji  -nimtn  vi  uri  1,1  ru  ica  tn/i/i  171  n  itn <m  an tui)  am  /w»  t)  ttr  n  ■     (-KJ 

AVbk:  geeft  het  alleen  op  in  de  Sala'sche  beteekenis  van  „vertrek,  enz. 

van  of  met  velen".  De  Pasisir-beteekenis  vindt  men  echter  ook  in  fac 
sim.  t.  M.  n°    58  (afkomstig-  uit  Sk). 

1047.  arm  dei  iiaji    =  asnn  m  kiji  ui  aoi  kui  n  Dj,  Ks. 

Zie  Dial.  Ba. 

1048,  onfianoannj)    =  kiiïi  mji  isinij  ,  «/.  mj  </e^  swi  /'««  „villen"  Dj,  Ks,  Pt. 

Komt  niet  voor  te  R;  BI. 
Zie  ook    <w>,i,. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Pk.  Dj. 

1049.  oiaS'irinij   =  cm  ojui   Dj,  Ks,  Pt  (hier  opgegeven  als  K). 

Wbk:  geeft  het  op  in  de  beteekenis  van  „kaaiman".     Volgens  mijn  be- 

richtgevers beteekent  het  te  Sk  „jonge  kaaiman"  (grooter  dan  een  ̂ («»^«sn). 
1050.  .OIUUI 

o  o 
urn  ut  uui  (Hl    =  oi  oji  isin ,i    Pt,  R,  BI. 
CO  cJ 

V00B.B:  vn  m  iHtitJi^i  <rLiab  iun  jnt  m  hïi  <n  n .i. %iii  i&haji  tuil.  (IvJ   ta )ji  ïtni <uni in u> i  vrn mini :  mimt 

1051.  oiajui 

O  O  ü  O  _. 

arm  (uui  oi  uui    =  ojui  arm  a_nn  arm    Dj. 

Komt  niet  voor  te  Ks,  K. 
Zie  Dial.  Ba. 

1052.    m  oi  m  mji  a   =  m  mi  an  w>  2   Dj,   Ks. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Voor  Pt  werd  het  opgegeven  =    ̂ «3n«nY«ni. 

Zie  Dial.  Ba.  Het  woord  wordt  echter  ook  te  Sk  uit  den  aard  dei- 
zaak  wel  verstaan  door  personen  ,  die  veel  in  aanraking  zijn  geweest  met 

Europeanen. 

1053.    oi  mui  oti  il 

(O)  mui  wn    =  (Km  an  kui  win  on  uui  osin  i)    Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  geeft  alleen  op7  dat  gewoonlijk  ««»£,  of  mS  voorafgaat.     Volgens 

mijn  berichtgevers  moet  dat  te  Sk  altijd. 



o 
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P     T ,     TT  •     1 9 1       11  -    *  o.  O   .  o.  O  o. 
1.    J.J.    11.     1^1   11  run  rui  anOMj I 'i'i*0 '  ir>  i  M  4/n  «/n  «nöcrri  .m^scrn)  w 

1054.  oiiiJinikn   =  asinowfl  ,  asm  min  ,  ̂ l^M   Dj?  ̂ s?  ̂ %  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wbk:  geeft  het  alleen  op  als  tembang. 

VDIjR:    O   14    (^JA-iJ,    1U0   11   i}airnnat^itiiAJiajiihr}(U)iHijt\    \i-X>)j    111   1     D  i  »  cm  tut)  wn 

i  (LM (O  (in  isri  ru  n  n  ;m  umw  *i <kb ooi im  ii>j< *9/MI <ht«    icj  <lï  w      y±  ij 

1055.  (OioJLi   =  ns;  «1(1    Dj?  Ks,   Pt. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Zie    Dial.    Ba. 

o icn  i 

1056. 
/ 

an  on  3 «]  onn  3   =  m  <m  an  ti  (ka  n    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk:  „^on^r^^    KN.    de    gehang  boom,  WW.  uitgestorven   arènpalm, 

die    zijn    kruin    verloren    heeft,    Rh."      Volgens   mijn  berichtgevers  echter 
komt  het  woord  te  Sk  niet  voor. 

Wdl:  geeft   vnm&tn</ïit  =  «^«i^-n^  °P  voor  BI.  T.  (E.). 

1057.    oi  m  mn  3  on n  (| 

ajiniFjuninmanjiR    =  tciaiJi  ,  ui.  in  den  zin  van  ..bedrieqen"  '?  Di,  Pt,  R. col.        <Jl  «- 
Vergelijk  ook  ̂ o^r»1!Wj, 

Wbk:  geeft  op:  „MR^mi™»    goederen   voor  o/' bij  zich  houden,  WW." 
Aan  mijn  berichtgevers  was  het  woord  onbekend» 

1058. ononm  innsannii 

min  an  ifji  3  an  ion  3  tn  n  [) ICO     I  J( 

Komt  üiet  voor  te  Pt,  BI.    Vergelijk  echter  ook  xm <qimtnn^ 

=    QJlfcJl-Jl. 

10, 

Wdl:  geeft  het  op  voor  (Dj.). 
/  o 

1059.  oioi   =  os  hi    Dj,  Ks,    Pt. 

Zie  Dial.  Ba. 

1060.  oi  oi  (jxi  n   =  onn  t/i  oa,  n£.  m  den  zin  van  „voor  den  gek  houden"  Pt, 

V  OORB  :  mn  axnvjig  tai  ~m  rn  <vm  <n  ih  i  ia  fit  £q  <tn  *rtfi  \    ̂ 1  tj 

Vergelijk  ook.  mHinnoi?  en  rf,mr>riKmunj. 

11)61.    on  arm  isin  ij    =  ook    Dj,  Ks,  Pt,  BI. 

Wbk  :  geeft  het  woord  op  in  verschillende  beteekenissen.     Volgens  mijn 
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berichtgevers    echter  is    te    Sk    alleen    gebruikelijk    de    uitdrukking  «&«& 

-Kw-tStsni    =  „het  eerste  begin"  en  verder  de  vorm  ̂ ^^,«,,,  cfm.   Wbk. 

vdBr:  118—10  (Djw). 

1062.  OIWTJl     ==    OM!  WIR     Dj,    Pt. 

Wbk:  geeft  het  ook  op  als  beteekenende  „bank".  Te  Sk  wordt  het 

echter  volgens  mijn  berichtgevers  uitsluitend  gebruikt  voor  „tafel",  gewoon- 
lijk (en  niet,  z.a.  Wbk.  opgeeft,  uitbuitend)  voor  een  lage  tafel. 

Wdl:  geeft  dn*™    op  als  dialektisch  voor  Ngj.  in  den  zin  van   ̂ «r^w» 

H<u,n>mn.  Zóó  komt  het  echter  geheel  overeen  met  het  Sala'sche  gebruik. 
Ten  aanzien  van  het  slot,  waarin  bovendien  #,0  abusievelijk  is  gebruikt 

voor.  (ó^rrnj ,  zie  het  bovenstaande. 

Bijdr:  (**)  geeft  als  gelijk waardigen  Sala'schen  term  op  m*:»,  terwijl 

ook  bij  mm  als  Sala'sche  termen  vermeld  worden  mü  en  m*.»™,,.  Vol- 

gens  mijn  berichtgevers  echter  zegt  men  te  Sk  uitsluitend  mojimj. 

1063.  azin  «|  urn  2   =  min  tsm   R,  BI. 

Ziie      m  tin  ?  m  bm  r . 

1064.  m  afin  2  «1  wn  3    =  min  1  isin   Pt,  BI. 

Wbk:  „i|ói!^it  KN    ee»  toespijs  van  gekookte  goede  -  boonen ,    WW.  w%. 

Rh.  .  .  .  een    lekkernij    van    rijstemeel  met  suiker    en  schijffes  pisang  .  .  . 

Volgens  mijn  berichtgevers  is  te  Sk  alleen  de  eerste  beteekenis    gebruike- 
lijk en  is  de  tweede  TP. 

/  O    O  / 

ffl  Ol  2  W]  K1JU  <K]  1U')  3  Hf]  1  I)  Ij  ï     =    (U10«j1-H3«]lJ»[j3     Dj . 

Verder  werd  mij  nog  voor  Pt  opgegeven  aidnttfMii'q'niSi  en  voor  Dj  en 

Pt  ̂ émiqunitatvfisnnji ,  beide  namen,  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 

1065.  01  Kin   zie  11  ai  2  um . 

1066.  (in  (ai3«m   I  =  011  ou   Dj,  Ks;  R. 

II  =    ooi  iji  9    Ks,  R. 

In  beide  beteekenissen  schreef  de  Regent  van   R   a-n^,. 

Bijdr:  (  )  geeft  ten  onrechte  ook  in  de  tweede  beteekenis  als  gelijk- 

waardigen  Sala'schen  term  op   a,-n,<i™?. 
o 

1067.  (okkïi    =  (wi  *iu  ,  nl.  in  den  zin  van  *,oud  goed  opnieuw  met  miuitcm  verven" 

Dj,  Pt. 
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Komt  niet  voor  te  BI. 

Wbk:  geeft  «bi^n  op  als  benaming'  van  een  zeeschelp  en  als  grondwoord 

van    tm^iün    =    „weerspannig  zijn",   „zich  verzetten".     De  eerste  beteeke- 
nis  was  aan  mijn  berichtgevers  onbekend. 

Wt\t  •  (?)  o  0000/ 
\\UL.   viiun  *<iiH7)  :    njirrtit  tun  iwj   tun  itsn  o  tuir/  itri  t  art  ,1  t    uu  HMiun  im  t^'-niyn  wo-atcnam  iBirnrio^ 

Dj."  Volgens  mijn  berichtgevers  is  dit  minder  juist:  1°  is  «S™^»^  of 

Q™i<unmji  niet  gelijk  aan  „3 7^8 ^p  het  eerste  beteekent  „opnieuw  geverfd 

met  soga",  het  tweede  „opnieuw  gebatikt".  2°  is  de  vorm  nm^ur,  uit  den 

aard  der  zaak  =  .9>™?  of  Si,cmt  en  niet  =  êlm-,^mo^.  Wbk.  geeft  in- 

tusschen  ook  op   „i&™<>  iets  op  nieuw  batikken". 
1068.  (r^iTnuoiji 

iijn  Ti -Kimn  inn  i]    =  <ip(£]  hui  o  umi   Dj,  Ks,  rt,  BI. 

Wbk:  geeft  beide  uitdrukkingen  in  dezelfde  beteekenis  op.  Volgens 

mijn  berichtgevers  echter  wordt  te  Sk  de  eerste  niet-,  en  de  tweede  wel 
van  menschen  gebruikt. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

1069.  mi  ri  m  hui  iK¥)  i]    =   ai  »J) «]  kui  f ,  nl.  als  „neerhangend",  van  karbouwenhorens  Pt. 

De  Regent  van  R  gaf  hiervoor  op  i5^,oi0  dat  echter  te  Sk  een  andere 

beteekenis  heeft,  zie  Wbk. 

Wbk:  geeft  i/p»/^^  op  =  ̂ -,^?  en  dit  weder  =  ̂ r'W  »  waarvan  a^s 
beteekenis  ook  wordt  opgegeven:  „slap  neerhangen  bv.  van  de  horens  van 

een  buffel".  Volgens  mijn  berichtgevers  echter  zegt  men  daarvoor  te  Sk 
*7*;,^»?    (dat  Wbk.  niet  in  dien    zin    vermeldt)    en   gebruikt    men   r^^, 

meer  speciaal  voor  slap  neerhangende  armen,  ^^^  kenden  zij  niet  en 

nn^u^  alleen  als  verkorting  van  mi  «^-7*71™*"^  =  „houten  sandalen". 

Wbk.  geeft  in  deze  laatste  beteekenis  wel  07^,™»™  ,  maar  uiet  den  onver- 
korten vorm  op. 

Wdl:  geeft  het  op  voor  Dj. 

1070.  o «1  Mi 3  TJinsvi n   =  (ka o_n (Kin o   Dj.  Ks. 

'GJ      dl  «9 
VOORB:    <ut^  m  ruiim  &nnipiruv]<i?inor>tr'n  itsnn\   ̂ JVS  ) 

Komt  niet  voor  te  Pt,  R,  BI. 

1071.  «jriiuu   =  oitjo»uiii   Dj,  Pt,  BI. 

Komt  niet  voor  te  R. 

Wdl;  geeft  voor  (BI.)  op  ̂ uwS,  —  ̂ ?*/»™.    Men   moet  dit  beschouwen 
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iu  verband  met  de  wijze,  waarop  in  Pasisir  -  Javaansch  de  gebiedende  wijs 
wordt  uitgedrukt,  zoodat  de  gelijkstelling  eigenlijk  had  moeten  luiden : 

i^om  —  an^njt^.     Het  zou  kunnen  zijn  een  verkorting  van  «t^»™»™  ,  zie 

DIJ     m  mn  <n  ion  thmji  • 

o  o 

1072.    o»Ji||    =  ajm  (Ki  mi  |    Dj,  Ks. 

Wbk:    geeft   het   niet   op,  ofschoon  het  ook  te  Sk  in  gebruik  is,  zij  het 

dan  ook  in  een  andere  beteekenis,  nl.  „aas,  in  een  kaartspel". 

Bijdr:  (**)  geeft    voor    Sk    op:  „i&ioaon  voor  wagens  ook    wel   Km|>" 

Volgens  mijn  berichtgevers  is  dit  minder  juist.     Voor    „as"    wordt    te    Sk 
nooit  a^ajin  gezegd. 
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VERBETERINGEN    EN    BIJVOEGSELS. 

N°  Regel 

3       o  tuntn      z  %        lees :      «yn  01  sa  t  ̂  

29       O  tunmttnttmn.    leCS  :     aim  <n  itm  arn  it     611     vtta . 

94  4         Voeg  bij:     Vergelijk  ook   SnunQ^j,. 

95  3         Voeg  bij:     Vergelijk  ook  ̂ CTomi«, 

132     5  Voeg  bij:    Waarschijnlijk  wordt  hiermede  dezelfde  beteekenis  bedoeld, 

als  waarin  het  woord  ̂ ^ïj,,  ook  te  Sk  in  gebruik  is,  t.  w.  „probee- 

ren,    of  iels   past",   bv.   de  verschillende  deelen  van  een  huis  of  een 
pen  in  een  gat. 

141     2         Voeg  bij:     In  de  spreektaal  dikwijls  verkort   tot  ̂ , 

löy        4  en      must,       lees:     nasz       tmi  ajton  iuimui}       immiui       iKnmrcn  tuin       im  w /£/) om n     (nnsntnrKn . 

o 
asnamntun      dl     ojfnun. 

268    —        Voeg  bij  een  nieuw  nummer :  268* :.  tioxi    zie  -jniui  • 
277     4  Voeg  bij:     Zie  ook  bij  a-nttm. 

291    —         Voeg  bij  een  nieuw  nummer:  291*.  inann  zie  Tnici- 
ii9y       ̂   iniuninitantfiji.     lees .'     tntuntntm  tmn     en     mrnnttKin. 

303     2         Voe#  6ty;     Vergelijk  ook   &6. 

331       9  O  X      loos-    o  /      r>  PI1     o 
OOI        o  mn  &n ,     tut/A .     iun  ifji       iHnniui     o  11     w-ntnnzn  tuil]  , 

387  (noot)   Voe^f  6tj:     Vergelijk  echter  ook  de  inleiding,  blz.  IV. 

428     2         Voeg'  6y:     Vergelijk  ook  «m»^. 

442     3         Voeg-    bij:     Misschien    wel    een    verkorting    van    ^«mgn^*/»      zie    bij 

344    lees:    444 

Voe#  fo)':     Vergelijk   ook   nKn  wn^n. 
Voeg  bij:     Wbk:  geeft  als  beteekenis  op  „een  pagër  van  gemetselde 

steenen". 
808    —         Voeg  bij  een  nieuw  nummer:  808ö.  o    zie   on  o. 

930    2         Voeg  bij:     Vergelijk  ook  raCTMj. 
1040     3         VI     lees     V 

444 1 

445 7 
478 3 
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