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k De Kamandaka-roman is in Tegal en Banjoemas algemeen bekend. 

In laatstgenoemde residentie kwamen mij brokstukken in handen, die alle 

heenwezen naar cen werk van grooter omvang, dat, naar het Zee van Mas 

SANTAPRAWIRA, in Poerwakarta moest aanwezig zijn. 

Ik wendde mij daarom tot den Regent van Poerwakarta, RADEN Mas 

TOEMENGGOENG TJAKRAKOESOEMA, met verzoek mij, door koop of leen, in het bezit 

te willen stellen van den babad, waarin R. KAMANDAKA een hoofdrol vervulde. 

Genoemde hoof lambtenaar deed me weten, dat de gewenschte babad wer- 

kelijk te Poerwakarta (Pasir) aanwezig was, doch dat de eigenaar daarvan geen 

afstand wenschte te doen. 

Ik verzocht daarom een afschrift, dat me door tusschenkomst van den 

Regent bezorgd werd in den vorm van een babad in dichtmaat van 30 zangen en 

eindigende met de woorden: 

tamat kang poenang kèntaka 

moeng semanten babonja srat kamandaka. 

Met dat handschrift dacht ik me in het bezit van de „babad Pasir”, doch 

het zou weldra blijken, dat die gedachte onjuist was. 

Nadat het genoegzaam gezuiverd (1) en vertaald was, stelde ik mijn arbeid 

ter beschikking van Dr. J. L. A. BRANDES, die spoedig daarop deed blijken van 

zijne belangstelling door het sehrijven, dat ik mocht ontvangen van de Directie 

van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

Daaruit bleek nu, dat het door mij volkomen gewaande handschrift een 

vervolg had van nagenoeg elf zangen en dat de slotregels, welke als einde van de 

Kamandaka-roman aan mijn handschritt waren toegevoegd, de eigenlijke „babad 

Pasir” hadden losgelaten bij de 4° strofe van het 11° couplet van den 30°" zang, 

terwijl de Pasir-kroniek daaraan had toetevoegen 42 completten van zang XXX 

en zang XNXI tot en met zang XXNXX. 

Bovendien werd mij medegedeeld, dat de Directie van het Genootschap 

door de goede zorgen van Dr. J. L. A. BRANDES in de gelegenheid was gesteld 

mij een afschrift toetezenden van wat aan mijn handschrift ontbrak, zooals dat 

voorkwam in het aan Dr. C. Snouck Hureronse toebehoorend manuscript. 

Aangemoedigd door en onder dankzegging voor de belangstelling, door 

hoogere bekwaamheid aan mijn arbeid bewezen, werd de taak hervat en alsnu 

de geheele babad Pasir met vertaling ter beschikking gesteld van het Bataviaasch 

genootschap van kunsten en wetenschappen. 

(1) Lettergreep- en toou-meting werden door mij getoetst aan de zakelijke en duidelijke voorrede van 

de Tjekèl-éndrâlâjâ, uitgegeven door wijlen mijn vriend, Ranex Mas ISMANGOEN Danorwrnar a, te Probolinggo 

bij P. Scuvrrgmaker, 1891. 
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Maar als van vertaling gesproken wordt, vraag ik de wangsalan te mogen 

rangschikken onder het onvertaalbare. 

Hierover uitteweiden komt me voor het klare te willen ophelderen en _ 

bewijs te willen leveren voor eene algemeen erkende waarheid. 

Toch is het niet onaardig de wangsalan's medetedeelen; te toonen, dat men 

het karakteristiek-Javaansch ook Javaansch heeft meêgevoeld en aldus voor de enkele 

belangstellenden de letter-, woord- en klank-raadsels optelossen, waarmede een Ja- 

vaansch dichter de aandacht van lezer of toehoorder zoo merkwaardig boeien kan. 

Een compleet gamboeh-couplet (1) geeft te lezen: 

baloeng pakel tjas ingsoen 

katon mëlok koesoemaningajoe 

kang soen téda manggis koening wong alindri 

adja maletja wong ajoe 

sidaha asih maring ngong. 

Twee wangsalans dus in één couplet: men neuriet baloeng pakèl en de 

Javaan verstaat pölok, aldus zamenstemmende met mëlok; men neuriet manggis- 

koening en de Javaan voelt zieh door de oplossing maletja genoopt daaruit te 

verstaan kaletja. 

Als fe, 2e en 5e strofe van een gamboeh-couplet wordt geneuried: é 

wedoes bang ing wanagoeng ] 
adoeh koesoema ing pasir loehoer 

jen temoewa soen kekoedang dika goesti 

dan vindt men in kekoedang de djawab van de wangsalan opgegeven, nadat men_ 

den geheelen eersten regel heeft afgeluisterd in hare eenvoudige beteekenis: kidang. 

Als 3e, 4° en 5° strofe van een gamboeh-couplet leest men: 

paribasan weloelang rineka djalmi 

doedoengik ing pasir loehoer j 

lir wajang solahé tinon. E 

waar de geheele derde strofe als de omschrijving wordt verstaan van het begrip: 

wajang. 

In een compleet sinom-couplet (2) wordt ons het volgende opgedischt: 

agamané bangsa wlanda 

kapiran ora akrami 

jen ingsoen dêrèng kapauggja 

lawan anakké wa patja (%) 

(1) Dus 5 strofen (tjatjah ing wanda) 7—10—12—8 en S lettergrepig met slotklanken (dawah-ipoen 

OE— OE—I—08—O.— 

(2) Bevattende 9 strofen van S, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8 en 12 lettergrepen met a, i, a, i, 1, oe, a, Ì, 

als slotklanken. 

(3) Waaruit blĳkt, dat a als # of A wordt uitgesproken. 

&f dn 



nora atakon malih 

patiné sariraningsoen 

djirandjir ing larangan 

wong bagoes ingsoen sawèni 

lampes ireng moegi asihja maring wang. 

De eerste wangsalan verliest hier heelemaal het karakter van raadsel, daar 

„het geloof van de Hollanders” en „heidendom” voor-dezen dichter als twee 

svnoniemen klinken. 

Saweni geeft aan, dat andjir moet verstaan worden als sawi, dat van gelijke 

beteekenis is als de djawab. 

Met „lampes iréng’”’ wordt gedoeld op de donkerkleurige bladen van de 

toelasih (telasih of soelasih, oeimum basilicum) en wordt daarmeê beantwoord 

aan het volgende asih als djawab. 

Als 1e, 2e en 3e strofe van een sinom-couplet lezen we: 

anglongkita djron wardaja 

wadoeng-pari wong ambenting 

aniaja kamandaka. 

Wadoeng-pari — ani?, welke klank ook voorkomt in de volgende strofe. 

Kunstiger en moeilijker optelossen zijn de volgende wangsalan’s, die ons 

in de 7 eerste strofen van een sinom-eouplet worden aangeboden: 

satria tilar nagara 

daät soesahé kang ati 

Jên awetta mangkénéja 

galepoeng pangoesap raï 

sesoeloeng medal éndjing 

mangsa lipoera sawindoe - 

jên doeroeng liron tresna enz. 

De „rijstmeel, waarmeê het gelaat besmeerd wordt”, heet poepoer, een klank, 
die weerklank vindt in de tweede lettergreep van lipoer — terwijl sesoeloeng medal 
éndjing door den Javaan verstaan wordt als laron, — het woord, dat door de dja- 

wab liron gevraagd wordt. 

Eveneens een sinom-couplet geeft in zijne 5 en 6e strofe, 

ron ing katjang wakmami 

jèn ta (b) panggih sira lajoeng 

(1) Moet hier niet gelezen worden tun? 
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waarin de ajoeng-klank, die door lajoeng gevraagd wordt, geleverd wordt door 

ron ing katjang, waarvoor de Javaan de afzonderlijke benaming bezit in ae woord 

lemon, 

Nog een sinom-couplet geeft in zijne 7°, 8e en 9e strofe een dubbele wang- 

salan, waarvan de beide djawabs in een’ versregel vereenigd worden: 

toja midjil sing wiat 

roning pisang lesah ing wit. 

edanira tan waras dening oesada. 

waarin het toja midjil sing wiat dadelijk verstaan wordt als oedan en aldus 

zamenklinkt met édan, terwijl roning pisang lesah ing wit verstaan wordt als 

klaras en dus beantwoordt aan waras. 

Om nu een paar van de minst belangrijke voorbeelden overteslaan geven 

we liever de volgende —te beginnen met de 7e, 8° en 9e strofe van een si- 

nom-couplet: 

kaliné wong djakarta 

kedoeng boender apesagi 

liwoeng ingsoen oemoer mangsa maria 

waarin de West-Javaan „kaliné wong djakarta” verstaat als Tjiliwong en aldus 

de wenk ter oplossing in liwoeng toont begrepen te hebben; terwijlieder Javaan, 

na het ingefluisterd oemoer, dadelijk gevoelt, dat de omschreven kedoeng vraagt 

ingewisseld te worden tegen de benaming soemoer. 

Een wangsalan voor eerstbeginnenden A geleverd in de 1° en 2° si- 

nom-strofen : 

doesoen wétan Pekalongan 

soen batang déné wong ngriki 

waar de oplossing gemakshalve onder het vraagstuk geplaatst Ï is. 

In de 5e, Ge, 7e, Se en 9° sinom-strofen: 

kali gédé ing pasir 

soeka gawanen wak ingsoen 

saparan-paran dika 

tjangkaroek kang mawa gendis 

kamandaka dampjang-dampjangan lan koela. 

wordt ter oplossing eenige aardrijkskundige kennis of wel de lezing van aa 

babad gevorderd; ook is het geen overdaad te achten bij het aanzitten aan een 

feestmaal de namen te hebben aangeteekend van de lekkernijën, welke in zoo 
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grooten getale en onder zoovele benamingen door den Javaan aan zijne gasten 

plegen te worden voorgezet. 

Alleen op die wijze is het mogelijk in het gawa van de 6° strofe de aanwij- 

zing te verstaan, dat met de rivier, in de 5 strofe omschreven, de Logawa bedoeld 

wordt; of in de opgedischte, gedroogde rijst met gesmolten, Javaanschen suiker 

dadelijk het gebak te bevroeden, waarop met het volgende dampjang gedoeld wordt. 

De dichter bedoelt de lekkernij, die met één woord ampjang genoemd wordt 

en waarin geen gedroogde rijst, maar wel katjang of këédëlé als hoofd-bestand- 

deel voorkomt. 

In een compleet dandang-goela-couplet (}), n. 1. 

kamandaka angloekitêng galih 

kali gawé mirah tepoes djenar 

soengkan pisah lan déwekké 

benda idjoe wong ajoe 

liwat loewih rasaning ati 

kembang biroe ing tegal 

moeng dika wong ajoe 

kang dadi tëlëng ing dria 

Jen temoewa malih mirah soen kaöeli 

komen met behulp van de 1° strofe van het volgende couplet: 

soen koedang mirah siang latri 

niet minder dan + wangsalan’s voor. 

Pisah geeft aan, dat een woord bedoeld wordt, waarin voor het minst 

een sah-klank voorkomt; en door tepoes djenar te verstaan als wrësah (een bosch- 

plant) is het raadsel opgelost. 

Benda idjo wordt als wangsalan in het woordenboek toegelicht met kloewih 

(naam van de artocarpus incisa) en vindt aldus een djawab in loewih. 

Met de kembang biroe ing tegal kan, blijkens de djawab in de 8° strofe, 

waar de innig-geliefde „tëlëng ing dria’”’ genoemd werdt, geen andere bloem be- 

doeld zijn als de tëléng (clitoria ternatea). ed 

De laatste wangsalan is de algemeen bekende en vaak gebezigde kidang, 

door het volgende koedang aangeduid. 

Eveneens op de zangwijze dandang-goela vernemen we eene 3° en 4e strofe: 

kaliné wong desa katjé 

goesti soen éloes-eloes. 

(1) Bevattende 10 strofen van 10, 10, S, 7, 9, 7, 6, S, 12 en 7 lettergrepen met i, a, e‚ oe, i, a, 

oe, a, oe en 1 als slotklanken. 
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genoemd wordt. MAES 

In ‘de 69, 7e, wget desen 10E strofe van een LEE 

in 2 strofen een dubbele wangsalan aan: ia. 

koekoes goenoeng limengaa 

kapakkena ingsoen EA, 

koedoe trësna warang sira 

pager-wajang toja midjil sangking Tag ri 

sakalirre wèh édan. 

De „Pager reen noemen we ve kélir En vinc 

sing wiat) of BE en vroeger, door het De ë 

Ten slotte nog een wangsalan in haar’ eenvoudi 

wordt voorgezongen in de 1e en 2° strofe van een dandang-g; 

wéwilangan sanga langkoeng kalih 

nora wëlas mirah mring poen kakang. 

waarin welas u uitnoodigt het optel-sommetje van de 1e stre 

daarmeê het sawelas te vinden, dat door haar gevraagd wordt. 

MAGETAN, December 1896. 
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ASMARANDANA. 

In ouden tijd regeerde een vorst in Padjadjaran, genaamd Silihwangi, — 

een vorst, wiens wederga niet aangetroffen werd: hij was rechtvaardig in den 

hoogsten zin van het woord; zijn volk was met liefde aan hem gehecht; de desa- 

man was welgesteld; zijn hoofdplaats was doorsneden met rivier en stroom ; klee- 

ding en voeding waren goedkoop en alles, wat geplant werd, slaagde. 

Zijne vijanden waren voor hem beducht en slechte menschen werden te 

vergeefs gezocht. 

Genoemde Praboe had vier kinderen, drie prinsen en ééne prinses, die 

tevens de jongste der kinderen was. 

De oudste zoon heette Raden Banjaktjatra, de middelste Raden Banjakbe- 

laboer en de daarop volgende Raden Banjakngampar. Het prinsesje heette Retna 

Pamekas. 

Die bestemd was om zijn’ vader in de regering optevolgen, was Raden 

Banjaktjatra, werkelijk een mooi man, groot genoeg, knap van statuur, bevallig 

slank en glanzend als de volle maan — kortom, daar viel niets op aantemerken ; 

daar was niemand, die hem evenaarde in betooverenden invloed; hij was kundig ; 

had een goed doorzicht; was schrander, onbewimpeld in het spreken en bedreven 

in alle wetenschappen. 

Geen wonder, dat hij groote vermaardheid kreeg onder de vrouwen; dat 

de meisjes hem roemden en dat er velen waren, die liefdesmart ontwaarden na 

één blik van verlangen op Raden Banjaktjatra. 

Hij zag er geheel uit als Kamadjaja (!). 
Maar laten we verhalen van den vorst, die het paleis verlaat ter vergadering. 

Alle boepati’s hebben zich verzameld; mantri’s, loerah’s en oeloebalang”’s 

zijn mede vergaderd voor het aanschijn van Zijne Majesteit. 

De Patih zit ter opwachting op één rij met de prinsen. 

Daarop doet de vorst zich hooren: Banjaktjatra, mijn zoon, daar ik het 

tijdstip gekomen acht om de vorstelijke waardigheid nederteleggen, zoo is mijn 

verlangen, dat ge eerst in het huwelijk treedt; ik verlang er naar om kleinkin- 

deren te koesteren. 

Zoek je daarom een vrouw uit te Padjadjaran, mejongen, een vrouw geheel 

naar je eigen verlangen. | 

(1) God der liefde. 
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Banjaktjafra antwoordde eerbiedig: ik onderwerp mij aan uw begeeren, 

maar mijne bede is te mogen trouwen, wanneer ik een meisje zal hebben aange- 

troffen, dat het evenbeeld is van moeder en dat in al haar doen en laten met 

haar overeenstemt. Alsdan moge uw bevel worden opgevolgd. Doch, wanneer 
ik dat meisje niet ontmoet, verlang ik niet te huwen. 

Daarop sprak de vorst minzaam: maar, mejongen, zoo’'n meisje, als je me 

daar opnoemt, zal-je wel niet ligt aantretfen; eenige overeenkomst, dat zou nog 

gaan, maar ook zelfs bij tweelingen zal-je nog eenig onderscheid aantreffen. 

Even zacht hernam daarop de Raden: maar dan verlang ik ook niet te 
trouwen, als ik niet mocht aantreffen (wat ik verlang), zij het ook, dat ik jaren en_ 
Jaren lang zou moeten wachten. Ik zou het zelfs verkieslijk vinden zonder kin- 

deren te sterven. 

De vorst werd daarop stil en sprak een wijle geen woord. 
Na een poos hernam hij: als dat dan eenmaal je verlangen is, welnu, dan 

moet je ’tzelf maar weten; zie dan maar zelf, hoeje in ’t bezit komt van een 

meisje, dat in alles het evenbeeld is van je moeder. Keer nu maar ten spoedigste 

huiswaarts en geef me kennis, (wanneer ge de verlangde mocht hebben aangetroffen), 

opdat ik haar aan haren vader voor u ten huwelijk vrage. 

De Raden groette eerbiedig, trok zich terug uit de tegen woordigheid van 

den vorst en verliet het paleis. 

Geheel alleen, zonder eenig geleide, verliet de koningszoon de stad. 

Alleen droeg hĳĳ bij zich een djimat in den vorm van een zwaard, een 

erfstuk van zijn overgrootvader, Praboe Anggelarang. 

De jeugdige prins was reeds verre, — doch laten we hem niet volgen op 

zijne reis en alleen melding maken van de desa Argatoengkebban. 

Naar het verhaal luidt, woonde daar een kluizenaar, met name Adjar Mi- 

rangrong, die met ijver zijn kluizenaars-leven voortzette om dat gehe te volein- 

digen (1) en een gunsteling was. van de goden. 

Ziener van de dingen, die komen moesten, sprak hij tot zijn éndang (*): ik 

moet bezoek ontvangen en wel van een koningszoon, van den zoon van Praboe 

Silihwangi van Padjadjaran. Van daag nog komt hij; op dit oogenblik is hij op 

weg hierbeen. Breng dus spoedig een en ander in gereedheid en zorg er voor, 

dat het eten goed is. Tjatriks! ($) helpt een handje en veegt spoedig de madra- 

sah (*) aan. 

Op zijn roepstem snelden de tjatriks in menigte toe met bezems en vegers. 

Eenigen liepen er maar zoo bij en lieten de armen slingeren, doch anderen brachten 

matjes en spreidden die uit in het schoolgebouw. 

(1) Gentoer kasoe tapaneki. 

(2) Vrouwelijke bediende van een pandita, 

(8) Voor tjaztrik, mannelijke bediende of leerling van een kluizenaar. 

(4) _ Schoolgebouw. 
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Keeren we nu terug tot Raden Banjaktjatra. 

Hoever hij zijne reis ook had voorgezet, hij trof geen meisje aan, wier gelaat 

zweemde naar dat van moeder te Padjadjaran. Hij was dan ook buiten zich 

zelven van teleurgesteld verlangen. Wat moet ik beginnen, zoo klaagde hij, als 

ik zoo’n meisje niet aantref. Ook dan is sterven gewin. 

Hij hield een oogenblik stil en bad der godheid om voldoening van zijn 

wensch. 

Ik vernam bij geruchte — zoo prevelde hij in zich zelven — dat er in de 

desa Goenoeng Toengkebban een kluizenaar woont, die als ziener voorzeggen 

kan, wat nog gebeuren moet; misschien, dat die me raad kan geven en bijstaan. 

Weg was zijne bedruktheid en (gesterkt door zijn gebed) maakte hij zich 

op om den kluizenaar te ontmoeten. 

Haast-je-rep-je hadden de tjatriks alles in orde gebracht; en daar kwam 

Raden Banjaktjatra aan. 

De kluizenaar ging hem fluks t te gemoet, heette hem WKO en verzocht 

hem plaats te nemen. 

Nadat de jeugdige prins gezeten was, sprak de kluizenaar hem op zachten 

toon aan: wees welkom, mijn zoon! Daar ik u voor het eerst ontmoet, voor de 

eerste maal zie (zou het me aangenaam zijn te weten), hoe u heet en waar u van 

daan komt; noch het een, noch het ander is mij bekend. 

De Raden antwoordde beleefd: zooals u verlangt, o heer, maar zoudt ge 

dat alles niet weten ? B 

De kluizenaar hernam op vriendelijken toon en meesmuilend: maar me- 

jongen, mijn kleinzoon, als je niet ronduit met je verlangen voor den dag wenscht 

te komen, zal ik aanstonds vertellen, wat ge begeert; — waartoe zou ’t anders 

dienen om een pandita te gaan raadplegen. Het woord „pandita’” beteekent: 

„inggil”; het beteekent ook: „akatah’’ — het „pandiet-zijn’’, dus zooveel als: „het 

verheven zijn boven zijn medemenschen” in het bevroeden (van wat nog g Shen 

moet) en het zien (van wat nog niet aanwezig is). 

Indien dus over hem de geest der openbaring niet vaardig was van alles, 

wat het begeeren der menschen uitmaakt, dan, mejongen, zou alles nutteloos 

geweest zijn; zijn afzondering als kluizenaar (!); zijn in gebogen houding neder- 

zitten over dag en bij nacht: zijn verblijf op het gebergte; zijn zelfkastijding, 

terwijl hij zich jaren lang onverdeeld bezig hield (*) met de loutering des harten. 

Uw verlangen nu, ..... ik geloof, dat ik het niet zoo geheel mis zal 

hebben, zij het ook, dat ik in mijn uitspraak met omzichtigheid moet te werk 

gaan; ja waarschijnlijk, dat de afstand tusschen mijne voorzegging en de werke- 

lijkheid niet zoo heel groot zal zijn ....... 

(1 Denira memoedja brangla, dat door Mas Santaprawira synoniem wordt verklaard met /apa. 

(2) _Anjoekoenjoekkoewa windoe, dak ik foutief acht voor anoenghoenoenghoewa windoe, 
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Kleinzoon is de zoon van Koning Silihwangi van Padjadjaran. Uw naam 

is Raden Banjaktjatra en ge zijt de oudste prins. U ging op reis, omdat de vorst 

u in overweging gaf om een huwelijk aan te gaan en de medelijdenswaardige 

toestand, waarin uw hart verkeerde, deed u opgaan naar Arditoengkebban. Met 

uw reis beoogt ge het opsporen van een meisje, dat het evenbeeld moet zijn van 

uwe moeder; maar, luidens het gerucht, moet kleinzoon noch in Padjadjaran, noch 

in Galoeh zoo’n meisje hebben aangetroffen. Ook hier zult ge het evenbeeld Uwer 

moeder niet aantreffen. 

Maar, van hier oostwaarts, naar het binnenland, komt ge aan een rijk, 

genaamd Pasir-loehoer en dat is de plaats, (waar ge wezen moet). 

De Dipati van Pasir heeft vijf-en-twintig dochters en de jongste daarvan 

gelijkt sprekend op uwe moeder, zonder eenig punt van verschil. Dat princesje 

heet Dewi Tjiptarasa. 

De Raden maakte een sembah en nam eerbiedig afscheid van den kluizenaar. 

Ki-Adjar wenschte hem goede reis: doe, zooals ge begeert; ik zal u met 

mijne gebeden ondersteunen. 

Met spoed verliet de jeugdige prins de kluis van Ki-Adjar en zette zijne reis 

voort naar het Oosten, met geene andere gedachte in het hart dan de voorspelling 

van Adjar Mirangrong. Werkelijk was het eene reis om deernis meê te hebben. 

Nacht en dag schreed hij voort, moederziel alieen en reeds zoo lang, ter 

erlanging van zijn wensch (koedangdangan). 



vt eden 

per Tp NDT ZET RTR ELS 

TE pn 

en ond nn nd bt ded 

aen hl 

ee dn 

I. 
DANDANG GOELA. 

Toen de prins in de hofstad Pasir was aangekomen, ging hij rechtstreeks 

naar het huis van den Patih. Aan het hoofd der dienaren droeg hij op om hem 

aantedienen. Onmiddelijk na die aandiening werd hij ontboden. Hij had zijn 

naam van Raden Banjaktjatra veranderd in Kamandaka. 

Zoo maakte hij dan de sembah, naderde den Patih Reksanata, die hem 

op zachten toon toevoegde: het is mij inderdaad niet bekend, waar ge van daan 

komt, hoe ge heet en wat uwe plannen zijn, want ik ontmoet u heden voor het eerst. 

De Raden antwoordde daarop na een sembah: ik ben iemand van Arga- 

toengkeban; mijn naam is Kamandaka en de reden, dat ik mijne opwachting bij u 

maak, is mijn bewustzijn, dat ik nog jong ben en dom, omwetend in alles en in 

niets gelijkende op een stedeling, omdat ik zoo lang in de bergen zat, waar niemand 

werd aangetroffen, die me onderrichten kon; en wanneer u nu bij toeval iemand 

noodig had, dan zou ik mij wenschen aantebieden om bij u in dienst te komen en 

alles te doen, wat u me gelast, als u mijn doodarm persoontje maar in dienst naamt. 

Toen Ki Patih den Jonkman hoorde spreken, was hij erg met hem begaan. 

En zoo werd de bede van Kamandaka verhoord en hij werd door den Patih 

als zoon aangenomen. 

Zie, dacht de Patih, ’t is werkelijk een knap uiterlijk en daarbij zoo beschaafd 

in taal en manieren. 

___Doch laten we deze uitweiding bekorten. 

Kamandaka dan bleef in de Kepatihan en werd daar beschouwd als zoon 

des huizes, zóó zelfs, dat de meeste luî niet bemerkten, dat 't maar een aangenomen 

zoon was — zóó werd hem zijn zin gegeven in alles, terwijl de genegenheid van 

den Patih van dag tot dag toenam. 

De gebeden hadden gunstige verhooring gevonden bij de godheid en de 

zegen van den kluizenaar van Argatoengkeban was van invloed geweest. 

Groot was de ingenomenheid van den Patih met Raden Kamandaka, ge- 

tuigen de geschenken aan den jonkman, die getooid werd met een kain, een kris, 

een gordel, een hoofddoek en een buis; en al die kleedingstukken waren beeldig 

om aan te zien en deden zijne gestalte heerlijk uitkomen. 

Met die kleeding uitgedoscht, zag Kamandaka er volkomen uit als Kamadjaja. 

Vele vrouwen werden verliefd op hem. 

Doch laten we spreken over den Dipati van Pasir. 
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Vorst Kandadaha gaf (op zekeren dag) zijn verlangen te kennen om ter 

vischvangst te gaan in de kolk ten Zuiden van de hoofdplaats. Á 

Het vorstelijk bevelschrift was reeds alom uitgevaardigd en alle mantri’s 

van Bongas, Tjoekangakar, Bondjok en Kaliradjoet met hunne troepen en de 

poenggawa’s, oemboels, loerahs, demangs en anderen waren in de weer om eene 

afdamming te maken. De bevolking werd in massa naar het werk opgeroepen 

en ieder der poenggawa's en mantri's was voor een deel van den arbeid aange- 

wezen. Het groot alarm-sein weerklonk ; gongs, keteltrommen en bekkens ruischten 

en roffelden ten Noorden en ten Zuiden, dat er hooren en zien van vergingen; 

de bevolking werd gelast en het werk werd uitgevoerd. De troepen, tot het gevolg 

behoorende, rustten zich uit om den Sang Dipati op zijn tocht te begeleiden. 

Stampvol en opeengedrongen hadden mannen en vrouwen zich reeds van de droog- 

geloopen plaatsen meester gemaakt en hielden werp-en kruisnet gereed. 

__Im grooten getale hadden ze zich voorzien van fuiken, scheplepels (b), schep- 

en sleepnetten en sirib. 

Toen de rivier reeds afgeloopen was, kwam de Dipati in gezelschap van de 

princessen, aan wêerskanten zorgvuldig aaneen gesloten en gevolgd door de dragers 

der ampilan. Eh 
De menigte gaapte hen verbaasd aan bij hun komst: de Dipati en vijf- en- 

twintig princessen, die haren vader vergezelden naar de rivier, alle gedoscht in 

prachtige kleedij en de princessen zelve zoo beeldig mooi als de Apsari’s des hemels. 

Sang Dipati zette zich neer in het paviljoen, dat voor hem bij die gele- 

genheid gebouwd was — en die hem aanstaarden, verbleekten (van verrassing en 

bewondering). Op een vlak gedeelte bij de kolk zaten, in opwachting, de Patih. 

met zijne ondergeschikte ambtenaren en vele dipati’s en poenggawa's. 

Het was er vol van welgekleed manvolk en het krioelde van vrouwen. De 

visch lag op het drooge, alsof ze aan niemand toekwam. Het was allerwege een 

gegons van de stemmen der menschen. Op bevel van den Patih werd alsnu het 

rivierwater vermengd met toeba (°) en daarop begaven zich de princessen naar 

een drooggeloopen plek in de rivier en namen een scheplepel. 

Alle visch was reeds bedwelmd en lag overal ordeloos verspreid: tambra, 

mangoet, mélem, empaloeng, marasotja en oerang, die bij het drogen rood was 

opgetrokken (3) — alles lag daar aan den oever, zonder dat men eenige bezorgdheid 

koesterde, dat ’t verloren zou gaan. Bij die gelegenheid kreeg de drooggeloopen 

plek daar den naam van Branang Siang en behield dien tot den huidigen dag. 

Hoe stonden de inja’s verrukt en verbaasd, toen ze daar die visch, rood geworden, 

overal zagen aandobberen naar den oever! 

Toen stond de Dipati zelf op ter vischvangst. 

(1) Voor Gadoeh lees ik hier tidoek of tjédol. 

(2) Toeba—= djenoe, pougamia volubilis, 

(8) Beranang. 
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De princessen volgden, zorgvuldig omgeven door hare echtgenooten, die ze 

gerust stelden omtrent het luid geschreeuw, dat overal weêrklonk en het razen 

en tieren van het volk; en terwijl ze daar zoo vergenoegd met hare vrouwelijke 

bedienden den Vorst volgden, was er één princesje, dat vader niet gevolgd was 

en stil in de pasanggrahan was achtergebleven: princes Boengsoe. Gedoscht als 

ze was in gebloemde zijden stof; in een borstkleedje, dat beschilderd was met 

melati-bloemen; daarbij getooid met oorknoppen, die fonkelden en vlamden; en 

een baadje van donkerblauwe zijde en de haarwrong omvlochten met tjempaka- 

kantil, glanzende als de zilver-stralende ('), die door ijle wolkjes omsluierd wordt; 

met half-gesloten oogen van liefde kwijnend, aan alle kanten heerlijke geuren 

verspreidend — zoo zat ze daar, Déwi Tjiptarasa, in stille verrukking over hetgeen 

ze zag: die stoet van aanzienlijken, die daar ter vischvangst waren getogen; die 

opgepakte stoet van dipati’s, mantri's, loerahs en die allen, op vlotten, door 

elkander woelende in de kolk. ...... 

Daar was geen visch, die ontsnapte — men had ze voor het opscheppen; 

wat boven dreef, werd gevangen met werpnet, fuik, schepnet, kruisnet, sleepnet 

en sirib. 

Maar laten we nu verhalen van den zoon van den Patih, Kamandaka, den 

prins van Padjadjaran. 

Deze hield zijn waren rang verholen (door zich als een echt dienaar voor 

te doen). Reeds zeven jaren lang was hij door den Patih als een eigen kind 

verpleegd en ten zeerste geliefd. 

Waar vader Patih ook ging, Kamandaka ging mêe; en zoo was de jonkman 

ook nu onder de poenggawa’s meegenomen naar het vischpartijtje. 

Eene bevallige verschijning, zoo als hij daar alleen op een vlot rond dreef. 

Gekleed in een-korte broek tot iets over de knieën (2) van zijde, was zijn optreden 

eenigszins zonderling, opvallend; hij droeg een kris in eene schede van gepolijst 

goud en met een gevest, dat gesneden was als een’ uitloopenden boomtronk. 

Om het hoofd had hij een doek geslagen, die vermiljoen-rood met goud was afgezet 

en hij droeg een sjerp van paarsche zijde. Nu en dan sloeg hij een dartelen blik 

op de princes. Met zekere virtuositeit hanteerde hij het werpnet; niemand, die 

hem dat nadeed, zoo handig. Zijn net-worp was deftig, bevallig en de eene worp 

na den anderen bemachtigde zóóveel visch, dat die in menigte was heengespreid 

over het vlot, terwijl de korven vol waren. En hoevelen waren er dan nog met 

een bamboezen lijn door de kieuwen aan risten geregen. 

(1) De maan. 

@) De tjlana pandji-pandji dus, 
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Dewi Tjiptarasa zag dat met verbazing aan en ze raakte eindelijk in ver- 

rukking over dien beeldschoonen en vaardigen Satria. Met bewondering staarde 

ze naar Raden Kamandaka, terwijl haar borstkleedje los neerhing ; ze werd verlegen, 

verwonnen als ze was door verliefdheid; haar heele hartje was in verwarring; ze 

voelde zich neêrslachtig ...... in werkelijkheid was ze reeds huwbaar geworden. 

Nu en dan blikte ze naar den schoonen, bevalligen Satria en dan was het, 

of er een sombere wolk kwam over haar hart. 

Niet dat hij — zoo fluisterde ze — niet, dat hij nu zoo bizonder mooi is, maar 

zijn gezicht is zoo lief en zijne manieren zijn zoo hoofsch. Vroeger zette vader 

me aan om te trouwen en toen heb ik me verzet, omdat dat aanzoek niet het 

juiste punt van mijn hart trof; maar, als ik iemand ontmoet had, dieter zoo uitzag, 

dan zou ik denkelijk reeds gehuwd zijn. 

Een man zooals hij zou de ware echtgenoot voor me zijn. 

Wie zou zijn vader toch zijn en waar zou hij van daan komen? 

Daarop zei de princes vriendelijk tot haar emban: hé, moedertje, laat eens 

navraag doen naar dien Satria daar, die boven allen uitsteekt; wie zijn vader is, 

waar hij van daan komt en of hij reeds getrouwd is. 

De emban daalde omzichtig neder naar de plaats, waar Raden Kamandaka 

stond en zei zachtjes tot hem: Raden, namens mijne Goesti, de bloem van het 

paleis, kom ik u vragen, waar u van daan komt, hoe uw naam is en of u reeds 

gehuwd zijt. | 

| Raden Kamandaka antwoordde: Is het werkelijk waar, dat mijn Goesti 

dat nog niet weet? Ik ben de zoon van den Patih; de naam, waarmeê men me 

pleegt te noemen, is Kamandaka; ik ben nog niet gehuwd en daar ik van jones 

af aan bij den Patih was, is er geen plaats te noemen van herkomst. 

Daarop repte zich de njaï-emban terug naar de princes. 

Daar aangekomen, sprak ze, na eerbiedige groete: mijn goesti, ik heb den 

prins ondervraagd; hij heet Raden Kamandaka; zijn vader is oom Patih en hij 

is nog niet gehuwd, ja leidt zelfs heelemaal een ongehuwd leven. 

De bok-tjeti was nog niet uitgesproken, of Sang Dipati keerde huiswaarts 

en ook de princessen en hare emban’s volgden en keerden naar het verblijf der 

jonge meisjes in den kraton En ook de Patih en de poenggawa'’s, mantri's, 

oemboels, loerahs en petinggi’s keerden in opgeruimde stemming (gegamboe- 

han) terug. 
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GAMBOEH. 

Zoo ging dan de een voor, de ander na, een ieder zijns weegs: poengga- 

wa’s, hoogwaardigheids-bekleeders, mantri’s en de Patih, een iegelijk met zijn 

gevolg, met zijn staatsie. 

Kamandaka bleef achter, ten eenenmale besluiteloos, waar te gaan of te 

staan (!). Alleen met zijne verrukking, sloeg hij op niemand acht. Hij zag alleen het 

koningskind, de lieve Boengsoe; ’t was hem, of ze zich naast hem had nedergevleid 

en hij alle hare lichaamsbewegingen zag. En dan peinsde hij weêr aan Ki Adjar 

Wirangrong: liet kwam toch alles uit, zooals hij gezegd had: in Pasir loehoer zou 

de gezochte worden aangetroffen en werkelijk haar geheele zijn, het kwam in 

alles overeen; ‘twas volkomen het evenbeeld van zijne eerwaarde moeder. Het 

eenig verschil was de leeftijd en hier was het eene maagd van8of9 jaar. Zoo'n 

slanke kidang, (?) gij, bloeme van Pasir loehoer, waart ge maar hier — wat zou 

ik u liefhebben, mijne lieveling, mijn goesti. Smoorlijk verliefd en zielsbedroefd 

dwaalde Kamandaka rusteloos in den tuin. Verzonken in mijmering stelde hij 

zich haar voor —en dan zag hij die poezele, ronde borsten — — o Bijada (*) van 
Pasir, die zoo onweerstaanbaar mijn hart weet tot zich te trekken. Ja, dan zag 

hij die blauwe slagaderen, die hier en daar als driesprongen zamentreffen en die 

zoo de begeerte des harten weten optewekken. Hoe zal ik u kunnen ontmoeten, 

mijne princes, bloeme van het paleis, innig geliefde, die daar binnen zoo zorgvul- 

dig wordt opgesloten en bewaakt. 

(1) Rangoe-rangoe: hier interpreteert mijn Aristarchus, Mas Santaprawira: sakedap lampah sakedap 

kèndel, 

(2) Midang ter wille van de wangsalan, hier beschreven als wedoes-bang-ing-wanagoeng. 

(3) Danseres van de Soeralaja. 

Verh, Bat. Gen. deel LI. De 



IV. 

SINOM., 

Laten we nu zwijgen van Kamandaka en spreken van haar, die in het 

paleis bewaakt wordt. 

Toen Déwi Tjiptarasa van het vischpartijtje was teruggekeerd, was ze 

geheel ontdaan van hartstochtelijke liefde; ze sliep niet; ze at niet en in hare 

neerslachtige mijmering, die haar als een wolk voorbijtrok, zag ze alleen Kaman- _ 

daka; de gedachte aan hem had zich genesteld in het diepst van haar hart — 

en et was haar geheel, of hij naast haar lag. 

Hij is heengegaan, de Satria, murmelde ze in Zen zelve — en laat mij 

kwijnend van smart achter. Hoe lang zal het nog duren, alvorens ik met u ver- 

eenigd ben. Ik zal verwelken, als ik niet met u mag zamen zijn. Daar is geen troost 

voor den waanzin mijner liefde dan in u. De zoon van den Patih moet mijn 

echtgenoot zijn. Ik heb mijn hart gezet op dien beeldigen man, op hem alleen; 

hij is de uitverkorene (}), hij zal de aanstaande zijn. Hoe zal ik hem loven, als 

hij me liefhebben wil. De benauwing des harten zal niet verdwijnen, alvorens ik 

door hem in liefde omhelsd ben. Ik gis, dat hij niet ver van hier is. Hij geeft 

voor een zoon van den Patih te zijn; maar ik geloof, dat je me misleidt, jou on- 

deugd — — hij zal wel aangenomen zijn. Ik vernam nog nooit, dat oom Patih 

een zoon had. Neen, dat zal wel niet waar zijn — al bekrachtigde hij ook zijne 

verklaring met een eed. Het zal wel een aangenomen kind zijn. 

Hoe het zij, ik geloof, dat je bang zijt om vermoord te worden, dt jet 

paleis niet durft binnengaan. Ik laat 't toe; kom me maar schaken, waarheen 

ook. Gij en ik, o Kamandaka, we zijn twee vruchten aan één stengel. 

De vier parékan’s, die haar gezelschap hielden, en haar é$mban, Biang Kandeg 

genaamd, waren innig bewogen over de liefdesmart van de princes. Ze deden 

niet dan huilen en Ni Emban zocht haar op alle manieren te troosten: maar, mijn 

kindje, wees nu toch niet zoo bedroefd. Als de Vorst het bemerkt, zal hij je 

erg beknorren. Zoo dol op iemand van buiten den itn, ’t is immers geen man 

voor eene princes. 

Dat is me om het even (viel de princes opgewonden boos daarop in), of 
het een mantri is of een boepati of iemand van de laagste klasse — wat doet 't er 

toe, moeder? Laat 'tiemand van buiten zijn, hem hebiklief. Kamandaka alleen 

(1) Aardig dat: tgsoen sawèni. 
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stort me innige liefde in ’t hart; wie hij ook zij, hij is de man, wien ik ter wille 

ben. Je schoonzoon, moedertje, is een prachtstuk van een man; het haantje van 

de kepatihan; keer het heele rijk van Pasir ioehoer onderste boven en je vindt 

geen man als Kamandaka. 

Biang Kandeg antwoordde daarop: dat betwijfel ik geen oogenblik; dat is 

natuurlijk altijd zoo bij jongeluî, Goesti; een jongen houdt van een meisje en een 

meisje houdt van een jongen; maar ik wenschte maar te zeggen: u moet ’t niet 

zoo laten blijken; in zoo’n toestand zon men eenige gêne in acht kunnen nemen. 

Laat ’t niet overal ruchtbaar worden. 

Het prineesje antwoordde: het is waar, wat u zegt, moedertje, maar ik 

kan het niet uithouden in zoo’n toestand. Ik heb iets bedacht, moedertje, gaat 

u nu heel stilletjes naar buiten: begeef u rechtstreeks naar de kepatihan en als 

iemand u onder weg mocht aanspreken en vragen, waar ge naar toe gaat, laat dan 

niets uitlekken en zeg maar, dat ge naar huis gaat of zoo iets. .... ge be- 

grijpt me wel; ge zijt oud en wijs genoeg. En, wanneer ge in de kepatihan aan- 

komt, zorg er dan vooral voor, tante, dat ge niemand anders ontmoet dan Raden 

Kamandaka. 

Toen die opdracht was uitgesproken, spoedde zich de Njaï Emban naar 

buiten en begaf zich in de richting van de kepatihan op weg. Daar aangeko- 

men, vond ze alles in rust en daar waren juist geene mantri’s en poenggawa’s 

op bezoek. Kjaï Patih sliep juist. Een oogenblik wist ze niet wat te doen, 

toen ze een jongen panakawan in het oog kreeg. Ze ging op hem af en vroeg 

hem, waar het verblijf was van Raden Kamandaka. 

Die plaats werd haar gewezen in den tuin, achter het huis. 

Toen Njaï-Emban gevraagd werd, waar ze van daan kwam, antwoordde 

ze, dat ze iemand van buiten was, die door Kamandaka als zijne moeder erkend 

werd. ..., je begrijpt dus, mejongen, dat ik na zoo’n lange afwezigheid har- 

telijk verlang hem eens weêr te zien en hem het een en ander te brengen. 

Daarop liet hij haar ongemoeid verder gaan en repte zij zich naar den 

achtertuin, 

Kamandaka keek weemoedig naar haar om. 

Gek van liefde, stond hij daar, neuriënd in zich-zelven, terwijl hij voort- 

durend, smeekend, den naam uitsprak van de bloeme van het paleis. 

Hij schrikte, toen hij de njaï-emban zag aankomen en in haar de vrouw 

herkende, die tijdens het vischpartĳĳtje op hem was afgezonden. Hij liep haar 

haastig te gemoet; en, och, wat was hij ontsteld en opgewonden — niet zog zeer 

van schrik, als wel van blijdschap. 
Op zachten toon vroeg hij dan ook: wat is er, njaï-emban? Daar is toch 

niets aan de hand, dat ge als een bliksem hier nederschiet ? 

Het moedertje antwoordde daarop zacht: luister, Raden, ik word gezonden 

door Goesti, de bloem van den kraton. Ze laat u weten, dat ze na hare thuis- 
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komst van de rivier plotseling is ziek geworden van liefde en haar hart geen 
andere gedachte voedt dan aan den jongen prins, den beeldigen man, die zoo 

vaardig was in de behandeling van het werpnet; die gekleed was met een broek 
pandji-pandji; die een kris droeg met eene schede van gepolijst goud en met een 

gevest, dat gesneden was als een’ weêr uitloopende boomtronk; die een hoofddoek 
droeg, die, vermiljoen rood, met goud was afgezet ..... en wat we nu ook doen 
om haar dien man uit het hoofd te praten, ’t helpt allemaal niets; daar is niemand, 

die haar helpen of troosten kan. Alleen van u, Raden, wacht ze genezing van 

haar smart. Och, genees haar dan toch, ons koningskind. Als ge medelijden 

gevoelt, lieve Raden, met het lieve princesje, dan wenschte ze u te inviteren om 

van nacht in het paleis te komen. 

Toen Raden Kamandaka de woorden van njaï-emban vernomen had, voelde 
hij zich herleven en zeî glimlachende: heel goed, njaï-emhan, heel goed, ik zal 

van nacht komen; mijn besluit staat vast. 

Daarop verzocht njaï-emban oorlof tot heengaan en verliet ze, zoo vlug als ze 

kon, den tuin en vóór we een woord kunnen reppen over haren tocht, was ze 

reeds weêr in het paleis terug, zat weêr bij de princes en deelde die, van het 

begin tot het einde, alles mede, wat zoo al gezegd en geantwoord was en wat er 

ten slotte was afgesproken, zonder er iets aan toe te voegen of iets te verzwijgen. 

Op het verhaal van bok-emban was de princes opgetogen van blijdschap. 

En —z00 keuvelde bok-emban voort — och goesti, u moest hem eens ge- 

zien hebben in zijne bewegingen en hoe aandoenlijk en hoe neerslachtig of hij er 

uitzag, toen ik zoo alleen met hem was. Alles zag er zoo verdrietig uit; zijne 

oogen, zijne twee briljanten mag ik wel zeggen, je kon het zien, zagen er 400 

vermoeid uit en waren gezwollen van het schreien; je kon zien, dat hij nog pas 

geweend had en het was hem aantezien, dat hij in lang niet gegeten had. 

Daarop beval de princes: breng alles in gereedheid; zorg, dat er lekker 

eten worde klaar gemaakt en wat er niet is, zie dat maar te krijgen (*). Maak 

ook welriekende olie klaar, als zalf voor den slanken prins, als de ondeugende 

schrok bij me komt. 

De inja's brachten alles in gereedheid en de princes zelve schikte zich op. 

(1) Men zegt en schrijft hier golèt voor golèh., 
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Toen Jang Pratanggapati was ondergegaan en Jang Tjandra in zijne plaats 

gekomen was (het was juist eerste kwartier), waren alle tjeti’s bijeen en druk 

bezig. Henigen maalden en wreven boreh met welriekende bloemen; anderen 

maakten heerlijke gerechten klaar en deden die in metalen kommen. En daar 

waren manggi's, doekoe, pëlém en doerèn. 

De princes nam een bad en werd door een inja geholpen in het wasschen 

van het haar, 

En toen Sang Dewi gebaad was, werd ze getooid in een groen kleedje 

van gebloemde zijde, met een hoog-rood vergulden kémbén en met oorkrabben, 

die fonkelden en straalden en een êr-laoet (!) hadden als middelsten steen. 

Wat was Sang-Déwi keurig getooid. Hoeveel distinctie in haar toilet! 

De gestalte van een Apsari; het gelaat als de volle maan, zachtblikkend. 

door half-gesloten oogjes — evenals de maan, die door een dunnen nevel heen- 

schijnt; haar voorhoofd is met paarsche zalf besmeerd; hare wenkbrauwen zijn 

als blaadjes van de juba-boom; hare oogen loopen naar den buiten hoek smaller 

uit dan naar den binnenhoek; ze tintelt van liefde en bevalligheid ; het hair golft in 

donkerblauwe lokken over de heup; de hairwrong wordt met geurige bloemen omzet. 

Hare tandjes zijn als een snoer van fraai-glanzende paerlen, zoodat hare lippen 

(half geopend) een gebarsten manggis gelijken; het neusje is fijn-gevormd; de 

ooren bekoorlijk; de wimpers lustverwekkend naar boven gebogen; de hairlokjes 

aan de slapen zijn als de bloemen van de gianti-boom; fraaie fijne krulletjes aan 

het voorhoofd; breed geschouderd, fijn besneden haar boezem, de borstjes gelijk 

kokosnoten, poezelig en mollig; haar hals een slanke gadoeng-rank; de vingers 

waren fijn en spits-uitloopend; in de vingerringen waren smaragden, robijnen, dia- 

(1) Pr-laoet en later Òr-boemi wordt in het H. S. eem der steenen genoemd. Ter toelichting zij 

hier eene plaats ingeruimd aan de opmerking van den Heer A. B, CoHeN Stuart, voorkomende in zijne be- 

werking van de Brâtâ Joedà: 

„Widoeri, èr-kembang, wilä, èr-gëéni verschillende soorten van edelgesteenten, Er beteekent in het 

Kawi water en wordt met verschillende woorden zamengesteld om onderscheidene soorten van edelgesteenten 

aanteduiden. Zoo heeft men èÒr-kembang, bloemwater, Òr-gëni vaurwater, êr-tjatit, bliksemwater, èr-hoemi, 

aardwater, èr-tajd water-water, enz.” 
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manten, saffieren en agaten, zoodat 't was, alsof hare vingers van alle kanten in 

vlam stonden. Hare paerlen waren als een regenboog (}). An 

Maar daar zou geen einde komen (aan de beschrijving), wilde ik de schoon- 

heid van de princes naar waarde beschrijven. 

Nadat het toilet van Sang Dèwi voltooid was, zette ze zich te midden van 

hare baboe’s en voelde zich opgetogen van geluk. 

Nemen we nu afscheid van de princes en verhalen van Raden Kamandaka. 

Toen de prins het paleis was binnengegaan, mengde hij zieh onder de 

kemit’s — en daar was niemand, die zijn binnenkomen had bespeurd. 

Daarop ging hij rechtstreeks naar de poort Pantjaniti en verschool zich 

daar onder een djamboe-boom, een djamboe-drësana, waarvan de takken goed 

ontwikkeld waren — en geen van de lieden, die daar van beide zijden voorbijkwa- 

men, kon zien, dat zich daar iemand bevond. 

Om 9 uur (zoo was de afspraak) zou de prins haar opwachten aan de 

Pantjaniti en dan zoude zij naar buiten komen. 

Laten we nu zwijgen over den verscholene en spreken over de princes. 

Juist om 9 uur trad ze, van eene enkele Emban vergezeld, uit het vrouwen- 

verblijf naar buiten. Biang-kandëég hield zich voortdurend achter haar. Zoo schreed 

ze voort tot aan de poort Pantjaniti; ’t was er juist alles stil; daar was niemand ; 

voortdurend vervuld van hare liefde, schreed ze verder, door het paleis heen, tot 

in het midden van de poort, maar Kamandaka werd niet gezien. Ze wachtte, 

wachtte, in het midden van de poort, maar Kamandaka kwam niet. _ 

Toen schreed de princes voort naar de paséban om dáár Kamandaka te 

zoeken, maar ze vond hem niet. 

Hij evenwel, verscholen als hij was, zag heel goed, dat de princes naar 

hem zocht, maar met opzet stelde hij het verlangen van de princes op de proef; 

hij wenschte het doen en laten van de verliefde te bespieden. 

Op norschen toon fluisterde ze: ziedaar nu, nu komt hij niet! Zoo’n 

vervloekte leugenaar! Je mag vertrapt worden, tot er niets van je overblijft, 

door Setan, Banaspati en Belis, als je je belofte niet nakomt! Maar is ze u 

heilig uwe overeenkomst met mij, dan is mijne bede, dat 'tu goed ga, wáár ge 

u mocht bevinden; dan zult ge voortdurend mijn geliefde prins zijn. 

(1) De schoonheid van de princes wordt in de volgende midjil-strofen bezongen: 

dasar ajoe karëngga sang dewi alis ngroning imba nétra djaït 

boesana di kaöt alindri soemorot 

lir Apsari sang ajoe tjitrané réma pandjang toemebèng djengkoené. 

kang wedana lir poernama sasi … andan-andan moejek semoe wilis 

rijém-rijëm kèksi oekoel kineteb ing 

apepilis woengoe sekar gandanjaroem. 
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De verscholene, die op die wijze werd toegesproken, glimlachte in zijn 
hart. Daarop kuchte hij en twas vreeselijk, zooals het princesje op zijn hm! hm! 

verschrok. 

Raden Kamandaka spoedde zich daarop uit zijn schuilzoek naar de prin- 

ces — — en op het oogenblik van de ontmoeting was het haar, alsof haar het 

hart uiteenspatte; het was haar, of ze door den kliksem getroffen werd, bij het 

zamentreffen met Kamandaka; jonkmau en maagd, beiden even verliefd en hij, 

brandende van ongeduld, (terwijl hij de schoone bloeme aanstaarde) omhelsde 

haar, kuste haar op de lippen en zij. . . . ze weerde hem af, nu ja. . . . maar 

hij was haar te sterk. ... en ze liet zich kussen en ze liet zich omhelzen. 

Maar — sprak ze vleiend, met een glimlach — wanneer ben-je dan toch gekomen 

en waar kwam-je zoo plotseling van daan? Ik zocht je met mijne blikken, maar 

ik zag je niet; en ik was zoo moê van het wachten. 

Ik kwam — antwoordde hij — van de plaats der Setans, Antoe’s en Banas- 

pati’s. 

Nu — vleide ze weêr, terwijl ze hem eventjes in de dij kneep — jij kunt je 

verstoppen, hoor, mijn slanke jongen, . . . . . me zoo af‚te luisteren en te begluren, 

„… «. maar kom nu, mijn liefste, en ga meê mijn huis binnen. Ik ben al zoo lang 

hier en ik ben zoo bang, dat iemand je ziet. De kemit’s zijn niet ver af; daar 

is maar een steenen muur (*) tusschen ons en hen. 

Daarop werd Raden Kamandaka meê geleid aan de hand der princes en 

zoo de pantjaniti binnengebracht. 

Biang Kandeg volgde hen voortdurend op den voet. 

En zoo kwamen ze aan in het verblijf der princessen en ging de princes on- 

middelijk haar slaap-salet binnen. 

Hare inja's waren zeer opgetogen, toen ze de princes met den beminden 

prins zagen aankomen en stonden klaar om haar te bedienen: de een droeg de 

sirih-doos aan, de ander bracht borêh, met welriekende bloemen gemengd, en heer- 

lijke spijzen in metalen kommen, maar noch de jeudige prins, noch de princes 

_ maakte van het eten gebruik, vervuld als ze waren van het verlangen naar mingenot. 

Ln 

En zoo was het middernacht geworden, .. .. en het gordijn was reeds 

EEDE et ben eee 

(1) Kèklir banon, de schutsmuur vóór de palataran, in de kraton. 

(2) Die klamboe kan gesloten blijven, al blijven we ook luisteren paar den Javaanschen dichter, op 

welke wijze zijn lied der minne wordt afgeneuried. 

(31) Sigra waoe sinamboet sang déwi 

djinoendjoeng pinondong / 

kinoeswa-koeswa anèng djroning langsé 

tansah ingarasan kongah-kangih 

manggil miwah kapti 

njengkah djadja garoet 
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Laten we nu spreken over hen, die zich bevinden i 

Daar waren de schoonzoons van Sang Dipati, f 

oemboel’s. 

Aan de glèdègan (?) stonden pradjoerit’s ; evenzoo_ 

(régol). 

reeds gehuwd waren, zoodat ze ee verblijf i in het Bee h 

de kapoetrèn ledig hadden B 

werd het mogelijk, dat de Déwi zonden iemands ade 

hebben met den geliefde. 

(32) Troesta sadalem ing tjas sang déwi 

waoe sang lir sinom 

dasar sampoen mèpëg biraïné 

kakoeng baoed djah tjangek ing rësmi 

_ joen ajoenan sami 

moenggèng madjèng kasoer 

(33) Sang djah ingaras rinémih-rémih 

tjasnja esmoe képon 

jata sampoen tjampoek kang karësmèn 

langkoeng kapranan ingkang karon sih_ 

noetoeg ing sakapti 

ing tjas estri djaloe 

(34) jata woes loewar ingkang don résmi 

sakalian mios 

bahoe inja atjaos pasoetjèn 

toja sangkoe sang djah ararésik 

kalian sang jang pëkik 

sampoené tötoeroeh 

(85) apinarak moenggèng djinem wangi 

sang djah alëléntroh ; 

esmoe lesoe waoe sarirané 

wantoe némbé kakenan ing kapti 

kakoeng wlas ningali 

sang retna pinangkoe 

Na zoo’n overdadigen blik achter het gordijn klinkt het vrij koddig te vernemen: 
énéngéna kang mentas karon sih 

pan teksih karoron. ke 

(1) Hiermede zullen wel de kèmit siti bedoeld zijn, die beschouwd moetea worden als vorser Ke 

(2) Naam vau de twee zijpoorten van de aloen-aloen, 



Even na middernacht, werden er vele geluiden vernomen in het salet van 

de princes. Daar hoorde men de tëkék en de böngtjé (°), alsof ze de geliefden 

wenschten indachtig te maken, dat het uur van scheiden was aangebroken; dat 

ze het niet te erg moesten maken; dat ze op hurne-hoede ‘hadden te zijn voor 

spionnen, . .. . en, ja wel, daar klonk ook de stem van de kapodang’s in ver- 

eeniging met de bëngtjé en ook de perkoetoet’s, die in het paleis werden gekweekt, 

lieten hunne waarschuwing hooren om op te passen op den vijand, die mogelijk 

in hinderlaag lag. 

Het gevolg was, dat de tékék heen en weêr tladderde en ook de toehoe 

en méntjo in het vrouwen-verblijf hun geroep aanhieven. 

Dat gefluit en gekir werd vernomen door de kemit’s, die de beurt hadden 

van de paleis-wacht; deze gingen daarop de ronde doen en ook de kadjineman’s 

en pradjoerit's verlieten paséban en régol en gingen af op het onraad, eenige 

gewapend met ponjaards, andere met sabels en semitar's. Alles ging zoo geheim 

mogelijk in zijn werk. Aangekomen aan de poort van de pantjaniti, zwenkten 

ze naar het westen, marcheerden toen rechtstreeks naar het park van de pantjaniti 

en snuffelden rond op alle eenzame plekjes. Im den dalem was het doodstil. In 

het verblijf van Poetri Boengsoe fladderden de toehoe en de méntjo. Op dat 

oogenblik sliep ze nog niet, de bloem van het paleis, bij den jeugdigen prins, maar 

‚ze zaten zamen te keuvelen in bed (®). 

Twee kadjineman’s waren reeds behoedzaam nader gekomen; hadden aan 

alle kamers geluisterd en, ja wel, daar vernamen ze duidelijk eenig gemompel, 

als de stemmen van man en vrouw, in de slaapkamer van de princes. (Dat 

hoorende), trokken ze zonder hindernissen terug, 

É] (1) Bij het bewerken van het handschrift verneem ik, dat de zoogenaamde vrouwen-emancipatie rceds 

doordrong tot de wibbel-hoenders: bij de gëmak-familie, waarvan het mannetje den naam draagt van béngijé, 

js niet hef mannetje maar het vrouwtje het „vechthaantje”. Het mannetje waarschuwt °s nachts tegen onraad. d J J ) | 

(2) Garendeng sami neng sadjroning tilem roem — Mas Santaprawira wil voor garendeng gelezen heb- 

_ ben; galendeng, waardoor de zaak dan ook wordt opgehelderd. 



VI. 

DOERMA. 

Die kadjineman’s dan trokken zich terug en bleven op eenigen afstand staan — 

om zamen te overleggen. 

De aanvoerder sprak zijne onderhebbende wachters aan: het is dus uitge- 

maakt, dat zich hier een schaker bevindt; wat denken jelui er van? Wat moet 

in dit geval gedaan worden? De woning binnengaan en den indringer oppakken 

of eerst rapporteeren ? 

De manschappen antwoordden: als u ons vraagt, dan vinden we, dat er eerst 

moet gerapporteerd worden aan den loerah agëéng, aan de poenggawa’s en aan de 

bendara’s. 

Als we binnengaan met geweld, dan moet je dat maar zoo gemakkelijk 

niet opvatten, omdat ’tmaar één man is; want gesteld eens, dat ’t een dief is met 

bovenmenschelijke macht, die je allemaal schrik aanjaagt? En als hij dan ontsnapt? 

Hoe groot zal dan de woede van de heeren zijn, die ’t natuurlijk zullen toeschrijven 

aan je gebrek aan beleid. Gelooft me, rapporteert eerst. 

Toen trad er een voor, die hart in zijn lijf had en die zeide norsch: hoe 

heb ik het nu —om één man op te pakken eerst te gaan rapporteeren; je kunt 

wel zien, dat jelui bang zijn voor je hachje; als je weten wilt, wat mijn raad is, 

dan behoeft er heelemaal niet gewikt en gewogen te worden; laat mij dan maar 

naar binnen gaan en het diefje pakken; jullie posteeren je eenvoudig om te be- 

letten, dat hij doorbreekt en ontsnapt, en verder hou-je je maar klaar om hemte _ 

binden. Í 

De wachters voelden zich daarop meer bemoedigd en keerden voorzichtig 

naar het huis terug. Met een vreeselijke stem eischte de aanvoerder open te doen 

en schreeuwde: wie ben jij daar binnen, die onze Goesti zoekt te verleiden; kom 

buiten, dief, die je bent! Of ben-je geen man? Ben-je misschien een booze geest? — 

Welaan, dan ben-je rijk in dapperheid. | ie 

De Raden schrok op en wilde naar buiten gaan. Maar de bloem van het 

paleis hield hem van achteren vast om niet van hem gescheiden te worden; ze 

hield zich vast aan zijn gordel. 

Ga toch niet naar buiten, mannetje, smeekte ze, misschien vermoorden ze je. 

Laat onze Goesti los, verleider daar je bent! schreeuwden de wachters. 

De emban’s, baboe’s en inja’s, allen woelden dooreen van angst en benauwd- 

heid; het heele dienstpersoneel sprong verschrikt uit den slaap op. De kadjine- 

man's deden daarop eene poging om de deur open te breken: deze werd gerameid 
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en getrapt, tot hij losprong. Daarop traden ze binnen, met den sabel vooruit, en 

schreeuwden: volg ons, verleider, als je je leven lief hebt; laat-je denk en volg 

ons onmiddellijk. 

Raden Kamandaka bevond zich nog in bed en zag geene kans om zich uit 

de voeten te maken. 

De vrouwelijke bedienden hieven een algemeen geschreeuw aan en de kadji- 

neman’s deden niets dan roepen en gillen: dief! dief! 

„Door dat rumoer werd ook de wacht in het paleis opgeschrikt. De schoon- 

zoons van den vorst en alle poenggawa’s werden wakker op het geschreeuw van: 

houd-den-dief. Haastig vlogen ze naar buiten en hunne volgelingen wedijverden 

om de eerste te zijn. Kadjineman’s en pradjoerit's liepen tegen elkaaraan. Die 

zoo pas uit den slaap waren opgestaan, wisten niet, wat er aan de hand was, en 

stoven naar alle kanten heen (°); men wist niet, waarheen men te gaan had, en 

verstrooide zich oostwaarts, westwaarts, naar alle kanten. Op dat vreeselijk geraas 

kwam ook het volk buiten in opstand en drong de poeri binnen. De geheele 

pantjaniti flikkerde weldra van de obor’s; overal rammelde het van wapens en de 

gewapende wacht was weldra genaderd tot de kapoetren. 

Maar laten we spreken over den schaker. 

Van zijne slaapplaats opgestaan, viel hij op het viertal wachters aan, die 

uiteen stoven, nadat ze verwond waren. 

De Raden was reeds buiten het gebouw. 

Daarna kwamen er vele troepen om het gebouw te belegeren en omgaven 

de kapoetren. De princes bleef bestendig binnenshuis bij hare vrouwelijke be- 

dienden en zat, verslagen, ter neder, met ’toog op haar Kamandaka. Als hij den 

dood mocht vinden, dan zou ze met hem sterven: dát was ondenkbaar, achter: te 

blijven zonder hem! 

Kamandaka was van alle kanten in het nauw gebracht, ingesloten zoowel 

‚door de pradjoerit’s als door de poenggawa's en de schoonzoons van den Vorst; 

vier onkwetsbaren waren de aanvoerders van de troepen. De namen dier helden 

zijn: Ki-Dipati Wiranata van Tjoekang-akar, de oudste; de daaropvolgende in 

ouderdom Djigjajoeda, Dipati van Bongas; de derde was Mertanegara, Dipati van 

_ Bondjok, en de vierde de Adipati groote Rösi, Endrapati. De gelederen stonden in 

een kring achter elkander om het gebouw heen. Het opperhoofd Sindoesari com- 

mandeerde zijne manschappen: mannen, weest onversaagd; laten we met spoed een 

aanval doen; onder een hagelbui van kogels zal Kamandaka wel niet ontsnappen. 

Maar juist had de godheid er voor gezorgd, dat zijn lichaam gelijk was aan 

een schotel van fijn porselein (?), zoodat, wanneer zij naar hem staken, de wapenen 

(1) Het handschrift geeft: paling bresasal. 

Bresasat beteekent niets; men leze: pating braresat en men krijgt, zooals het doerma-metrum vereischt, 

eveneens 5 lettergrepen. Volgens Mas Santaprawira is pating bresasat, zoowel in Tegal als in Banjoemas, 

gebruikelijk. 

2) Pandjang poetra. 



op hem afgleden en hem geen wond toebrachten (!). Met groote gramschap rustte k 

zich de Raden ten strijde. ‘Als eenig wapen had hij den stok met ijzeren punt, 

de zegen-aanbrengende reliquie van Padjadjaran, welke hem overal vergezelde. Dien 

stok hief hij op, liet hem trillen in de hand en sloeg er rap en onversaagd meê 

op los, zoodat de vereenigde pradjoerit's en kadjineman’s ontzet waren over dien 

stormenden aanval. Hij was als de Woede in persoon, wien het hongert naar men- 

schenvleesch (?). / 

Hij sloeg zich heen door pradjoerit en kadjineman en velen er van werden 

gedood; zelfs waren er, wier zijde gekloofd werd, zoodat er het darmnet uithing, 

en wier buik werd opgescheurd, zoodat er de ingewanden bij neêrhingen. Twee 

loerah’s kwamen te hulp, met name Sindoepati en Prawirajoeda, die op het gezicht 

van zoovele krijgsmakkers, die links en rechts gesneuveld nederlagen, in woede 

ontstoken, de lans ter hand namen. Deze twee vochten als Boeta's, die belust 

zijn op menschenvleesch, terwijl ze links en rechts een woest geschreeuw aanhieven 

en herhaaldelijk met de lans op den schaker aanvielen. 

Raden Kamandaka weerde eenvoudig de speerworpen af en week niet van 

de plaats. Daarop hieuw hij weêr met zijn stok op hen in en de lansen van de 

beide strijders werden afgehouwen als patjing en vielen in stukken ter aarde. 

Daarop trokken ze de tjoeriga, gingen daarmeê rechtstreeks op den Raden 

los, doch Kamandaka greep de beide hoofden en bonsde die tegen elkaâr, tot ze 

verbrijzeld werden en de hersenen er uitspatteden. Beiden stierven. Het volk 

maakte zich uit de voeten en er bleef geen kadjineman over. Het was vreeselijk 

om aan te zien, die krijgswoede van den schaker. In vliegende vaart rende hij de 

gelederen te gemoet, sloeg ze. uiteen en deed ze het veld ru‘men. 

De fakkels waren uitgegaan. De vluchtelingen liepen tegen elkander in; 

alle mantri’s en boepati’s liepen door elkaar en de schoonzoons van den Vorst 

zaten in benauwdheid. Het was stikdonker; men wist niet, waarheen zich te 

wenden, en zoo rende de een tegen den ander. 

Raden Kamandaka was reeds buiten; het ruischen van het water volgende, 

moest hij reeds buiten den kraton zijn en daar was niemand, die hem had op- 

gemerkt. Binnen de bèntèng liep men, zonder ophouden, door elkaâr, evenals 

rijst, die op een wan wordt rondgeschud. Velen waren gewond; ’twas een ge- 

vecht van vriend tegen vriend; men beukte elkaar met de vuist; men schopte 

elkaâr en die tegen den grond lag, kreeg een man op zich, die hem bond, omdat 

deze hem voor den schaker (dief) hield, en werd zoo voortgesleurd en naar buiten 

gebracht, naar de buiten-paséban. De poenggawa'’s lieten aan de huizen obor's 

opvragen, die hun werden verschaft. In een oogwenk waren ze aangestoken en 

(1) Nadat dit geconstateerd is, voegt de dichter er met epische breedheid aan toe; tazana moatamt. 

(2) Aldus vertaal ik de beide strofen: 

hr sangngalodra 

galak amongsa djalmi. 

f 



eo 2 

de gebondenen daarmeê bijgelicht, die niets deden als roepen: o moeder, o moeder, 

ik ben de dief niet! en het op een huilen zetten. 

Daarop werd hij ondervraagd: waar kom-je van daan? hoe heet je? wat 

ben-je voor een landsman? en antwoordde: ik woon te Langgong-sari; ik heet 

Lenatroena; ik ben sirih-doos-drager bij een ambtenaar; ik ben de zoon van Sab- 

danaja, de kleinzoon van kaki Darpa, de achter-kleinzoon van kaki Sobagati, ik 

kom van de reis, van Koesambi-manis — och god, ik ben al oud, laat me toch: 

bind me niet. Zijn geleider antwoordde: (dat is goed), maar als ik je losgelaten 

heb, ga dan naar huis om amfioen te kooken, dan kom ik wat bij je plakken 

om er een pijpje van meê te rooken. 

‚ Daarop togen de Poenggawa’s en Dipati's het huis binnen. Vele obor’s 

werden aangebracht op de pelataran om naar den dief te zoeken; de heele tuin 

werd doorsnuffeld. Toen daar niets werd aangetroffen, begaf men zich naar het 

paleis en ondervroeg Déwi Tjiptarasa, waar de dief was. 

De Déwi antwoordde: ik heb hem niet gezien; dat weet ik niet; zoo even 

heeft hij het gebouw verlaten; hij is niet teruggekeerd; ik weet niet, waar hij 

heengegaan is. Daarmede waren ze geengzins tevreden gesteld en ze hielden daarop 

een overleg in de slaapkamer, die door fakkels verlicht was. Daarna werd alles 

doorzocht buiten het slaapvertrek, maar meneer de dief werd niet gevonden. De 

\schoonzoons en de Dipati’s waren ten einde raad, verwijderden zich uit de ka- 

poetren en gingen het hoofdgebouw binnen om te rapporteren aan den Vorst. 

| Toen Sang Dipati ontwaakte, schrikte hij van het geroep van: een dief! 

een dief! — een geschreeuw als een oordeel — en maakte zich klaar om uittegaan 

paar het voorplein, gewapend met een tjoeriga. 

In een oogwenk was hij door dienst-personeel omgeven, vergezeld door 

een stoet van selir's met hare sirih-doos-dragers, alle welgewapend, voorzien van 

sabels en tamsir’s. 

Juist wilde Sang Dipati uitgaan, toen de Dipati’s en schoonzoons den da- 

lem binnenkwamen ter audientie. Ze rapporteerden den Vorst, wat er voorgevallen 

was, van het begin fot het einde. Daarover werd de Vorst zoo woedend, dat 

zijn borst vuurrood werd, de tranen van woede hem in de oogen stonden, zijne 

lippen trilden en zijne oogen bloedrood waren opgeloopen. En in dien toestand 

trok de vorst zich terug in de achter-dalem. 
$ 
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PANGKOER. 

Den volgenden ochtend ging de Vorst uit ter vergadering op de siti-inggil. 

In riĳën geschaard zaten daar de mantri’s, oemboels, loerah’s en de schoonzoons — 

van den Vorst. 

Daar waren juist bezigheden van aanbelang. / 
De schoonzoons van den vorst, vier-en-twintig in getal, den titel voerende 

van Adipati, waren daar alle bijeen. 
De oudste was de Adipati Tjoekang-akar; op dezen volgde in leeftijd de 

Adipati van Bongas; daarop volgden de Adipati van Bondjok en de Adipati 

Marësi. j 

Deze vier, die hier het eerst vermeld worden, waren de Adipati's van 

Oostelijk-Pasir. q 
Daar waren voorts de Adipati’s van Lewih-boeaja, de Adipati Selamanik, 

de Adipati van Botjor, de Adipati van Pitoeroeh, de Adipati van: Wédi, de Adi-_ 

pati van Ambal; voorts de Adipati van Petanahan, de Adipati van Kawis-inggil, 

Kjaï Dipati van Daha en de Adipati van Ajah. Daarmede zijn de Adipati’s op-_ 

gesomd van het Westen. Ook waren er Ki Dipati van Kewangsoel, de Dipati_ 

van Losekar, de Adipati van Soemedang en de Adipati van Méroejoeng ; Ki-Dipati 

van Kerawang, de Adipati van Koeningan, de Adipati van Imbanegara, Ki-Dipati 

van Limbangan, de Adipati van Timbang-banten en de Adipati van Ngoekoer. 

Dat waren ze, ten volle vier-en-twintig, de schoonzoons van Sang Dipati. 

Ook de Dipati’s van de nabuurschap waren alle opgekomen ter vorstelijke 

zitting, de Dipati van Teroentoeng en de Dipati van Panjarang. | 

Ook waren opgekomen de oemboels, de loerah-desa en de niaka’s van 

Pasir: daar waren Ki-Toemenggoeng Djagasatroe, de Ngabéi's Wirapradja en 

Reksaprana, de Kjaï Demang Oedan-aroen, de Kjaï Oemboel Séladjaja en de Ki 

Loerah Andaka-westi. é 

Kjaï Patih Reksanata zat geheel vooraan. 

De vergaderplaats was overvol. 

Nadat hij ontboden was, schoof Reksanata eerbiedig n naar voren tot in de 

tegenwoordigheid van den vorst en maakte de sembah. 

Sang Dipati sprak: Patih, zoo even sliep er een sluwe bantèng in het par 

leis, dartelend van jeugd, die de eerbaarheid schond van mijn vorstelijk verblijf. 

Wanneer hij er nog mocht zijn, grijp hem dan, en wanneer hij er niet meer is, 

zoek hem dan te pakken. Dit is mijn volstrekt bevel! met spoed! onmiddellijk! 
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ik stel u aansprakelijk. Als die dartele bantèng niet door u gepakt wordt, dan 

ontsla ik u uit uwe waardigheid! 

| Hevig aangedaan, boog Kjaï Patih het hoofd ter aarde en bevroedde wel, 

dat er gezinspeeld werd op zijn zoon, op Kamandaka. Angst en twijfel vervulden 

zijn hart. Vaderliefde en ambtelijk aanzien werden tegen elkander opgewogen : 

hij weifelde en weifelde en peinsde op het middel, om zijn zoon te ontmoeten. 

tIs waar, hij hield veel van zijn zoon, maar wanneer hij die genegenheid plaatste 

naast zijne maatschappelijke positie, dan kreeg de liefde voor zich-zelven de over- 

hand. Bovendien, het was een aangenomen zoon, die de eene ondeugd stapelde 

Bmdesandere …. “. . Maar, al was het ook zijn eigen kind, die een slecht 

gedrag leidde, toch zou hij hem niet onttrekken aan zijn verdiende straf ...... — 

Ten slotte begon de liefde van den Patih te verminderen en hij sprak eerbiedig: 

het zij zoo, ik zal uwe bevelen uitvoeren; ik vraag dus verlof om te vertrekken 

en naar de kepatihan terug te keeren. 

Het werd hem toegestaan; hij maakte de sembah en vertrok. 

Daarop keerde ook Sang Dipati terug naar den dalem. 

De zitting werd opgeheven en de niaka’s, dipati’s, mantri’s en oemboel’s 

vertrokken, een ieder zijns weegs. 

Laten we nu weêr verhalen van den Patih. 

Niet zoodra was deze in zijne woning teruggekeerd, of hij ontbood zijn 

bediende, Ki Wiragoesta, die vroeger reeds meermalen geheime zaken voor hem 

beredderd had. 

Toen deze verschenen was, zeî de Patih: Wiragoesta, ik zend je bij deze er 

op uit om Kamandaka optesporen en in handen te krijgen, wáár hij hi ook 

mocht verschuilen. Zoolang je hem niet hebt, kom je niet terug. Of... 

mocht je bepaalde zekerheid hebben ingewonnen omtrent de plaats, waar ne 

zich bevindt, keer dan onverwijld terug om me te rapporteeren. 

s Wiragoesta maakte de sembah, vroeg verlof om te gaan en vertrok. 

; Onderweg berekende hij, dat het juist vrijdag-legi was, de neptoe-seblas, 

en dus, wanneer er gesnapten moesten worden opgespoord, hij zijne schreden had 

te richten naar het Oosten. 
À Zoo toog dan Wiragoesta naar de ooster-grens. 

| Zwijgen we nu over hem en keeren we terug tot Khan 

Nadat deze de waterleiding was gevolgd, sloeg hij noord-oostelijk af, klom 

an het waterbekken naar beneden, volgde den oever van de rivier Logawa en 

verschool zich daar onder een trenggoeli-boom. Door het dichte lommer was de 

lek donker en werd door hare afgelegenheid weinig bezocht, zoodat hij wel 
door niemand zou gezien worden. Hij voelde zich dus gerust. Tusschen elf en 

Nj 
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twaalf uur vóór den middag verlangde de Raden naar een bad en wasemend _ 

daalde hij af naar de kali, aan de bovenzijde van de kolk. Hij trok zijn kleeren 

uit, legde ze neêr aan den oever en dompelde in het water; toen zette hij er zich 
in neêr en wreef zich het lichaam schoon. 

Laten we nu zwijgen over den bader en spreken we van den man, die in I 

‘tgeheim op reis was. 

Wiragoesta, die aan den oostkant van de rivier was aangekomen, stak over — 

naar den westkant en bespeurde bij het doorwaden van de rivier juist iemand, 

die aan ’tbaden was aan den zuid-oostkant, op het oogenblik, dat deze zich in 

het water liet neêrzakken. Zijne kleeren lagen in wanorde aan den oever. Wi- 

ragoesta keerde onmiddellijk op zijn schreden terug naar den oostelijken oever en 

verschool zich daar in de struiken en in het gras, terwijl hij zoo den bader 

nauwkeurig kon gadeslaan. Wiragoesta herkende hem: ja, ja, jij bent Kamandaka, 

„… …. lekkertjes hè, om zoo je lichaam te boenen in het meer? Het was klaar 

dat Wiragoesta alles duidelijk zien kon, zonder dat hij door den vluchteling gezien — 

werd. Zoo sloeg hij een heelen tijd lang een zijdelingschen blik naar den bader 

en, nadat hij hem nauwkeurig had opgenomen, kroop hij op handen en voeten 

terug naar het oosten, bevreesd, als hij was, om ontdekt te worden. Toen hij, op 

die wijze een eind weegs had afgelegd, kwam hij aan het gebergte, wendde 

zich toen naar het zuiden en stak beneden Banakëling de rivier over. 

Fluks keerde hij huiswaarts om aan Kjaï Patih kennis te geven. 

Laten we nu niet spreken over zijn terugtocht, maar dadelijk melden, dat 

hij ter hoofdplaats is teruggekeerd. 

Onverwijld maakte hij zijn opwachting bij Kjaï Patih om hem van het begin > 

tot het einde alles mede te deelen, wat hem op zijn geheimen tocht wedervaren was. 

Kjaï Patih begaf zich naar het paleis en werd aanstonds binnen gelaten. | 

Binnen gekomen, maakte hij de sembah en sprak: De dartele bantèng, die 

ronddwaalde in het paleis, werd na heimelijke bespieding door me aangetroffen. 

Hij houdt zich schuil aan den oever van de rivier. Ik snapte hem op het oogenblik, 

dat hij aan het baden was. Ik wacht uw verdere bevelen. Maar ....als we 

er niet vlug bij zijn en we wachten, tot hij zich vervolgd acht, zoodat hij zich al 

verder en verder uit de voeten maakt, zullen we zijn spoor bijster worden. 

Sang Dipati antwoordde zacht: laat dadelijk mijne bevelen overbrengen — 

aan de u ondergeschikte ambtenaren, aan de poenggawa’s en aan mijne schoon- 

zoons, om op staanden voet hunne troepen op te stellen en aan den dief de pas 

aftesnijden, aan het noorden, aan het zuiden en aan het oosten (5). | 

_ 1) Het westen wordt in het handschrift eenvoudig weggelaten om het metrum, De voorlaatste strofe 

van een pangkoer-couplet heeft 8 lettergrepen en eindigt op den gerekten a-klank. 

Lor hidoel helawan wetan (8) had moeten heeten: Jor kidoel koelon lan wétan (ook 8). 
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Al hunne troepen moeten verdekt worden opgesteld. 

Kjaï-Patih maakte de sembah en vertrok met hurkenden gang en gebogen 

houding uit Zijner Majesteits tegenwoordigheid. Fluks begaf bij zich naar de 

paséban en gaf daar zijne bevelen. Poenggawa'’s, toerah’s, de lijfwacht en de 

kadjineman’s, allen waren in een oogwenk in rijen geschaard bij den Patih. 

Daarop spak Kjaï-Patih aldus: 

Poenggawa's en bevelhebbers over de troepen, maakt je onmiddellijk gereed 

en rust je troepen uit tot den strijd. Aan alle kanten moeten de groote wegen 

worden afgezet, ten noorden, ten zuiden, ten westen en ten oosten. Stelt al uwe. 

troepen in hinderlaag. Voor het geval men Kamandaka voorbijgaat, laat men dan 

oppassen, dat hij niet met geweld doorbreekt; grijpr hem, als hij zich mak houdt, 

maar maakt hem af, als hij weêrstand biedt. Welaan, rust je met spoed uit. 

Daarop gingen ze uit een, loerah’s en vorstelijke schoonzoons, om zich 

gereed te maken voor den strijd. Daarna werden door Kjaï-Patih ter vergade- 

ring uitgenoodigd de sehoonzoons van den vorst, de boepati’s en de nijaka’s. 

Alle verschenen op die uitnoodiging. De paséban was overvald. Daarop 

sprak Rekjana-Patih: mij ondergeschikte ambtenaren en bendara’s, zorgt er voor, 

dat onmiddellijk alles tot den strijd worde toegerust. Het is de wensch van Sang 

Dipati, dat er jacht worde gemaakt op den dartelen bantèng, die ronddwaalde 

in het paleis en zich thans schuil houdt aan den oever van de rivier. Het isde 

wil van Sang Dipati, dat hij rondom worde ingesloten. 

(Na deze mededeeling) ging men onmiddellijk uiteen en Kjaï Patih keerde 

huiswaarts. 

Daar aangekomen, trok hij zijne krijgsrusting aan en toog met zijne goed 

uitgeruste troepen terug naar de poeri, begeleid door de aanzienlijken. De poeng- 

gawa’s waren eveneens met al het noodige toegerust. Op de aloen-aloen was het 

vol. De poenggawa’s van de pantjaniti, de lijfwacht en de kadjineman’s gingen 

vooruit om al vast de wegen af te zetten; ten noorden, ten zuiden, ten oosten en 

ten westen had men zich reeds geposteerd. De gelederen der pradjoerit’s lagen 

reeds in hinderlaag, Ki-Rekjana-Patih was reeds aangekomen aan de pantjaniti. 

Alles was gereed. 

Toen sprak Sang Adipati op de paséban: welaan, vertrekt alsnu onmiddelijk, 

gij allen, die het bevel hebt over de troepen, maar denkt aan mijn stellig gebod: 

laat het niet zoo ver komen, dat hij met geweld doorbreekt, want dan beschouw ik 

u als medeplichtigen aan al zijne euveldaden. Ik zelf ga niet meê; en wel, omdat 

ik bang ben, Patih, dat uwe dochter Boengsoe op den loop gaat; dat ze, waar 

ze zoo opgaat in haar smart, het paleis verlaten zal, terwijl, wanneer ik van huis 

ben, er niemand zou zijn, die 'thaar beletten zou. 

Ki-Patih maakte een sembah en ging naar buiten. Toen hij aan de pan- 

tjaniti gekomen was, gingen alle wapenbenden op marsch, naar het noorden en 

naar het oosten. 

Verh. Bat. Gen. decl LI. 3 



mn _—_ aen $ 4 26 al 

5 eN 

Wiragoesta deed dienst als gids. ze 

Uit de verte gezien vormden al die wapenen een berg van vuur, in allie. ' 

kleur, Spaansche ruiters, rood verguld, op hoogen voet, in menigte en op elkaâr — 

gepakt als de wolken bij een betrokken lucht. De poenggawa’s voerden de troe- 

pen aan, van achteren uit — terwijl zich geheel achteraan de patih bevond. De _ 

hoofdtroep trok vooruit tot in het midden van de rivier en omtrok toen in ge- 

bogen riĳën, evenwijdig aan elkander, de plek, waar Kamandaka vroeger gebaad 

had —en zoo werd hij door de troepen ingesloten aan het noorden en aan het # 

zuiden, aan het oosten en aan het westen. Die hoofdmacht werd door de poeng- 

gawa’s aangevoerd. 

Verhalen we nu weêr van Raden Kamandaka. 

Toen hij gebaad had en weêr naar zijne vroegere schuilplaats was terug- 

gekeerd, kwam de begeerte bij hem op om, als de avond gevallen was, naar de 

princessen-tuin terug te keeren — misschien, dat de princes naar buiten kwamom _ 

een bad te nemen in dien tuin en hij haar dan ontmoeten zou. 4 

Zoo hevig was het verliefd verlangen van den jeugdigen prins naar de 

bloem der schoonheid. 

Zoo zat hij daar te peinzen onder den tenssobinn toen hij naar het _ 

westen keek en daar eene groote troepenmacht ontwaarde, die op hem afkwam 

uit het noorden, uit het oosten en uit het westen. Naderende in een kring, om- 

singelden hem de troepen van alle kanten, van het noorden en van het zuiden, 

van het oosten en van het westen. Ze breidden zich uit over de vlakten en over 

de heuvelen, alles was door hen bezet en ze hieven een onstuimig geloei aan. 

% 
* 
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VII. 

DOERM A. 

Raden Kamandaka was op zijne hoede. De tjis was reeds ter hand ge- 

nomen, werd opgeheven en rondgedraaid en vlamde en flikkerde onder het zwaaien. 

Hij stond daar als een telg van Parta () op het oogenblik, dat die door de 

Koerawa's overweldigd wordt in den strijd. 

Wat geeft hij om het flonkeren en flikkeren van al die wapenen, .... 

het eenige, wat hij ziet in zijn hart, dat zijn de lonken van de vorstelijke bloeme, 

van Déwi Tjiptarasa, toen hij met haar gezeten was in het midden van de slaap- 

kamer. Dat zijn de wapenen, die hem bijstand bieden. Raden Kamandaka stond 

dus niet in vergelegenheid om zich te verdedigen. In trillende beweging sloeg 

hij met zijn tjis links en rechts en velen werden gewond. Overal klonk het tik- 
__kend geluid van de tjis en overal kraakte het en hoorde men de kling-klang van 

brekende sabels. Kamandaka vocht als een woedende leeuw, die bij een aanval 

zijne slagtanden laat zien. 
Vele poenggawa's waren reeds door hunne troepen verlaten. 

Ngabeï Wirapradja en Reksaprana werden door hunne soldaten omver ge- 

loopen. Ki-Toemenggoeng Djagasatroe zag men openlijk op den loop gaan; de 

‚ dipati's zochten een schuilplaats; de oemboel Seladjaja met zijne collega’s en Ki 

Loerah Andakawesti zoehten een veilig heenkomen achter de dipati’s. De boe- 

pati's dreven woedend hunne troepen voort om de voorhoede te ondersteunen. 

Met hevig geraas rukten ze aan. 

Raden Kamandaka was als met een dijk van gesneuvelden omgeven; door 

de menigte van vijandelijke troepen overstelpt, voelde hij, dat hij niet bij machte 

was om zich tegen allen te weer te stellen. Eenklaps ploft hij neêr in de kolk 

en dook onder water. Even snel werd hij door de troepen omsloten, ter linker-, 

ter rechter-, aan de boven-en aan de benedenzijde van de kolk, om te wachten, 

_ tot hĳ weêr te voorschijn kwam. Men wachtte, . . . . men wachtte, .. . . daar 

kwam niets boven water. De dipati’s werden ongeduldig en de troepen werden 

door hen gelast steenen bij massa’s in de kolk te smijten — steenen zoo groot 

als een klapper of als een wrijf-cylinder; zoo groot als een ei, als een kepel — alles 

‚ viel als een stortregen neêr in het water. En altijd weêr werd de eene laag 

gestort op de andere, zoodat de kolk heelemaal gevuld raakte. 

Daarmede stelden zich de dipati’s tevreden, van meening als ze waren, dat 

Kamandaka was omgekomen. 

(1) Ardjoenâ. 
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In de kolk nu bevond zich een boomstam, die, gedeeltelijk onder water 

geraakt, daar vast zat — een stuk hout zoo groot als een karbouw; en deze oude 

boomstam nu werd zonder ophouden met steenen gegooid. Daar het hout reeds _ 

rot was, vlogen er door het beuken der steenen telkens splinters en spaanders 

af, die naar alle kanten heendreven. De dipati's meenden daarom, dat Kaman- 

daka reeds dood was en dat zijn lijk, geheel in flarden, op het water dreef. Daarbij 

kwam nog, dat er kippedarmen van boven aandreven en ook deze werden aan- 

gemerkt als de ingewanden van Raden Kamandaka. (Nu moet ge weten), dat er 

juist iemand bovenstrooms een kip had geslacht en schoongemaakt en de niet- 

eetbare ingewanden had weggegooid in de rivier. 

Hoe het zij, de poenggawa’s waren zoo overtuigd, dat ze aan Ki-Patih gingen 

rapporteeren, dat Kamandaka dood was; dat zijne beenderen en zijn vleesch in 

stukken en brokken waren bovengekomen en dat zijne darmen op het water dreven. 

Na die mededeeling werd het doel van de tocht als bereikt aangemerkt en 

ging men, de een na den ander, in verschillende richtingen uiteen: de nyaka’s, 

mantri's, de vorstelijke schoonzoons en Ki-Patih. 

Toen ze in de hoofdplaats aankwamen, dienden ze zich onmiddellijk aan 

in het paleis en toen ze door den Vorst in audiëntie waren ontvangen, sprak _ 

de Patih, na de sembah, aldus: 

Uwe Majesteit verneme, dat Kamandaka reeds dood is. 

In de rivier, door de troepen ingesloten, werd hij gesteenigd. Vergruizeld, 

in flarden en tot poeder gebeukt, werd zijn lijk door de rivier meêgevoerd. Hij 

werd afgemaakt ongeveer beneden den tuin van de princes. 

Toen Sang Dipati dat vernam, was hij buiten zich- zelven van vreugde en _ 

zijne ergernis verdwenen. 
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IX. 

KINANTI. 

Kjaï-Patih was reeds huiswaarts gekeerd. 
Laten we nu over hem zwijgen en in het verhaal terugkeeren tot Déwi 

Tjiptarasa. 

Het algemeene gerucht van den dood van Kamandaka was ook tot haar 

doorgedrongen en ze had ook vernomen, dat hij zijn dood gevonden had in de 
kolk en dat zijn lijk geheel verdwenen was, nadat ’t door de soldaten gesteenigd 

was. Op het oogenblik, dat de tijding haar bereikte, was ’t haar, of haar hart 
in stukken werd gescheurd; of haar denkvermogen belemmerd was en, kreunende, 

zei ze tot haar émban: laat ons naar buiten gaan. Ik zit al zoo lang hier te 

turen. Laat me gaan baden in den tuin, terwijl vader nog slaapt. Kom laat ons 

naar ‘tpark gaan. 

De princes trad daarop uit het vrouwen-verblijf naar buiten; alle parékan’s 
volgden haar. In den tuin gekomen, daalde ze neêr naar den oever en ging de 

badplaats voorbij en altijd door langs den hellenden oever. ’tWas haar, of haar 

hart verscheurd was. Ze zag niets als het beeld van Kamandaka. Haar émban 

sprak haar toe om haar tegentehouden, maar daar was niets met haar aantevangen. 

Ze zocht naar het lijk van Kamandaka, dat ze moest aantreffen, drijvende op 

de rivier. 

Haar aanhoudend stenen toonde, dat ze door liefde verteerd werd. 

Van innerlijke kwelling half gek, liep ze daar heen als eene slaapwande- 

laarster; — — verbijsterd liep ze rond met waggelenden gang en redeneerde in 

zich-zelve. 

Tot afleiding dwaalde ze den tuin rond en zag naar de bloemen, die daar 

waren in alle kleuren en geuren: overal verspreid, tierden ze, kregen nieuwe 

blaadjes en wiegelden op den adem van den wind, alsof ze der verliefde wenkten. 

Daar waren er in vollen wasdom en die pas ontloken waren; daar waren de padma 

en de kanigara, door djangga omslingerd. Daar waren soka en nagasari, die van 

verre reeds haren geur verspreidden (*). De poedak had zich geopend en zag 

er uit als een vrouwendij, waarvan de kain is weggerukt door het geweld van 

mannelijke begeerte (®), aangeblazen als die wordt door de macht der liefde. 

(1) In het H. S. mwekar gandané amirit, hetgeen geen zin heeft. Mas Santaprawira leest: amêrit — mrih. 

(2) In het H. S. staat: pinrih pinarwasèng DRIA, wat geen zin geeft en dan ook door Mas Santaprawira 

wordt veranderd in: 7/4. 
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Maar die afleiding gaf geen troost — ze trachtte hem te vergeten, maar ze 

vergat hem niet; ze droomde van Kamandaka alleen. 

En ten slotte bewerkte dat mijmeren over de scheiding alleen, dat ze ver- — 

liefd-neerslachtig hem aanriep en altijd en altijd weêr zijn naam noemde: maar, 

waarom dan toch, mijn man, .. . . . zoo heen te gaan uit het paleis; . . . . zoo 

stilletjes weg te gaan en me niet te laten meêgaan; . . .. je weet toch, als je 

dood gaat, dat ik niet in het slaapsalet alleen wil achtergelaten worden, ook al 

ware het, dat ik met u in den dood ging. Och, mijn man, laat ’ttoch geene 

scheiding zijn voor altijd. Laat één kuil zijn voor ons beiden. Laat ons één zijn, 

onafscheidelijk, als het wier één is met den golfslag, die ’t voortzweept, opslingert 

en meêvoert. Mocht ik een bloem zijn en hij een bij, dan zou hij honig zuigen 

uit mijn kelk! Ware ik een ooft en hij een vogel, dan zou hij me pikken! Mocht 

ik een weg zijn en hij de eenige, die mij beging, hij alleen, de slanke, die fijne 

leest! Mijn lichaam is als de bintaro-vrucht, diê afgevallen is en door de rivier 

wordt meêgevoerd. Wie zal me te hulp komen, nu gij dood zijt, mijn Kaman- 

daka! Mocht ik met u meêgaan in den dood! En dan weêr herleven in nieuwe 

menschwording, zeven malen met u! Laat me u dienen, mijn man, en met u 

gefolterd worden in de hel; laat me, als slavin, alle ongemakken met u deelen; 

met u den hemel binnengaan om daar uwe dienares te zijn. 

Malende van verliefdheid, bleef ze in bedenking staan, tuurde naar 

de bloemperken, naar de vruchtboomen, die in rijen geplant waren, links en 

rechts, . . . . denta en mandalika, .... overal apen op de takken, .... 

worstelende met de loetoengs, terwijl de een den ander iets eetbaars zocht te ont- 

grissen. De vogeltjes lieten zich overal luid en levendig hooren en fladderden, met 

elkander vereenigd, rond; de tortels lieten hun lang en helder geluid hooren ; ze floten 

en kirden; het gezang van den een werd afgewisseld door dat van-den ander. 

Schoon hingen daar de vruchten, tierig en mollig: kapoendoeng, doerèn en 

langsép, djamboe-dersana en manggis, de gewone doekoe en doekoe-kokossan, 

gandaria en kwèni. 

De baboe’s waren luidruchtig in de weer met het plukken van doerèn, nangka 

en mangga-bawang, djeroek en koewèni, djamboe-aër, rood en wit, mangga-dodol 

en mangga-wangì. 

De wilde béo wiegelde op de takken, mannetje en wijfje, en lieten een _ 

geluid hooren, alsof ze meêtreurden met het verliefde princesje. De djangkoeng 

zat met vooruitgestoken kop te turen in het water, alsof hij reverentie aanbood 

aan de treurende verliefde, 

De princes iĳlde zonder ophouden door (over het voorwerp harer liefde): 

alleen tot hem voel ik me aangetrokken, tot hem alleen. O, al ware het, dat er 

een zee van vuur borrelde tusschen u en mij, ik zou tot u gaan, tot u, den eenigen 

innig-geliefde. Hoe vreeselijk die voorstelling, eenzaam en verborgen te blijven 

voortleven, terwijl hij niet meer leeft! 
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Ni-emban sprak de princes telkens en aanhoudend toe om haar tot kalmte 

te stemmen: gedenk toch, Goesti, dat ’t halstarrig vasthouden van het gemoed 

aan het verlangen naar de vervulling zijner wenschen een mensch onvermijdelijk 

in het verderf stort. 

Ge toeft hier nu al zoo lang, ga nu toch baden. Jang Arka is bijna on- 

dergegaan. 

De princes ging daarop baden in het bekken en, nadat ze gebaad had, ging 

ze terug naar het paleis, gevolgd door hare vrouwelijke bedienden, en zoo naar 

het vrouwenverblijf. 

Laten we nu zwijgen van de princes en het verhaal afwisselen door de 

mededeeling, dat Sri Boepati Padjadjaran in zak en asch zat, moede van het 

langdurig wachten op de terugkomst van zijn zoon Raden Banjaktjatra. Doch deze 

kwam maar niet. De geheele hofstad geraakte daarover in opschudding. Ten 

einde raad, zond Sang Praboe een bode af om zijn zoon, den kluizenaar, Gagah- 

ngampar, te ontbieden, die in afzondering leefde op den berg Megasoemini en daar 

reeds geruimen tijd dat kluizenaars-leven leidde. 

Van het oogenblik af aan, dat hij tot de jaren des onderscheids gekomen 

was, was hij van huis gegaan; had zich in eene hermitage op Soemini gevestigd 

en wist daardoor niets af van de reis van Raden Banjaktjatra. Raden Gagah- 

ngampar droeg op dit oogenblik den naam van Raden Silihwarna. 

Toen hij te Padjadjaran was aangekomen, werd hem door zijn vader op- 

gedragen om zijn ouderen broeder te gaan opsporen en hem te overreden naar huis 

te komen. je 

Raden Silihwarna was reeds geruimen tijd op reis; had overal rondgereisd en 

rondgezocht; was elke hoofdstad binnengegaan, doch mocht Raden Banjaktjatra niet 

aantreffen. Daarop zette hij zijn reis in oostelijke richting voort, tot hij de 

hoofdplaats Pasir-loehoer bereikte. Daar trad hij in dienst bij den Vorst, werd 

aangesteld tot kommandant van de lijfwacht ter vervanging van den overleden 

titularis, aldus zijn wensch erlangende om deel te nemen aan den strijd. 

EA 
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X. 

DANDANG-GOEL A. 

Laten we nu zwijgen van Raden Silihwarna, die reeds in dienst getreden 

is; laten we verder geene uitweidingen of opsieringen maken, maar in ons ver- 

haal terugkeeren tot Raden Kamandaka. 

Deze werd voortdurend door God beschermd en ontkwam daardoor aan een 

wissen dood op het oogenblik, dat men hem met steenen wierp. In de rivier 

was namelijk een grot en deze ging hij binnen. Toen hij dus door de poeng- 

gawa’s werd geacht door de steenen in flarden te zijn geslingerd, bevond hij zich 

in werkelijkheid behouden en wel in de grot .. .— hetgeen aan de barmhar- 

tigheid Gods moet worden toegeschreven. Door die grot heen werd hij naar het 

zuiden meêgevoerd naar eene uitmonding in de rivier Logawa, welke uitmonding 

de Soeroep-lawang genoemd werd. De Raden volgde de richting van de grot; 

ging er door heen als over den grooten weg en kwam zoo op zijn gemak aan 

de Soeroep-lawang, aan den oever van de uitmonding. 

Vervolgens ging hij, langs den oever, de rivier Serajoe opwaards. 

Hij werd omgeven door een glans als van de volle maan, als van helder- 

stralend goud. Hij at niet en hij sliep niet. 

Gemoedsbeweging maakte hem sprakeloos. Alleen dacht hij met bezorgd- 

heid, met bekoring tevens, aan Déwi Tjiptarasa; met het oog zijner ziel zag hij 

al hare bewegingen en hij murmelde in zijn hart: hoe vreeslijk van haar ge- 

scheiden te zijn! 

Gij zijt de éénige, die schoon zijt boven allen. Gij zijt de eenige, die 

plaats neemt in de diepste nis van mijn hart. 

Ik zal een kidang offeren, als ik u weêr mag ontmoeten, liefste-mijn! Ik 

zal u in mijne armen nemen als een pop; u vleiend toespreken; u mooie beloften 

toefluisteren, dag en nacht, en dat alles kussende, voortdurend kussende. Wat 

moet ik doen? Ik kan niet anders dan u lief hebben. Maar gij hebt geen me- 

delijden met het mannetje — anders zoudt ge wel tot me komen. Mocht ik maar 

één oogenblik met u zamen zijn. Het is verkieslijk te sterven, als ’tnog lang 

moet duren van u gescheiden te zijn. 

Vijf-en-twintig gèdèng padi zullen worden geofferd, als ik, behouden en 

wel, uw bedgenoot zal mogen zijn, om dan niet meer te scheiden. Gij zijt ’t 

alleen, die uw slaaf vernietigt; hem in ’tverderf stort. Ik kan niet naar mijn 

land, Padjadjaran, teruggaan, als het niet mag zijn in gezelschap van u. Mag 



dat niet, dan is te leven geen plicht meer. Het juweel van Pasir heb ik de 

mijae verkoren — die me waanzinnig van liefde gemaakt heeft, moet de mijne zijn. 

Maar, als ik doorging over de liefde van Raden Kamandaka, dan zou er 

geen einde komen aan het verhaal; laten we dus meer rechtstreeks voortzetten en 

mededeelen, dat Kamandaka op reis ging naar Pasir, waar hij zich vestigde in 

een huisje ten noorden van de hoofdplaats. Dat tijdelijk verblijf was het huis 

eener weduwe, genaamd Njaï Kertasara. 

Deze was zeer behoeftig, had nauwelijks te eten vóór den tijd, dat de prins 

bij haar zijn intrek nam; had niets aan haar lijf als een paar lompen en hield te 

_ Pasir-loehoer een waroeng van kruiderijen. Als ze dat niet gedaan had, was ze 

zeker al van honger omgekomen. Haar man was reeds lang overleden en had 

haar zonder kinderen achtergelaten — ’t was, o zoo treurig. Raden Kamandaka had 

diep medelijden met de arme weduwe en daarom nam de Raden daar zijn intrek. 

Aldaar hield de prins zich onledig met hanengevechten. Waar en wanneer maar 

ergens een wedstrijd was, daar ging de Raden op af, vergezeld van een bedien- 

de, — een man, die afkomstig was van Losari en bij den Raden in dienst was 

gekomen. Deze jongen ging overal met zijn meester meê. Wat zijn leeftijd betreft, 

was het een goede zeventiger, die Ki Rekadjaja, — een leelijke oude-heer met 

een bochel, een ronden dikken buik en naar boven uitstekende billen, met kromme 

_ beenen en binnenwaartsche knieën; hinkend van gang en met ontblooten buik, 

waardoor het te zien was, dat hij veel van eten hield. Hij maakte zijn buikband 

los onder het eten. 

Dat buikje was nog ronder dan een semangka. 

De weduwe was erg in haar schik, dat Raden Kamandaka bij haar inwoonde; 

ze staakte het verkoopen van kruiderijen en droeg ongeschonden kleeren, die ze 

van den koningszoon gekregen had; had elken dag te eten tot verzadigens toe, 

wat haar ook door den Raden verschaft werd. 

Hij zelf won altijd, als hij zijn haan liet vechten, die de weduwe hem ge- 

schonken had. Zij maakte zijn eten klaar en zette ’them voor. Meermalen ging 

hij er op uit, naar eene plaats, waar een hanen-gevecht gehouden werd, aan de 

grens van de hoofdplaats; en zoo wisten langzamerhand de meeste menschen van 

_ Pasir, dat Kamandaka niet dood was. Dat werd overgebracht aan de poenggawa’s 

en deze rapporteerden weêr aan den Patih, dat Kamandaka werkelijk nog in 

leven was. 

Daar stond men algemeen versteld van. Hij was verbrijzeld en in flarden 

gesteenigd en zoo omgekomen in de rivier —en op stuk van zaken, was de man 

toch nog in leven. 
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Hierop spoedde zich Kjaï-Patih naar het paleis; kwam nader tot in de 

tegenwoordigheid van den vorst; maakte de sembah en gaf kennis, dat Kamandaka 

weêr levend was. ie pe 

Toen de vorst dat vernam, ontstelde hij en riep luid: maar hoe heb ik 

het nu, Patih! Jaren geleden kom je me rapporteeren, dat Kamandaka dood is_ 

en nu leeft hij weêr ! f N 

De Patih maakte de sembah en antwoordde: Uw toorn kome over mij... 

(en dat is nu de oorsprong, dat de kolk tot den huidigen dag kedoeng petaoenan 

genoemd wordt). ì 

Toen de Patih dit gezegd had, ontbood de vorst Silih-warna. ' 

Toen deze verschenen was, zei de vorst: Silih-warna, ik draag u als taak 

op om me dien doorn uit ’toog te verwijderen, dien dartelen bantèng, die rond- 

zwierf in het paleis, dien Kamandaka, dien verleider! Na hetgeen is voorgevallen, 

vertrouw ik geen enkelen van mijne poenggawa’s meer. Nadat Kamandaka vroeger 

het paleis was binnengeslopen, verbonden zich de gezamenlijke poenggawa's om 

hem te vangen — maar dat mislukte. Daarbij kwamen nog alle pradjoerits, waar- _ 

van velen werden doodgeslagen en velen gewond. Toen hij uit het paleis en uit 

de stad ontsnapt was, werd de kali Logawa door troepen afgezet; vele poeng- 

gawa’s werden gewond en .. .. plom! daar sprong de dief in de kolk ..... 

Hij werd van alle kanten bewaakt om zijn bovenkomen te bespieden. Men smeet 

met steenen naar hem, doch den heelen dag kwam hij niet boven, zoodat alle 

poenggawa’s in de meening verkeerden, dat hij was omgekomen, .... en bij 
slot van rekening leeft hij nog. Alleen gij, Silih-wangi, zijt de aangewezen per- 

soon om die zaak tot een einde te brengen; Kamandaka af te maken. Ik ver- 

lang zijn hart en zijn bloed. Zoodra ge dus Kamandaka hebt afgemaakt, snijdt 

ge hem dadelijk open. Ik eisch zijn hart; ik verlang zijn bloed te slurpen. 

Silih-warna maakte de sembah en zei eerbiedig: alleS geschiede, zooals 

u bevolen hebt; ik vraag vorlof en uw zegen; ik gevoel mij niet bij machte om 

lichtvaardig de goede uitvoering van mijne taak te beloven, doch ik bid, dat uw 

zegen op mij moge nederdruppen en dat alles moge worde volvoerd, wat door 

Uwe Majesteit verlangd wordt. A 

Daarop maakte Silih-wangi weder de sembah, vroeg zijn congé en ging 

heen. Buiten gekomen, ontbood hij zijne onderhebbende beambten en sprak: 

Makkers en gezellen, mij gewerd de opdracht van den vorst jacht te gaan 

maken op den banteng, die rond gedarteld heeft in de kraton; een iegelijk dus, 

die weet, waar Kamandaka zich ophoudt, (die spreke). 

Nitipraja sprak daarop: ik weet, waar hij is; hij komt bij elke vereeniging 

voor een hanengevecht in de desa Panjebatan. Hanen laten vechten is zijne 

(gewone) bezigheid. | 
Raden Silih-warna antwoordde: als dat zoo is, dan neem ik je meê om 

me de plaats aantewijzen, waar de banteng zich bevindt. 
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Maak je klaar, ik vertrek dadelijk. Alleen u neem ik meê; de anderen 

| kunnen zich met hunne troepen in hinderlaag leggen aan den weg. Ingeval Ka- 

mandaka daar passeren mocht, houdt je dan eenvoudig stil en ziet scherp toe, 

waar hij heen gaat, en komt me maar te hulp, als me iets mocht overkomen. 

E De Raden vertrok met spoed, alleen vergezeld door Nitipraja, die een 

vechthaan bij zich had om dien in de desa Panjebatan bij te brengen als kampioen. 

& _ Men was reeds een heel eind. op weg — doch laten we zwijgen over de 

reis en spreken over Kamandaka. 

| 
Deze zat juist in zijn pondok. Het was nacht. Dag en nacht deed hij niets 

anders als zijne vechthanen verzorgen. Zijn haan, genaamd Mertjoe, was een fraai 

beest met veêren in drie verschillende kleuren. Daar deze telkens won, waren 

de inkomsten van Kamandaka vrij belangrijk en was hij dol op zijn haantje. 

Nacht en dag was het beest in zijne nabijheid. Als Kamandaka ging slapen, zette 

hij de kooi vlak naast zich. 

4 Dat is de oorzaak, dat, toen daar ter plaatse later een doekoeh ontstond, 

deze den naam kreeg van Koeroeng-ajam en wel als gevolg hiervan, dat de kooi 

van Raden Kamandaka begon te ontluiken tot een bamboeboschje met breed uit- 

staande takken. 

Het trof nu juist, dat hij uitging naar eene plaats, waar een wedstrijd ge- 

houden werd. Rékadjaja was bij hem met den haan op de armen. 

Laten we nu zwijgen van de reis, 

Toen ze waren aangekomen op de plaats van bestemming, troffen ze een 

groot gezelschap aan; en ook Raden Silihwangi en Nitipraja zaten er sinds lang 

onder de vele spelers, die tegenwoordig waren. 

Daar kwam ook Kamandaka aan de noord-westzijde binnen, gevolgd door 

Rékadjaja met den haan op zijne armen. Nitipraja merkte hem dadelijk op, schoof 

nader bij Silih-warna en fluisterde: daar heeft u Kamandaka. Daarop keek Silih- 

warna op en zag de gestalte van Kamandaka. Doch het was de wil van de godheid, 

C at Silih-warna hem volstrekt niet herkennen zou; dat hij niet weten zou, dat ’t 

zijn broeder was — en ook voor Kamandaka bleef het geheim, dat hij Silih-warna, 

zijn jongere broeder, was. 

Dat kwam door de langdurige scheiding en de verandering der namen. 

Dadelijk nam Silih-warna zijn haan ter hand en zei hardop tot zijn reis- 

gezel: Ki-Nitipraja, tegenover dien haan daar met drie verschillende kleuren 

worde mijn haan gesteld om te zien, wie het wint, . . . . maar ik verlang, dat 

niemand mijn haan in handen neemt; hij worde eenvoudig aan den anderen haan 

__voorgeworpen en dan moge verder het lot beslissen, wie het onderspit delft. 

E 
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Nitipraja merkte zacht op: maar als uw tegenpartij geen genoegen neemt 

(met de voorwaarde) om uw haan niet in handen te nemen, wat dan? 

Welnu — antwoordde Silih-warna — dan laat hij het maar. 

De meeste spelers stemden daarmeê in en riepen Kamandaka toe: kom, 

Dèn Bagoes, vooruit maar, wij nemen aandeel in uw partij; wij houden op uw haan. 

Zóó, als we hier zijn, .. . . als we zoo het voorkomen zien van uwen haan, .. . 

houden wij het er voor, dat hij ’tin alles (van den andere) wint: hij is mooier; 

hij wint ’t in breedte en hoogte; en in spierkracht zal hij ook wel niet onderdoen ; 

daarbij komt nog, dat Mertjoe vroeger al zoo vaak overwinnaar geweest is en nu 

een klein haantje als tegenpartij krijgt. Waar is u dan nu nog bang voor? 

Raden Kamandaka liet zich bepraten, volgde den raad van de meerderheid _ 

der spelers en zei: nu, dat is goed, kameraden, ik geef toe, maar ik houd mijn 

haan zelf in handen; ik behandel hem zelf. 

Toen Silih-warna dit hoorde, was hij zeer in zijn schik en zei: 

In orde, laten we dan maar inzetten; elken inzet, hoe groot die ook zij, 

zet ik tegen. Kamandaka zette klein in, f/ 250— en dat werd ook ingezet door 

een ieder, die op zijn haan hield. Raden Silih-warna antwoordde: top! daar 

zijn mijne f/” 250—. | 

Daarop werden de hanen gewasschen en met rijst gevoerd. Voor Silih-warna 

werd de waschlap gehanteerd door Nitipraja en de wassching en wrijving van 

Kamandaka’s haan werden uitgevoerd door Rékadjaja. Ì 

Toen de hanen gebaad waren, zei Raden Silih-warna: laten we ze nu op 

elkaâr los laten. 

Op dat gezegde liet Kamandaka zijn haan ook werkelijk los, doeh Silih- 

warna trok zijn haan met een ruk terug en smeet hem Kamandaka eensklaps op 

het lijf. Het was bedoeld op zijn borst, maar daar hield de haan geen vat; viel 

zoo af naar zijn linkerzijde en trof den Raden in de zijde met het mesje, dat 

onder de vleugels was vastgebonden. Kamandaka ontwaarde pijn en bemerkte, 

dat er aanhoudend bloed sijpelde uit zijne linkerzijde. Hij was woedend van 

schaamte: nog nooit van zijn leven had men zijn bloed vergoten en nu zag hij het 

vloeien. 

Fluks greep hij den haan; gaf hem een slag en smakte Kilat tegen da 

grond, die daar, geheel uit elkaâr, dood bleef liggen. 

Raden Silihwarna ontstak wederkeerig in toorn, vloog met getrokken kris 

op Kamandaka toe en stak daarme@ verscheidene malen naar hem. Maar Kaman- — 

daka was er op berekend en pareerde tot drie malen toe den steek van Raden 

Silihwarna, zoodat hem zelfs de opperhuid niet gedeerd werd. Daarop stak 

Kamandaka op zijn beurt Silih-warna naar de zijde, waar ook deze bleef pal 

staan en werd in ’t minst niet gedeerd. | 
Eensklaps greep Kamandaka zijn tjis en zwiepte hem in de lendenen van. 

Raden Silihwarna, die ter aarde tuimelde en daar geruimen tijd bezwijmd bleet 
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en. De spelers stoven uiteen en dropen af op het gezicht van de twee 

éns, die elkander daar hakten en hieuwen met ontzettend getier. 

Ki-Rékadjaja greep fluks zijn haan en nam hem op de armen. 
Toen Nitipraja zijn heer ter aarde zag liggen, voelde hij zich genoodzaakt 

toetesnellen, NA: en ving daarbij in zijn lende een slag op van de tjis van 

Kamandaka, — zoodat hij ter aarde zeeg en stierf. 

| Toen kwam Raden Kamandaka tot bezinning; vondt (bij rijper nadenken), 

de beleediging, hem aangedaan, toch zoo erg niet was; ... . en kwam tot 

het bewustzijn, dat die Silih-warna een gezant was van den vorst. Hij ging daarop 

met Rékadjaja huiswaarts en liet de desa Panjebatan achter zich (kawoental). 



XI. 
PANGKOER. 

Laten we nu terugkeeren tot de troepen, die ten getale van 300 man in 

hinderlaag waren gelegd aan den weg. De kameraden van Silihwarna schrikten, 

toen ze het geraas van menschen vernamen en bevroedden reeds, dat er iets aan 

de hand was. E 

Ze namen dus hunne voorzorgen. Er werd een man afgestuurd om aan 

een voorbijganger, die zieh mocht opdoen, te vragen, (wat er gaande was). Het 

wijlde niet lang, of daar kwam een der vluchtende spelers aanzetten. Deze werd 

‘aangehouden en hem gevraagd, wat daar ginds voor een opstand was. De ge- 

vraagde antwoordde, dat er Satria’s waren, die met elkaar vochten op de plaats, 

waar ze voor een hanen-wedstrijd waren bijeengekomen. De soldaat keerde iĳling 

terug en rapporteerde, wat de voetganger hem had meegedeeld. E 

Daarop werden de gelederen opgesteld; de wegen in allerijl, zonder eenige 

tusschenruimte, afgezet, ..... — vol angst en schrik op het gerucht, dat Ka- 

mandaka reeds buiten de desa op den weg gekomen en den grooten weg reeds 

dichtbij genaderd was. Men bespiedde het midden van den weg en de troepen 

bleven daar bevende staan. Ï 

De Raden was reeds op het gevaar voorbereid en sloeg met Rekadjaja 

onmiddellijk noordwaarts af. De troepen zagen met huivering, dat ’t werkelijk 

Kamandaka was. Ze trokken voorwaarts en sloten hem van alle kanten in. Maar 

onze Radèn was niet vervaard. Stormend viel hij aan, rechts en links. De 

troepen hieven een vreeselijk krijgsgeschreeuw aan. De Raden sloeg er met 

woede op in en een massa pradjoerit's beten in het.zand. De tjis waszijn eenig 

wapen, maar die tjis werd rondgezwiept als een windmolentje; die tjis flikkerde, 

flonkerde en vonkte. Van schrik bevangen, stond men te kijken en durfde niet 

naderen. Van alle kanten, doch op vrij verren afstand ingesloten, zwenkte Ka- 

mandaka naar het noorden en ging, gedekt door het water, opwaarts langs den 

oever van de rivier Logawa tot oostelijk van de desa Langgong-sari. d 

Laten we nu in ons verhaal teruggaan tot hem, dien we bezwijmd hebben 

achtergelaten. Ì 

Raden Silihwarna was weêr bijgekomen en, ontwakende, was hij, sprake- 

loos van schrik, blijven staren en zag, dat Nitipraja dood was en een wond had _ 
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aan de borst (I). Kamandaka was niet te zien. Woedend ging Silihwarna hem 

achterna, het spoor volgende van Kamandaka’s bloed. Spoedig haalde hij hem in 

ten oosten van de desa Langgongsari, doch, door de duisternis overvallen, voegde 

hij zich bij de troepen. 
| Raden Kamandaka, die zich achtervolgd zag, stak ten westen van Lang- 

gongsari de rivier over en hield, door den nacht overvallen, ten oosten van die desa 

stil. De pradjoerit's, 400 man (°) sterk, die niet wisten, waar hij gestoven was, 

werden door Kamandaka echter zich opgemerkt. Ze omsingelden de plaats. 

De nacht kan met stilzwijgen worden voorbijgegaan — maar den volgenden 

morgen, toen Sang Jang Soerja reeds was opgegaan, sprak Silih-warna zijne troe- 

pen aldus aan: luistert gij allen naar mijne bevelen. Laat niemand mij volgen 

in den strijd! Ik alleen zal me als kampioen stellen tegenover Kamandaka. Het 

zal een gevecht zijn van man tegen man — behalve, wanneer ik mocht overwonnen 

worden, doet dan, wat ge wilt; maar zoolang dat niet het geval is, verlang ik 

alleen uwe toejuiching. 

8 Zijne krijgsmakkers lieten daarop een sendika hooren. Raden Silih-warna 

liep daarop fluks op Kamandaka toe en riep: kom op, gij Kamandaka! Deze 

antwoordde: wat is er van je begeeren? — trad een eind weegs terug, schortte 

ijn kleed op, stak dat vast in den gordel en deed den aanval. 

Silih-warna weerde hem af. Bonzend was de aanval van man tegen man. 

Men drong tegen elkander aan; greep elkander aan en smakte elkander tegen 

len grond. Door en over elkander slingerend, sloeg de een den ander op het 

gezicht en men schopte elkaâr; en dat ging zoo geruimen tijd door. Dan weêr 

grepen ze elkaâr in de handen (%) en trokken elkander zoo heen en weêr. Dat 

s de oorsprong van den naam Padjogol, die gegeven werd aan de doekoeh, die 

later tĳd op deze worstelplaats verrees en dezen naam behield tot den 

hu uidigen dag. Toen de strijd reeds lang geduurd had en de strijders afgemat 

Ee rustten ze uit. Toen ze waren uitgerust, begonnen ze weêr te vechten. 

Daarop sprak Kamandaka: laten we den strijd overbrengen op eene andere plaats, 

E. verder van de hoofdplaats ligt, dan kan je je hart ophalen aan het gevecht. 

Silih-warna antwoordde: mij goed, ik volg u. 

Daarop ging Raden Kamandaka westwaarts en doorwaadde weêr de rivier 

Logawa. Waar hiĳ ging, werd hij op den voet gevolgd. 

; (1) Zetoe djadja staat er, maar de dichter vergeet, dat’ hij den slag heeft laten neêrkomen in de 

lende: tinadahan tjis lamboengé. 

(2) Waar die 400 man van daan komen, blijkt niet. Voor het metrum, dat 2 lettergrepen eischt, be- 

hoefde tga niet met Zawan te worden verwisseld. 

(3) Adjogol komt niet in het Wdb. voor. 
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Toen stak hij de rivier Apa over; vervolgens naar het oosten en, toen hij 

de rivieren Djengok en Bodas achter den rug had, ging hij verder in noord-oostelijke 

richting. Ook Ki-Rékadjaja volgde hem met Mertjoe op den arm Plotsel: 5 

maakte hij halt ten westen van de rivier Bandjaran. Silih-warna met zijn 400 

man troepen volgde den vijand overal. 

Hierover nu gezwegen; en spreken we over de hulptroepen, die door den 

vorst van de hoofdplaats waren afgezonden, onder bevel van den Adipati Marési, 

om Silih-warna tot spoed aantezetten. 

Toen de Adipati bij de troepen kwam, sprak hij tot Silih-warna: Silih- 

warna, mij is door den vorst opgedragen u te bevelen uwen marsch te bespoe- 

digen. re, 4 

Raden Silih-warna antwoordde: uw wil geschiede. À 

Raden Kamandaka had maar al te goed gezien, dat er hulptroepen waren 

aangekomen, en nam zijn tjis ter hand. Á 

Raden Silih-warna gaf zijne bevelen aan de 400 man en aan de hulptrae e- 

pen; en met dat ze aanvielen, stormde Kamandaka, onvervaard als hij was, naar het 

centrum, even als een gewonde banteng. De hulptroepen stoven rec 

een en die pal bleven staan, werden voor een deel gewond en voor een ande 

deel gedood — en de 400 man andere troepen werden eveneens ten deele gewon 4 

ten deele afgemaakt. & 

Silih-warna deed een woedenden aanval, doch werd teruggeslagen. E 

Een dag lang duurde de strijd en zonder ophouden werd de aanval voort= 

gezet (!). Dat is de oorsprong van den naam, die aan de desa gegeven werd, 

toen het bosch daar na verloop van tijd werd ontgonnen en bewoond, n. L 

Kobér. Toen men allengs door de duisternis werd overvallen, ging Kamandaka, 

al vechtende, langzaam terug en verlangde den strijd verder te ontwijken; hij 

voelde, dat hij gewond was; en was van plan zich ten oosten van de rivier te 

verbergen. “ 

Op het punt om de rivier over te steken ontmoette hij daar eene versper 

ring van den vijand en zwenkte daarom naar het noorden; zette zijne reis voort lang 

den oever van de Bandjar en ontmoette een dam, die hem geschikt voorkwam 

overgang; hij wilde er over heen gaan, maar de weg was moeielijk te begaan: 

Toch stak Kamandaka voorspoedig de rivier over aan den oostkant; ging 

een groot bosch in en verschool zich daar ongehinderd. Hij was van zins om 

daar uit te rusten van de vermoeienissen van den strijd en van zijne wonden té 

herstellen. Zoodra hij in het bosch gekomen was, gelastte hij Rékadjaja zoo gauw 
mogelijk tepoes-bladeren te halen en daarvan een slaapmatje te vlechten. Het 

(1) Zur ngobers. 
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duurde niet lang, of het matje lag kant en klaar voor hem uitgespreid. De prins 

ging er op liggen met een steen als hoofdkussen en liet zich door Rekadjaja 

pidjëten. | 

Spreken we nu van Silih-warna. 

Nadat deze en Dipati Maharësi reeds geruimen tijd met hunne troepen 

hadden uitgerust en niets van den vijand ontwaarden, begrepen ze, dat deze zich 

uit de voeten had gemaakt. 

Daarop werd bevel gegeven om hem met allen spoed optesporen — hetgeen 

geschiedde. Er werd gerapporteerd, dat zijn spoor ontdekt was, gaande noordwaarts 

en zoo langs den oever stroomopwaarts. 

Daarop rukte een groote troepenmacht uit, die het spoor volgde langs den 

oever en zoo de bendoengan bereikte. Men zwenkte oostwaarts de rivier over en 

kwam zoo aan den rand van het bosch. } 

De aanvoerder bleef bedenkelijk staan, ..... ja wel, . .. . het spoor 

gaat verder het bosch in ..... — hij wilde verder doorgaan, maar was uiterst 

beangst: het bosch was erg begroeid met onkruid en dan een vijand, die geacht 

werd bovenmenschelijke kracht te bezitten; en dan nog een nacht, die zoo helsch 

donker was, dat er moest worden geageerd bij fakkellicht. 

Zoo kon het dan ook niet anders, of alle soldaten verkeerden in voortdurende 

ongerustheid. Ze maakten halt en overlegden met elkaar. 

Hoe in deze een middel uittevinden — zeî Raden Silih-warna zacht. — Wat 

mij betreft, antwoordde Adipati Maharësi, vind ik in deze het beste, dat het 

bosch door de troepen worde omgetrokken, totdat de gelederen met de einden 

aan elkaâr sluiten — voor de zekerheid vlak aan de plaats, waar het spoor ten 

einde loopt. 

Toen Silih-warna het gevoelen van Dipati Maharési vernomen had, vond dit 

gereeden ingang en hij gaf daarom dadelijk last aan zijne troepen om het bosch 

te omsluiten op de wijze, als door Dipati Maharési was aangegeven. De troepen 

rukten op en de insluiting werd uitgevoerd. Silih-warna gaf last de gelederen 

vast aan een te sluiten aan de noord-, zuid-, en oostzijde en alleen de westzijde 

onbezet te laten. 

Raden Kamandaka bevroedde wel, dat, al mocht hij ook weêr vrij zijn, hij 

zich toch niet al te ver bewegen kon: — als hij westelijk naar buiten ging, was 

hij vlak bij de hoofdplaats. 
Raden Silih-warna liet daarop een hond halen om dien het bosch in te 

sturen en den verscholene te doen opsporen. 

In een oogwenk had men een hond bij de hand. Deze werd in het bosch 

gelaten om er verder in door te dringen. Het beest ging ook werkelijk vooruit 

en zette zijn tocht, overal snuffelende, voort. 

Raden Kamandaka bespeurde al heel gauw, dat hij door een hond werd 

opgespoord, en dadelijk sprak hij een tooverspreuk uit om den hond het blaffen te 

Verh. Bat. Gen. deel LI. z 
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beletten. Toen de hond dan ook tot aan (de schuilplaats van) Raden Kamandaka 
genaderd was, durfde hij geen kik geven. ’tWas, of hij door vrees en afkeer 

bevangen was. Daarop werd Rékadjaja gelast om het dier te pakken. 

Deze deed dat en stopte den hond in een koeroengan. 

Hieruit nu is voortgesproten, dat toen dit bosch later een doekoeh werd, 

daaraan de naam gegeven werd van Karang-andjing. 

Maar laten we verder gaan. 

Den volgenden morgen wenschte Raden Kamandaka het bosch te verlaten. 

Hij nam de vier windstreken op om te weten, aan welke zijde het bosch niet — 

door troepen bezet was, en, ja wel, . . . het westen was onbezet gebleven. 

De troepen, die het bosch hadden omsloten, luisterden aandachtig, of ze 

ook hondgeblaf vernamen, maar daar werd niets gehoord. Angst vervulde hun 

hart, . . . . maar, waar zou die hond dan toch gestoven zijn? Misschien wel door 
. … . . kie 

een tijger opgevreten; .... ’tis toch wonderlijk! daar is geen geluid te ver- 

nemen. . 4 
Daarop verliet Raden Kamandaka, vergezeld van Ki-Rékadjaja, het bosch _ 

aan de westzijde, waar geene troepen waren opgesteld, en stak de rivier over, 4 

zonder dat de omsingelaars er iets van bemerkten. \ 

Toen hij aan de westzijde van de rivier gekomen was, begon Raden Ka- 

mandaka te snoeven en riep: Silih-warna! kom me nu achterop, als je een held — 

bent! Maar kom alleen, tot een gevecht van man tegen man! 

De troepen verschrikten en dadelijk rukten ze op om Kamandaka te ver- 

volgen aan de westzijde van de rivier. Raden Silihwarna was woedend. Vol 

moed zette hij zijne troepen aan tot den marsch en toen hij aan de westzijde à 

van de rivier gekomen was, was Raden Kamandaka reeds ver weg. De troepen 

versnelden de pas, doch bleven steeds op denzelfden afstand’ van Raden Kaman- 

daka verwijderd. RIE 
Toen ze waren voortgemarcheerd tot aan de rivier Djengok, maakten ze 

halt tot een overleg. a 
Met luider stem sprak nu Silih-warna: officieren en soldaten! Blijft gij 

allen hier achter; ik zal hem alleen achteropgaan, omdat ik, met vele menschen 

bij me, zeker belemmerd word en hem niet gauw genoeg achtervolgen kan. 

Daarenboven is het toch zijne bedoeling en is hij er erg op gesteld om man tegen 

man met mij te vechten en als ik nu vele manschappen bij we heb, ontsnapt hij 

me weêr. Marcheert nu achter me op; ik zal zelf voorgaan. | 

Zoo ging Raden Silihwarna vol moed (den vijand) achterop, zonder troepen. 

Onder die bedrijven was Raden Kamandaka reeds aan de rivier Apa, waarvan hij, 

stroomopwaarts, den oever volgde. Zijn wond bloedde nog en de bloeddruppels 

drupten langs den weg. Toch zette hij zijn reis voort, tot hij, aan den bovenkant 

van de rivier gekomen, een steenblok aantrof, zoo groot alseen berg. Dit beklom 

hij aan de zuidzijde. Het bloed stroomde zonder ophouden, als vroeger. Reka- 
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djaja sprak: laten we ons weêr verstoppen: ze komen ons waarschijnlijk achterop. 

Raden Kamandaka antwoordde: neem gij maar de wijk, oom, maar zeg hem, dat 

ik niet voornemens ben me aan hem te onttrekken, — aan den man, die me inhaalt 

op de sporen van mijn bloed. 

Toen Silih-warna aan het steenblok was aangekomen, riep hij op snoe- 

_ venden toon: Zoo ben je daar? Ontloop me nu niet, Kamandaka, nu ik je inge- 

haald heb; toon nu, dat je een held bent en kom naar beneden om te zien, wie 

het meeste bloed heeft. Daarop trok Silih-warna zijn kris en snoefde verder : kom 

nu maar vechten, hier op den grond, en maak nu maar geen panggoeng van 

een steenblok. | 

Raden Kamandaka antwoordde: kom hier boven, Silih-warna, en laten we 

%t met de wapenen beslechten, hier boven op den steen; laten we vechten kris 

tegen kris. Als ik wijken mocht, dan ben ik waarschijnlijk niet de zoon van 

den grooten vorst Silihwangi, die heerscht over Padjadjaran. Betwist me dat! 

Zie hem machtig te worden, dien Banjaktjatra — want die benik! De kroonprins 

van Padjadjaran zou bang zijn om te sterven? 

Raden Silihwangi beefde van schrik, toen hij dat hoorde; hij stak de kris 

in de scheede; boog het hoofd neder op den steen; huilde hardop en riep klagend 

uit: mijn broeder, mijn broeder! Zoolang reeds naar u gezocht! Ik heb u niet 

herkend! Hoe wreed, om me dat niet eerder te zeggen! Hoe kon ik ook zoo 

vergeetachtig zijn! Ik bid u om vergiffenis, mijn broeder. 

Raden Kamandaka schrikte: zijn vijand, die hem toeschreide. .. . 

Wat is dat? — zoo sprak hij, — wie zijt ge? Dat huilt me daar en bidt 

me op smeekende wijze. . . . 

Silihwangi antwoordde: ilk ben uw jongere broeder! ik ben Banjakngampar, 

mijn broeder, ik-zelf! 

Onthutst daalde Raden Kamandaka neêr van het steenblok en omhelsde 

zijn broeder. En zoo zaten ze daar beiden te huilen en elkaâr smeekende en 

dan weêr elkaar omhelzende en elkaâr alles herinerende. Daarna lieten ze elkan- 

der los en gingen zitten, een ieder naar zijn rang. De jongere broeder maakte 

de sembah, kuste de voeten van zijn ouderen hroeder en kuste de aarde. 

Nadat hij weêr gezeten was, sprak hij zacht: broeder, ik werd op reis 

gezonden door vader Praboe om u te ontbieden. Wat ik u dus bidden mag, mijn 

broeder, ga nú meê terug. Vader Praboe is al oud en u moet hem opvolgen in 

de regering. 

De oudere broeder antwoordde: het zal mij gemakkelijker vallen, broeder, 

om hem na u te ontmoeten. Ga gij dus terug — maar zeg me nu, broeder, gij, die 

op me afgezonden zijt door Kjaï Adipati van Pasir loehoer, wat uw opdracht is 

en wat er door hem verlangd wordt. 

De jongere broeder antwoordde zacht: de opdracht van Adipati van Pasir 

is deze: wanneer u mocht omgekomen zijn, gesneuveld in den strijd, dan moet uw 
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hart worden meêgenomen. Uw bloed zal worden geslurpt en uw hart zal worden k 

gegeten door den vorst. 

De oudere broeder antwoordde: wel kom! nu, daar heb ik geen bezwaar tegen. 

Toen Rekadjaja bemerkte, dat de beide vijanden koek en ei waren, kwam 

hij haastig nader en stond versteld over wat hij zag. 

Raden Kamandaka sprak hem toe: oom Rékadjaja, hier is je heer, mijn j 

jongere broeder, die in de hoofdplaats achterbleef en in dienst trad bij Adipati van 

Pasirloehoer. Hij werd door Sang Adipati uitgezonden om me optesporen. Wat _ 

ik je zeggen woû, oom, ga vlug terug naar de plaats, waar de hond dooruinde 

kooi werd gestopt ('). Daar aangekomen, moet je den hond afmaken en dan zijn 

bloed en hart hier brengen, — maar hou je goed, als je soms menschen van Pasir 

mocht tegenkomen. 

Ki-Rékadjaja liet zijn sendika hooren en vertrok onmiddellijk oostwaarts — 

om te voorkomen, dat hij bij het heengaan of terugkeeren menschen van Pasir 

tegenkwam. Maar laten we daarover niet spreken. 

Toen hij ter plaatse van den hond kwam, werd deze door hem afgemaakt, 

het hart er uitgenomen en het bloed opgevangen. Dadelijk keerde hij daarop 

terug en niet lang daarna was hij bij de Radèn’s terug. 

Na de aanbieding van hart en bloed zeî Raden Kamandaka tot zijn Jongeren _ 

broeder: hier, broertje, bied dat nu aan Sang Adipati van Pasir aan. Zeg hem, 

dat dit mijn hart is en dat ook dit bloed het mijne is. Dat het een pijnstillend — 

middel zij voor het hart van den vorst. Je begrijpt me genoegzaam. 

De jongere broeder nam eerbiedig afscheid. Met spoed aanvaardde hij den 

terugtocht met bloed en hart in de hand. In een oogwenk had hij den grooten 
afstand afgelegd en was weldra bij zijne kameraden, 400 man troepen,en bij den 

Dipati Maharëési terug. 

Raden Silihwarna sprak: oudere broeder Adipati Maharësi heeft mij gelast 

_ mijne terugkomst naar de hoofdplaats te bespoedigen en het hart en het bloed 

van den bewuste medetebrengen., Hier is het hart en het bloed van dien Kaman- 

daka. Maar ik moet dadelijk terug, want ik wensch ook den reisgenoot van Ka- 

mandaka optesporen; deze is nog niet gepakt, omdat hij op dat oogenblik juist 

niet met zijn heer zamen was. Ik zal hem wel aantreffen in het bosch, dat ik ga 

afdwalen. Keert gij dus, mijne makkers, naar de hoofdplaats en verzoekt om te 

worden afgelost door degene, die achterbleven. 

Raden Silihwarna vertrok daarop met spoed. 

Hart en bloed waren reeds ontvangen door Adipati Maharési. 

Deze marcheerde met zijn 400 man af en, zoodra hij in de hoofdplaats 

(1) Het H. S. heeft hier als 2de persoons vorm van het trans. pass. moe-koeroengi. 



BAL 

was aangekomen, begaf hij zich ter audiëntie hij den vorst. Onder aanbieding 

van bloed en hart deelde hij alles meê, wat er was voorgevallen, van het begin 

tot het einde. 

Ì Sang Dipati was opgetogen; zijn ergernis was verdwenen. 

Dadelijk nam hij het hart en het bloed en at 't zoo maar rauw op: hij 

kauwde het en smakte onder het eten en riep hardop: zoo, is dat nu het hart 
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Laten we nu zwijgen over Sang Dipati van Pasir-loehoer en weêr Hen ver- 

haal opvatten van zoo even over Raden Gagakngampar. rd 

Deze had zijn broeder reeds ontmoet op het steenblok. Hij had hem alles 

van het begin tot het einde meêgedeeld, wat hem zoo al wedervaren was. Raden 

Banjaktjatra gevoelde zich vergenoegd onder het luisteren naar zijn jongeren broe- 

der, die zoo behendig eene andere richting wist te geven aan den loop zijner ge- 

dachten (1); van het scheppen van bezwaren was al geen sprake meer: ze waren 

reeds eenstemming in het voornemen om zamen huiswaarts te keeren. 

Daarop klommen de Radèn's voorzichtig naar beneden: Banjaktjatra voorop, 

zijn jongere broeder in het midden en Ki-Rékadjaja achteraan. Zonder ongemak 

had de afdaling plaats. 

Laten we nu niet uitweiden over de reis van de beide Radên’s en aten we 

spreken over de hofstad Padjadjaran. 

Zijne Majesteit Silih-wangi reikhalsde van verlangen naar de terugkomst 

van zijn oudsten zoon, Banjaktjatra; hij was al zoolang van huis om naar eene 

aanstaande gemalin te zoeken. Bovendien had hij hem zijn jongeren broeder 

achterna gezonden; . . . ook dat was reeds zoo lang geleden; . . . — en nu kwa- 

men ze geen van beiden, zoodat de vorst in vreeslijke spanning verkeerde. 

Die voortdurend zijn opwachting kwam maken, zoowel ’s morgens als 

savonds, dat was zijn te huis overgebleven zoon, Raden Banjakbelaboer. De reden 

daarvan was, dat Banjakbelaboer het er op aanlegde om zijn vader in de regering 
optevolgen. Immers vader was al oud. Toch voelde hij zich nog angstig in zijn 

gemoed, dat zijn broeder zou terugkeeren. Dus hield hij zich stil en wachtte. 

| Toen was zijn broeder Banjak ngampar uitgezonden om Banjaktjatra op te 
sporen. Eens op een tijd was Banjakbelaboer ’s morgens de poeri binnengegaan 

en had zich nedergezet in ’tgezicht van den vorst. Door dezen gewenkt, kwam 

hij nader, maakte de sembah en kuste de voeten van den vorst. Praboe Silih- 

wangi zeî vriendelijk: Banjakbelaboer, mijn jongen, hoe zal dat toch afloopen, 

als je beide broeders niet spoedig terugkomen? — Zacht antwoordde Raden 

(1) Wignja angénggok wiraös, 
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Banjak belaboer : eerst maar geduldig afwachten, Hoogheid; wanneer het eenmaal 

door de godheid beschikt mocht zijn, dat ze niet spoedig terugkeeren, dan zal ik 

ze gaan opzoeken. 

| Doch, vóór dat hij uitgesproken had, werd er buiten geraas vernomen en 

daarbij een geschreeuw, dat de beide Radèn's waren teruggekomen, die zonder 

dralen hunne opwachting gingen maken bij den vorst. 

Bij vader Praboe aangekomen, maakten ze de sembah, bogen zich, ieder 

om de beurt, met het hoofd ter aarde en vatten de vorstelijke voeten met de 

handpalmen en kusten ze. Daarop schoven de Radèn’s terug en zetten zich. Toen 

naderde, al schuifelend, de jongste broeder, Raden Banjakbelaboer, zijn oudsten 

‘broeder en bracht hem de gebruikelijke hulde. Banjaktjatra omhelsde hem. Even- 

zoo bracht Belaboer de sembah aan Gagahngampar en werd ook door dezen 

omhelsd. (Bovendien bracht Gagahngampar de sembah aan Raden Banjaktjatra). 

De beide (teruggekeerde) broeders waren opgeruimd van hart. 

Vader Praboe sprak op vriendelijken toon: welkom thuis, mejongen! ge- 

Tuk met je behouden thuiskomst! 

De beide prinsen antwoordden, na de sembah: dank uwen zegen, Ma- 

jesteit! 

En — hernam de vorst — hoe staat 'ter nu meê, Banjaktjatra, heb je nu 

een vrouw gevonden, die in alles met je moeder overeenkomt? 

| De zoon antwoordde eerbiedig: dank uwen zegen, heer, ja, ze gelijkt als 

een tweeling op moeder: het is, of het een en dezelfde persoon is; het eenige 

verschil is de leeftijd. Maar hare woonplaats is verre van hier, in den oostelijken 

hoek en heet Pasir-loehoer. Sri Kandadaha, die er de Dipati van is, heeft 25 

dochters. Vier-en-twintig zijn er reeds van getrouwd en wel alle oudere zusters — 

de eenige, die ongetrouwd overbleef, is de jongste, de poetri-boengsoe, genaamd 

jiptarasa, die mijne lieveling nu is. 

Toen hij dit gezegd had, voelde vader Praboe zich tevreden en zeî: ge- 

lukkig, mejongen, dat ’t zoo is. Maar nu is mijn verlangen, dat je, alvorens de 

ontmoeting plaats heeft, eerst wordt geïnstalleerd als vorst eù dat je trouwt, als 

je het koningschap reeds in handen hebt. 
De prins liet zijn soemangga (Ì) hooren en gaf toe aan den wensch van 

zijn vader. 

Na eene vrij lange opwachting, zeî de vorst weêr op vriendelijken toon: 

ga nu maar heen. Op aanstaanden maandag zal ik u, mijn oudsten zoon, verheffen 

tot en installeren als Narpati in tegenwoordigheid van de rijksgrooten. 

Daarop schoven de drie prinsen terug uit de tegenwoordigheid van den 

vorst. Een ieder ging zijns weegs, naar zijn eigen dalem. 

(1) Niet soemonggâ — we zijn in de Soendalanden. 
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Laten we nu spreken van Raden Banjaktjatra. Toen hij in zijn dalem aan- 

kwam, traden hem zijne moeder met alle bedienden te gemoet — hun goesti was 

immers terug. Hoevele jaren was hij afwezig geweest. En men had al gedacht, 

dat hij dood was. Daarop naderden hem zijn mban, Ki-gëdé kollot, en zijn lijf 

knecht, Ki Gelantoengmaoeng. En toen ze nu bij hun prins kwamen, huilden ze 

van overkropt verlangen: oeh god! oeh god! onze Goesti! onze lieve Bendara! 

We hielden het er voor, dat u reeds overleden waart! We hadden niet gedacht, 

dat we u ooit terug zouden zien. Neen, dat u ooit terug zoudt komen, neen! ä 

neen! dat nooit! Och god, onze lieve Goesti! | 

Raden Banjaktjatra zeide vriendelijk: hoû jelui nu maar stil; berust nu 

maar; het was de wil van de godheid, dat de reis nu eerst afloopen zou. 

Ki-Gelantoeng-maoeng bleef stuipachtig snikken: och god, neen, ik wil 

me niet stilhouden, als ik niet een mandje rijst krijg met een kliekje rijst en _ 

gedroogd karbouwen-vleesch er in. 1 

De prins glimlachte en allen, die het hoorden, hieven een luid gelach aan. — 

Toen hield het gehuil op. De prins toog naar het paleis (en zie) daar kwamen _ 

hem te gemoet de selir’s en de meisjes van hooge geboorte. 

Daarop zette de prins zich neder, te midden van de parékan’s, seli’s, tjetis — 

en de meisjes van hooge geboorte. 

Doch laten we nu weêr het verhaal opvatten bij Raden Banjakbelaboer. 

Deze ging naar den dalem, naar zijne moeder en deelde haar meê, dat 

Banjaktjatra aanstaanden maandag zou worden verheven tot Majesteit. î 

De moeder zeî zacht: je moet ’ter niet bij laten: ben-jij niet even goed? 

Even goed een vorstenkind? En ook van het mannelijk geslacht, even schoon 

en even jong? $ 

De zoon antwoordde: dat ben ik niet van plan (me te verzetten), want — 

kang is de oudste zoon en geschikt om vader op te volgen en bovendien verlangt — 

vader het zelf. Als ik me nu verzet tegen den wensch des konings, zal ik door 

de menschen bespot worden, omdat ik niet besef, dat ik de jongste zoon ben. 

De vorstelijke verbolgenheid zal me treffen en de straf zal niet voor me uitblijven, 

omdat ik de heilige geboden der ouden overtrad; ik zou me bezondigen tegen 

den Allerhoogste. .. . 

Maar zijne moeder viel hem in de reden op vriendelijken toon: ik zal u_ 

iets meedeelen, mijn kind. Toen uw vader vroeger begeerte kreeg om me te 

huwen, kwam ik in het bezit van eene toezegging op mijne bede, dat, wanneer ik 

een zoon zou krijgen, deze hem in het koningschap zou opvolgen. Omdat uw 

vader me dat vroeger beloofde, zoo ben ik van plan uw vader te gaan aanmanen 

om de vervulling zijner beloften en hem tot de getrouwe naleving daarvan over- 

tehalen. ’tIs zeker, dat hij niet ongenegen zal zijn — omdat hij 'tnu eenmaal 

vroeger heeft toegezegd. 



iemand, die honig in den mond heeft. Daarom antwoordde hij eerbiedig: 

geschiede, moeder, ik zal mijn plicht betrachten. 

ijn moeder zeî daarop zacht: ik zal een brief klaar maken voor je vader 

dra je je opwachting maakt, biedt je mijn schrijven aan vader Narpati aan. 

De jeudige prins zeî eerbiedig: uw bevel zal worden volbracht. 

Ns ud 



XIV. 

DINOM. 

Toen de Radèn den volgenden morgen den brief ontvangen had, baided 

hij zich klaar voor de audiëntie. Daarop vertrok hij en ging de kedaton binnen. 

Raden Banjaktjatra was evenzoo dien morgen het paleis binnengegaan om 

zijne opwachting te maken bij Sang Narpati. 

En zoo waren dan de broeders gezamenlijk ter opwachting bij den ad 

Op de pagëlaran was het reeds vol van poenggawa's, die voor de vorstelijke 

zitting waren opgekomen. 

Spreken we nu (over de zaken, die voorvallen) binnen het paleis. 

» Sang Praboe Silih-wangi had reeds plaats genomen op de dampar. Zijne 

drie zoons zaten vóór hem, met het aangezicht bijna tegen den grond. Toen 

schoof Raden Banjakbelaboer nader en bood den brief aan. Op ’s vorsten vraag 

antwoordde hij, dat ’t een brief was van moeder. Toen werd hij aangenomen, met 

aandacht gelezen en scheen de vorst zeer getroffen over den inhoud. De brief 

bevatte namelijk eene aanmaning om zijne vroegere belofte natekomen. De vorst 

hield zich stil; voelde zich verlegen; wist niet, wat te doen. Doch (eindelijk) 

wendde hij zich tot Banjaktjatra en zeî vriendelijk: dat moet wel een werk van 

de godheid zijn, —een woord, dat me aanhoudend kwelling brengt en verdriet. Da 4 

heb je je jongere broeder, die me daar afgezonden wordt door zijne meel En 

dezen brief, dien ik je hierbij overgeef. é 

Banjaktjatra nam den brief aan en nam nauwkeurig kennis van den inhoud. 

Na lezing maakte de prins de sembah en zeî eerbiedig: wat dat betreft, zoo 

geschiede naar uw verlangen. 

Ja, mijn zoon — antwoordde de vorst — aan den wil Gods is niets te ver- 

anderen en ik onderwerp me daaraan. Wanneer ik vroeger zoo’n overeenkomst 

met uwe moeder gesloten heb, dan is dat verkeerd van me en zal de rang u 

geen zegen aanbrengen. Doch, indien er algeheele reinheid is (wanneer geene 

lichamelijke gebreken bij u worden aangetroffen), dan heb ik het u te maken en 

niemand anders — want gij zijt mijn oudste zoon. Maar nu stel ik u, mijn jongen, 

een eisch en die daaraan voldoen kan, dien verhef ik tot vorst: — ik eisch 40 

prinsessen. 8 

De beide zoons lieten het sendika hooren: we zullen ze zien te bezorgen. 
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De vader sprak daarop vriendelijk: als ge me dat belooft, maakt u dan 

dadelijk op om er naar te zoeken. 
De beide prinsen trokken zich terug uit de tegenwoordigheid van den vorst. 

Zonder terug te keeren naar hun eigen dalem ging de oudste er op uit 

met de bedoeling om naar Pasir loehoer terug te keeren, terwijl de jongste het 

plan had gevormd om naar Banten te gaan. 

Raden Banjaktjatra werd gevolgd door zijn emban, Ki-gede Kollot, en zijn 

kameraad, Ki kelantoeng moentjang maoeng, doch op weg werden deze door 

Banjaktjatra tegen gehouden. 

Ki-gëdé Kollot zeî daarop droevig: wij volgen u,‚omdat we uw lot wenschen 

te deelen, in ziekte en dood. 

De Raden zei daarop zacht: volgt me niet; ik voor mij heb reeds het 

vaste plan opgevat om den dood te zoeken, want er is weinig kans op, dat ik 

in leven blijf. 

Ki Kollot hernam daarop, huilende: in leven en dood volgen we u. 

Heb er geen hartzeer over, (dat ik u dit verzoek); maar ook gij, Kalan- 

toeng, ga naar huis terug — (zei de prins vriendelijk). 

„Maar Ki Kalantoeng antwoordde: Goesti, we zijn vast besloten niet achter 

te blijven, maar u in leven en dood te volgen. 

De Raden antwoordde: hetzij dan zoo, als ge er zoo vast op aandringt. 

Daarop vervolgden ze hun weg. 

Laten we over de reis zelve zwijgen. Padjadjaran was reeds achter den 

rug. Aan de grens-desa gekomen, werd de reis door den koningszoon hardnekkig 

voortgezet, . .. . terwijl geene andere gedachte leefde in zijn hart, dan dat hij 

in deze den dood te gemoet ging. ú 
De drie reizigers dwaalden al meer en meer van den rechten weg af. Reeds 

bevonden ze zich dicht bij eene andere hofstad, doch onwankelbaar zette de jonge 

prins den tocht door naar het oosten, zoo bij nacht, als overdag, ofschoon ze 

(zooals ik reeds zei) afweken van den rechten weg. Vele menschen liepen meê, 

lieden van de desa’s en pedoekoehan’s, zonder dat ze wisten, dat dit hun Goesti was. 

De prins raakte al verder en verder van den weg af. 

Doch melden we verder geene bijzonderheden van de reis. 

Ze waren reeds op het grondgebied van Pasir aangekomen. Langzamer- 

hand werden ze besluiteloos omtrent de richting, (die ze te nemen hadden): ze 

wilden de hoofdplaats niet al te zeer naderen. 
Aan de noordzijde kwamen ze uit aan den voet van een grooten berg. De 

Raden vatte het plan op om zich als kluizenaar aan zelfkastijding overtegeven 

en zag uit naar eene geschikte plek voor eene hermitage. Hij trof een bosch 

aan, dat zeer fraai en aangenaam gelegen was ten westen van den water- 
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val Logawa, die er zeer indrukwekkend uitzag. De plek werd opengekapt _ 

en voor een aanstaande doekoeh gereed gemaakt. Daarvoor waren Ki Gödé _ 

Kollot en Ki Kelantoeng moentjang maoeng elken dag aan het werk. En zoo 

was er fluks een huisje gebouwd, dat geschikt was voor een kluizenaar. Er werden 

allerlei bloemen geplant in bedden en aan de plaats werd de naam gegeven van 

Batoer-agoeng, welke naam is blijven voortleven tot nu toe. 

Toen zette Raden Banjaktjatra met ijver zijn kluizenaars-leven voort. | 

Het werk van Ki Gédé Kollot was padi-planten, terwijl Kelantoeng moentjang — 

maoeng zich toelegde op het kweeken van tales, obi, gembili, kimpoel-bang en kim- 

poel-wangi, kentang, ketela en teboe; ook djagoeng, timoen en semangka, katjang, — 

kara en katjipir, lombok, terong en allerlei bladgroenten. De heele moestuin _— 

stond er vol van. Zoodra de verschillende aanplantingen haar vollen wasdom _ 

bereikt hadden, werd alles, op verlangen van den kluizenaar, ten geschenke ge- _ 

geven; hij stond niet toe, dat ’t gekocht werd. Î 

Zoo ging het ook met de vruchten: als de manggis, doerèn en nangka, — 

bawang, péléëm en koewêni, kepoendoeng, doekoe, langsep, en kokossan, pèêté en 

djengkol rijp waren, dan werd alles in giften rondgedeeld. De meeste bergbewoners À 

waren er erg meê in hun schik. À 

De lieden van de desa Baseh bleven met hun padi zitten. De luî van Tegal 

en Pemalang kwamen ook vaak. Als men eetwaren had intekoopen, behoefde 8 

men geen geld meê te nemen; men had zich eenvoudig rechtstreeks te wenden tot 4 

de hermitage van Batoer-agoeng. Daar vroeg men, wat men noodig had, en dat E 

werd dan, zooverre de voorraad strekte, gegeven om niet— (H. S.: zonder dat 

men daarvoor één sigar in ruil gaf). 

Aldus zette Raden Banjaktjatra geruimen tijd zijn kluizenaars leven voort, _ 

zonder ophouden biddende en verzonken in diep bovenzinnelijk gepeins. Overdag _ 

zat hij in de brandende zon, ’snachts in het water. En zoo geviel het, dat 

juist op een Vrijdagnacht, in het holst van den nacht, een stem vernomen werd, die 

zeide: Banjaktjatra, wanneer ge er naar haakt om spoedig uw doel te bereiken, _ 

breng dan de hermitage van Batoer-agoeng over naar eene plaats ten noorden > 

van de hoofdplaats Pasir loehoer, nog al dicht bij de monding van de Logawa. 
Daar zal u de hulp geworden van de godheid. 



XV. 

DANDANG-GOELA. 

De Raden schrikte hevig op ’tvernemen van die stem, terwijl niemand 

te zien was. Hij was zoo getroffen, dat hij sprakeloos bleef staan, terwijl tevens 

een opgeruimd gevoel zich van hem meester maakte. 

Doch zwijgen we daar over en spreken we van den volgenden morgen. 

Toen deelde de Raden zijn’ émban en zijn’ anderen bediende meê, wat er 

door eene duidelijk hoorbare stem tot hem gezegd was. 

Beide bedienden waren opgetogen en zeiden: dat aan die stem worde ge- 

hoorzaamd, opdat u spoedig de hulp van de godheid deelachtig worde. Laten we 

dadelijk opbreken van Batoer-agoeng, Goesti. 

De Raden antwoordde: goed, laten we dadelijk afdalen naar de vlakte. 

Batoer-agoeng was reeds verlaten en de Raden rechtuit naar het zuiden 

met zijne beide bedienden op weg. De reis was voorspoedig en men passeerde 

vele doekoeh’s. Als men vermoeid was, rustte men een oogenblik — en als men 

uitgerust was, ging men weêr met nieuwen moed op marsch. Eensklaps was de 

Raden besluiteloos, want, zie, kota Pasir was vlak bij. Een heel weinigje ver- 

liefdheid sloop zijn hart binnen: al hare bewegingen stonden hem weêr voor den 

geest, — het beeld van haar, die hij had achtergelaten in het slaapvertrek. Zoo- 

lang reeds geleden! Mijn juweel, mijn ziel! Haar van me te scheiden! .... 

och god, ik sta er niet voor in, dat mijn hart niet breken zal! Het is vreeselijk 

het niet te kunnen bedwingen, het niet kunnen volhouden, hoe men zich ook 

inspant om het te verduren! Hoe langer hoe meer worden hare gebaren weêr 

voor me zichtbaar! Wat ik u bidden mag, mijn robijn, wacht toch op uwen slaaf, 

o mijne meesteresse ! 

Wanneer het me niet te beurt valt de slaaf te zijn van de bloeme van 

‚Pasir, zal ik zeker sterven. Beloof me, mijn liefste, dat mijn lijk zal worden 

bewerkt met gadoeng, ketjoeboeng en gendjé; dat ’tzal worden gewreven en ge- 

balsemd met muskus en kastoeri en dat ’tgereinigd zal worden met een toover- 

gebed. Die me eene liefde heeft ingeboezemd tot gekwordens toe, . . . . moge 

die liefde van duur zijn voor uwen dienaar, juweel van het paleis (*)! / 

hi De émban Gédé Kollot begon hardop te huilen en ook Kelantoeng moentjang 

_maoeng deelde in die smart. Och god nog toe, zoo aan alles weêr herinnerd te 

(1) Hierna kunnen gerustelijk een paar coupletten, die alleen het aanroepen van de beminde onder 

verschillende benamingen bedoelen, onvertaald blijven. 
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worden! Trek u dat toch zoo sterk niet aan, Goesti. Mogelijk, dat later hulp 

komt van den DèwaraBoens, maak liever, dat de wenk van de godheid worde 

uitgevoerd. 

Eensklaps kwam de Radèn tot bezinning. Dadelijk maakte hij zich op en, 

door zijne bedienden gevolgd, zette hij de reis voort. 

Laten we over die reis zwijgen. 

Hij kwam aan op de plaats, die de geheimzinnige stem hem ter vestiging 3 

had aangewezen. Al dadelijk werd eene plaats der afzondering in gereedheid 

gebracht en deze door een steenen muur omgeven. 

Ook werd op nieuw een bloementuin aangelegd, zonder dat er evenwel 

ergens schaduw werd aangebracht. Banjaktjatra zette zijne boete met ijver voort 

en wijdde zich door zelfkastijding met vuur aan het bovenzinnelijke. Dag en 

nacht zat hiĳ, met het hoofd diep ter aarde gebukt, in gepeins verzonken — 

overdag in de zon, ’snachts in de dauw (kaboenan). Daarom werd het bosch 

aldaar Wana Kaboenan genoemd; en dien naam heeft ’tbehouden tot op den 

huidigen dag. Laten we nu over dat kluizenaars-leven niet verder uitweiden, 

maar het verhaal bekorten, dat anders te lang zou worden. _ 

Nadat hij dan al geruimen tijd in gebogen houding had zitten bidden, Ì 

daalde de gunst van den Déwa op hem neder. — Want op zekeren nacht, toen zijne 

bedienden reeds sliepen, kwam er eene verzoeking van den Déwa: (daar verscheen) 

een Banaspati, die onderste boven stond, met verward, loshangend hair; daar 

kwamen ook Gandarwa’s, die een grijnzend gezicht trokken en hem nu en dan met 

de vingers op zijn been tikten; al tikkende en kloppende, hielden ze de wacht. 

De koningszoon bleef rustig zitten: hij begreep, dat ’'teen verzoeking van 

den Déwa was. Kebokalénang (de duivel) wenkte hem; wierp een menschen 

romp naar boven en ving dien weêr op; het hoofd viel er af; de ingewanden hingen 

er gescheurd bij. De setan zelf ging voor hem staan met wijd uitgestrekte beenen ; 

bekkeneelen rolden overal rond; handen klapperden op den grond, spartelden naar 

den prins toe en knipten met de vingers; daar kwamen ook twee ooren aan, die 

aanhoudend heen en weêr klapperden; de groote bek (van den setan) hapte voort- 

durend of grijnsde met ontbloote tanden; zijn neus snoof en blies aanhoudend; 

zijne oogen waren wijd opengespalkt en staarden den prins brutaal aan. Dat 

duurde zoo geruimen tijd, maar bij al, wat hij zag, bleef de prins onvervaard. — 

Toen verdween op eenmaal alles, wat den Raden schrik had willen aan- 

jagen, en ruischte hem een zacht koeltje te gemoet, waarbij zich een glans voor 

hem plaatste, die duidelijk zichtbaar was en door hem werd herkend als de Dewa- 

agoeng zelf. Raden Banjaktjatra schrikte hevig, wierp zich eerbiedig voorover en 

maakte de sembah. | wi 

„a 
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De Dewa sprak hem vriendelijk aan: spreek op, mijn kleinzoon, wat is uw 

begeeren? Met een ziel vol toewijding hebt ge steeds gebeden en het vleesch 

gekastijd. Welnu, ge zijt bevoorrecht boven velen: uwe gestalte is schoon; bo- 

vendien zijt ge een koningszoon; uw naam en faam is”alom verbreid; ge zijt zeer 

doorluchtig:. 

Raden Banjaktjatra antwoordde: dat viel me door uwe genade te beurt, 

grootvader! De reden, dat ik zoo vurig mijne gebeden tot U opzond, is, omdat 

door vader Vorst is opgedragen hem 40 princessen te brengen; ten tweede, Goesti, 

word ik door groote droefheid gepijnigd en die de oorzaak is van mijn minnepijn, 

dat is de princes van Pasir loehoer. Op welke wijze moet mijn doel worden 

bereikt ? 

Sang Djoewata antwoordde: laat dit geen reden van bezorgdheid voor u 

zijn; weet, mijn kleinzoon, dat het reeds bij de Godheid besloten is, dat niemand 

anders de gemaal wordt van het princesje van Pasir loehoer dan gij; dat zal stellig 

geschieden, mijn kleinzoon. Doch hierbij wordt u door Sang Jang Oetipati dit 

buis geschonken. Door dat aan te trekken kunt-ge van gedaante verwisselen; 

werkelijken loetoeng — ge zoudt 't kunnen noemen köték en toch is’t geen këtèk ; 

Otis werkelijk moeielijk er een naam aan te geven. Ki Dipati zal hem u laten 

noemen. En wanneer ge het buis weêr uittrekt, verandert ge weêr in een mensch. 

zou ze reeds uit het paleis zijn weggevlucht. Geheel zoo als gij, mijn kleinzoon. 

Het zal werkelijk geschieden, dat ge vereenigd wordt met de koningsdochter van 

Pasir loehoer en het tijdstip is niet verre meer af. 

Daarop boog de Radèn het hoofd ter aarde. 

Sang Djawata gaf hem het buis over en gretig werd het aangenomen. 

Toen verwijderde zich Sang Djawata. 

| Het buis werd dadelijk aangetrokken en daarmede Raden Banjaktjatra 

veranderd in een wouddier, .... geen këtêk en geen loetoeng. 

De beide bedienden sliepen. Ze werden gewekt, ontwaakten en schrikten 

vreeselijk, zoo eensklaps een wouddier voor zich te zien en wilden op den loop 

Daarop deed Raden Banjaktjatra het buisje uit en nam daarmeê zijne 

vorige gedaante aan,— van den jeugdigen koningszoon. Toen de émbans dat 

jan hun Goesti. Hun werd daarop alles uitgelegd en de beide luidjes waren 

daarover zeer opgeruimd. 



Daarop zeî Raden Bahasa wrièaêts ik: nu ûé 

om naar den bloemhof te gaan. Misschien, dat ’t toeva 

daar baadt; en als dat zoo is, let dan goed op; sla nauw 

gade: hoe ze is in haar manier van zijn; of het oog van haar 

durend gevestigd is op mij en of ze nog innig naar mij verk | 

Het kan niet anders, of dat moet ge uit haar doen en laten 

haar rondzien, uit haar praten. Het zal wel uit alles merk 

De beide Embans vertrokken na eerbiedige groete. 

reeds achter den rug. Toen ze bij den bloemhof waren aa 

beiden de gedaante aan van kakëblég en verscholen zich in d 

nu over hen zwijgen en spreken over dat juweel van het he 

in het vrouwen-verblijf. 

De princes kreeg juist trek in een bad in den bloemh: 

uit, vergezeld van hare baboe’s, alle tjeti’s en parekan’ A: en_ 

haar émban, Biang Kandeg, die nimmer van hare zijde week. ib: 



XVI. 

KINANTI. 
De prinses was in den bloemhof aangekomen. Ze was met weemoedige 

gedachten vervuld bij het terugdenken aan het verleden. 

Maar hoe is het nu eigenlijk, mijn mannetje? ’tIs alles zoo verward, wat 

er verhaald wordt. Eerst wordt er verteld, dat ge in het water zijt omgekomen, 

dood gesteenigd door de soldaten; — daarna komt er een bericht, dat hij nog in 

leven is; dat hij ’t bedrijf uitoefent van hanenvechter; ten noorden van de hoofd- 

plaats woont; dat hij zich begaf naar de desa Panjebatan om er een hanengevecht 

bij te wonen; dat vele spelers hem daar gezien hebben en dat er twist ontstond 

met den hoofdman der pradjoerit’s, Silih-warna, en dat hij daarmeê woedend ge- 

vochten heeft, te midden van het gezelschap; dat Kamandaka, toen de troepen 

hun aanvoerder te hulp kwamen, uit Panjebatan ontsnapt is; dat hij toen overal 

achtervolgd en in het midden van het bosch gepakt is; dat hij door Silih-warna 

is afgemaakt en zijn bloed en hart aan Sang Dipati zijn aangeboden. 

De gezanten van den koningszoon, Emban Gédé Kollot en Ki Kelantoeng 

maoeng, die vermomd waren, waren vast overtuigd, dat dit de prinses van Pasir 

loehoer was en niemand anders. 

Eene bediende van de prinses sprak haar toe: och god, lieve, voer dan 

toch strijd tegen uwen hartstocht; kwel u toch zoo niet; dat moet onvermijdelijk 

witloopen op uw verderf; ga toch liever baden, lieve meesteres; we zijn al zoo 

lang in den tuin. p: 
Daarop zocht Biang Kandeqg haar te troosten: ga nu toch baden, Sang 

Déwi, dompel onder in het water. 
Toen baadde ze zich; en daarna trok ze schoone kleeren aan, welke voor 

haar gereed lagen. 

Daarop kwamen de beide verscholenen te voorschijn en klapwiekten, in 

de gedaante van twee vleermuizen, rondom de prinses. 

| De parehan’s en tjeti’s schrikten op het gezicht van die dieren, terwijl de 
&mban ze vriendelijk toesprak: zegt, vleermuizen, zijn jelui soms de boden van den 

Goesti, die het slaapvertrek zoo eenzaam heeft achtergelaten ? 

_ ___ De vleermuizen schudden den kop, ten teeken van toestemming. De inja 

egon daarop te schateren en bij herhaling te roepen: dat zijn de gezanten van 

esti! dat zijn de gezanten van Goesti ! 
Verh. Bat. Gen. deel LI. ü 
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Vleermuizen — vroeg Sang Déwi nu— als ge werkelijk de boden zijt 
mijn man, fladdert dan om me heen. 

Daarop fladderden ze, al knikkende, om haar heen. 

Ja— riep de prinses — ge zijt werkelijk de boden van mijn man; zegt m me 

dan nu: is mijn man nog in leven of heeft hij den dood gerondend Als hij 

mocht overleden zijn, houdt u dan stil, maar, mocht hij nog in leven zijn, schudt 

dan weêr met den kop. he 

De twee vleermuizen schuddebolden zonder ophouden; en 't was of har rt 

van de prinses eensklaps was opgelucht. Toen zeide ze weêr: vleermuizen, gaa at 

nu dadelijk terug en zegt aan uwen Goesti, dat ik verteer van smart over zijn 

afwezen. 

De vleermuizen schudden den kop toestemmend en verwijderden zich - uit 

de tegenwoordigheid van Sang Déwi. Ne 

(Bitter schreiende), keerde de prinses terug naar het vrouwenverblijf en, 

daar aangekomen, drukte ze het hoofd in de kussens. 
4 

Jan 

De twee vleermuizen “waren met grooten spoed teruggekeerd en aangel 0- 

men in de hermitage; ze verschenen voor hun heer en deelden hem, van het begit 

tot het einde, zonder iets te verzwijgen of er iets aan toetevoegen, mede, » 

hun wedervaren was, benevens de boodschap, welke de Déwi hun meêgegeven ha 

Een gevoel van troost mengde zich bij de weemoedige gedachten aan he 

verleden in het hart van den prins. Hij boog het hoofd diep neder op een st 

en schreide —en kwam toen weêr overeind onder het kreunen van: ach, ik 

sterf! . .. . Wacht toch op hem, o bloeme, uw echtgenoot is niet dood. 



XVII. 

MAS KOEMAMBANG. 

Toen de jonge prins eenigszins tot bedaren gekomen was, bedacht hij zich 
of er niet iets te boodschappen viel, .. . . en zei daarop zacht: grootvader Ke- 
lantoeng moentjang maoeng en vader Gédé Kollot, thans in mijn verlangen, dat 

reis dus! 

De beide bedienden verzetten zich niet tegen het verlangen van den Raden, 
namen afscheid en verlieten de hermitage. Ze keerden zuidwaart terug naar den 
bloemhof en schreden een heel eind weegs voort. De prins bleef nog in de her- 
mitage. Maar spoedig daarop trok de Radèn het buis aan, dat hem door den 

Verhalen we nu van den opziener van het park, die belast was met het 

onderhoud der tuinen. Op dat oogenblik was hij juist thuis, maar woû er juist 

jp uitgaan voor de reiniging van den tuin. Hij droeg mand en schoffel aan de 

nederhangende hand en had een kapmes in den band van zijn broek; bovendien 

droeg hij een bezem en mand op de heup. Zoo toegerust, ging hij van huis, .…... 

toen hij twee mannen tegenkwam, wien hij vroeg, wie ze waren. Ki Kollot ant- 

woordde: we zijn gewezen gamel’s van den Maharësi. De reden, dat we zijn 

hem waren, en ons onschuldig martelen. Daarom zoeken we nu een toevlucht bij u. 

E Ì De tuinman zag ze medelijdend aan en zeî tot Ki-Kollot: maak-je nu maar 

miet verder ongerust: we zullen wel eens zien. Ik kan best wat assistentie bij 

valt heel wat nategaan. En die daar achter je, is dat je broêr? 

Ki-Kollot antwoordde: dat is mijn broer, die me in dood en leven wenscht 

te volgen. 
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De tuinman zeî weêr zacht: dat treft meteen, twee broers; maar hoe heeten 

jeluî ? 4 

Ki Kollot noemde zijn eigen naam en dien van zijn broêr. 

De tuinman was in zijn schik, dat hij knechts gekregen had, en dadelijk 

gelastte hij de mand ter hand te nemen en de bezems te dragen. En zoo gingen 

ze gezamenlijk naar het park en togen daar aan het werk. De tuinman schoffelde; 

Ki Kollot veegde den boel bij, terwijl Ki Kelantoeng water haalde en de bad. 

kuipen en tobben vulde. 

Spreken we nu over Sang Adipati van Pasir loehoer, Kandadaha. 

Deze dwaalde al vier dagen lang in het bosch ter jacht op herten en 

kidang’s, maar ’t was of de duivel er meê speelde. Herten, kidang’s, kantjil’s, egels, 

miereneters, niets van dat alles; hij kwam niets tegen. Groote en kleine eek- 

horens? — Ook dat niet! De vorst bevond zich ten westen van de hoofdplaats. 

Hij zag er barsch uit en uitte geen woord. Waar— zoo peinsde hij — moet ik dan 

toch heen? .. .— ‘tis waarachtig, of er een vloek rust op mijn tocht. Ontmoette 

ik nu maar iets — al was ’t dan ook geen kidang of kantjil, dat zou me ten 

minste tevreden stemmen. Maar nu, niets! niets! niets ter waereld te zien! En 

al zeven nachten in het bosch en nog geen enkele vogel gesnapt! — In één woord: 

de prins was geheel ter neder geslagen. ..... Maar zie, daar was een vogel, 

één maar, maar een fraaie met schitterende pluimaadje en wel op een open plek 

in het bosch aanhoudend heen en weêr springend en krekels oppikkend. 

De Adipati schrikte er werkelijk eerst van, doch was er daarna over it 

verrukking. Dadelijk greep hij naar pijl en boog en verliet zijne zitplaats. Hij 

legde op den vogel aan, ..... maar deze bemerkte het, vloog weg en ging: zitten 

op een tjangkring-boom. De vorst verliet daarop de pasanggrahan; ging de 

vogel achterna en plaatste zich onder den tjangkring-boom. Hij legde weêr aan; 

de vogel bemerkte het weêr, vloog weg en zette zich neêr in een anderen boom. 

De Adipati stond een oogenblik onthutst, doch ging den vogel weêr achterna. 

Slechts vier panakawan’s volgden hem en eerst nadat ze een heel eind 

weegs van de pasanggrahan verwijderd waren, bereikten ze de plaats, waar de 

vogel zat. Toen werd weêr op den vogel aangelegd; deze vloog weêr weg en zocht; 

heel ver, een schuilplaats in het kreupelhout, bij een mandéra-boom. Hij keek 

en keek, maar zag geen vogel, . . .. alleen zag hij een zonderling dier. Op het 

zien daarvan, schrikte de Adipati en riep verbaasd uit: wat is dat voor een dier! 

met een lange, horizontale staart! ' 



XVII. 

POETJOENG. 

Als ik hem zoo bekijk, is 'tgeen këéték; en een loetoeng is het ook niet; 

ze noemen dat een wënara en toch gelijkt hij op een loetoeng; men beweert, dat 

t een witte loetoeng is en toch heeft hij het voorkomen van een wönara. 

De prins bleef, vermomd als hij was, rustig zitten op een dikken tak. 

De Adipati zeî daarop deftig tot zijn vier panekawan’s: hé jongens, hoe 

noem-je zoo’n beest? 

De gevraagden antwoordden: dat weten we niet, Goesti;, uwe dienaren 

ebben zoo’n beest werkelijk nog nooit gezien. 

Sang Dipati haalde den pijl op de pees van zijn boog aan en riep; hé, 

beest, kom dadelijk naar beneden; als je niet wilt, schiet ik op je. 

De vermomde snelde oogenblikkelijk naar. beneden, zat weldra op den 

rond en naderde Sang Dipati. 
Deze was uitermate verheugd en zeî: wat ben-je voor een beest? hoe is 

je naam? Ö | | 
Be De toegesprokene deed gedurig zijne oogen open en toe. 

Weêr sprak luide Sang Adipati Kandadaha: dan zal ik je maar meênemen 

aar mijn pondok en je laten zien aan mijne poenggawa's. 

Sang Dipati vertrok en het beest volgde met de panakawan’s. De poeng- 

a's, die den vorst te gemoet kwamen, ontwaarden het beest met verrassing. 

lelijk belegde Sang Dipati eene vergadering in de pasanggrahan en sprak: 

nggawa’s, ik heb hier een beest gevangen; zeg me toch, hoe noem-je zoo’n beest. 

is geen kéték en een loetoeng is het ook niet. 

___De poenggawa’s verklaarden het beest niet te kennen en niet in staat te 

jn er een naam aan te geven. De patih Reksanata wist ’t ook niet. De Dipati’s 

en min. | | 

Toen zeî weêr Sang Dipati Kandadaha: Als gij allen het piet weet, zal 

« hem een naam geven en wel: Loetoeng kesaroeng. Hoe denkt ge daarover? 

temt ge in met dien naam? 
Alle poenggawa's verklaarden: het geschiede naar het begeeren uwer 

jesteit. 
En zoo bleef hij heeten Loetoeng kesaroeng en hij was voortdurend bij den vorst. 

Toen maakte de vorst zich op en toog met zijn heele gevolg terug naar de 

h pofdplaats. Ook Loetoeng kesaroeng trok meê en diende voortdurend als speelpop. 

L het paleis was het een heele opstand, toen ze Loetoeng in het oog kregen. 
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Men had alleen oog voor Loetoeng kesaroeng. Zig voorkomen was zoo gehel 

anders als. dat van andere dieren. EE 

Ook kwamen er vele lieden van buiten om hem te zien. 

Al de prinsesjes en pepingitan (1) kwamen hem bekijken — en wat mee 

is, ook poetri Boengsoe was hare opwachting komen maken bij haren vader om 

te zien, hoe Loetoeng kesaroeng er uit zag. EE: 

_ Deze zat met voorovergebogen kop en zag er treurend uit. Allen hadden 

medelijden met hem, en .... wat zoo wonderlijk was, zijn heele manier van 

doen was precies als van een mensch. 
Daarop zeî de Adipati vriendelijk tot de prinsesjes: kindertjes, alle 

vijf-en-twintig, haal-jelui nu ieder een pisang. Dat verlang ik zoo, omdat Loc 

toeng, zoo lang als hij bij me is, geen eten heeft willen aannemen. 

Dadelijk haalden de 25 prinsesjes ieder een pisang en reikten die aar 

Loetoeng toe — maar te vergeefs. Alleen de pisang van poetri Boengsoe werd 

aangenomen, besnoven (%) en opgegeten. 

Toen zei de Adipati: wel, dat is aardig, Boengsoe mijn kind; jij schijnt 

de eenige te zijn, waarmeê hij bevriend is. Welaan, neem hem dan maar m 

naar huis voor de gezelligheid als. speelpop. Ik hoop, dat hij eene opbeuring 

voor je zij in je verdriet. 

De prinses maakte de sembah. 

Toen Loetoeng de beschikking van den vorst gehoord had, was hij verrukt 

De schoone bloeme, poetri Boengsoe, vertrok haastig uit ’s vorsten te 

woordigheid en hield Loetoeng vlak bij zich. Ze was opgetogen van blijdschap 

zoo eensklaps in het bezit te komen van eene opbeuring in haar leed. he 

dag, altijd was Loetoeng om of bij haar. 

Het dienend personeel zag het met blijdschap aan en had deernis met c en 

armen Loetoeng. Hij bleef halstarrig weigeren te eten, als hem dat niet door dé 

prinses gegeven werd —en ook sliep hij in ééne slaapkamer met de prinses. — 

Toen dat zoo zeven nachten geduurd had en hem in alles werd toege 

geven, veranderde de prins in het vrouwen-vertrek van gedaante. 

Toen het nachtelijk uur aanbrak, waarop de menschen plegen ter ruste t 

gaan en ook de prinses zich reeds te slapen gelegd had, verscheen Loetoeng 

kesaroeng aan het voeten-einde en zag haar uitgestrekt liggen. Fluks trok hi 

zijn buis uit en nam weêr de gedaante aan van Raden Kamandaka. Het buis wert 

weggestopt in het kussen en Kamandaka naderde haar; legde zich naast haar: 

keek haar bestendig aan en kuste haar bij herhaling. 4 

En langzamerhand werd de prinses door kussen gewekt en toen ze omhels 

werd, ontwaakte ze, .... schrikte, toen ze een satria ontwaarde, die haar 0 

helsde; . . . . gilde het bijna uit, maar aarzelde nog; . . . . keek nogmaals, toel 

(1) Meisjes, die bestemd zijn tot bijzitten van den vorst, 

(2) Op Javaansche adat, synoniem met: Zussen, 
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te het uit en murmelde niets dan zijn naam. Mijn liefste man, wie had ge- 

ht, dat ge terugkeeren zoudt! Vroeger zeî men, dat ge waart omgekomen in 

rivier! Gesteenigd door de troepen! Daarna liep er een praatje, dat ge waart 

maakt door Silih-warna; dat uw hart u ontnomen was en dit met uw bloed 

n Vader was aangeboden. En nu ben-je bij me, mijn man, ... . duizend 

maal God dank! Wanneer ben-je gekomen ? 

___ De prins glimlachte en zeî: reeds zeven dagen geleden: zoolang uw vader 

teruggekeerd. Neen, het mannetje is niet dood, mijn kindje. Voortdurend 

hij door den Déwa-agoeng beschermd. Weetje wel, dat je nie niet her- 



XIX. 
(GAMBOEH). 

Ik heb de gedaante aangenomen van Loetoeng kesaroeng en dat heb /ik 

_ gedaan om het paleis te kunnen binnenkomen en met u zamen te zijn. 

Wat stond de prinses verbaasd, toen ze dat vernam, maar ten s otte 

‚was ze erg in haar schik over zijne buitengewone scherpzinnigheid. Ze voelde 

geen bezorgdheid meer; glimlachend kneep ze hem in de dij: nu, nu, jj kurt een 

dekmanteltje vervaardigen, hoor! Ik heb er niets van gemerkt, dat je je 

vermomd hadt. 

Toen ze geruimen tijd hadden gekeuveld en zich al meer en meer hadde en 

verlustigd in het weêrzien van elkander, werd de Raden ongeduldig; hij omvat te 

hare heupen met beide handen en overstelpte haar met liefst. ten be 

zich met haar te vereenigen. Het prinsesje kneep hem en sloeg hem kwansw: 

om zich aan zijn verlangen te ontworstelen. 

Maar hij was bedreven in de liefde en zij was spoedig afgemat. 

Haar kleedje was reeds losgewoeld en de prinses bood al geen WE N 

meer aan zijn hartstocht. De Raden erlangde daarop de voldoening van 

wensch en het prinsesje leed de nederlaag in de liefde. 4 

Nadat ze zich hadden vereenigd, verliet de Raden de rustbank, nam he 

geliefde lichaam in de armen en ging naar buiten, waar ze zich beiden reinigden 

Daarna keerden ze naar de rustbank terug, zett'en zich neder op het midden van 

het bed en keuvelden en fluisterden; en hij vertelde haar al zijne wederwaard 

heden en ze luisterde naar hem, hoe lang zijn verhaal ook wezen mocht. N 

dan werd ze treurig en stortte tranen over zijn lijden en voelde ze, dat haa 

gejaagd was, en dan omvatte ze zijne beide voeten en kuste die. 

Toen maakte de Raden een einde aan haar twijfel en hij ontsloeg ziet van 

zijn vroeger komedie-spel als dienaar: hij bekende, dat hij de zoon was van konin ng 

Silihwangi, die en Lezad an hofstad. 4 

E 

ide de prinses dat vernam, schrikte ze, sprak hem eerbiedig toe eù 

maakte de sembah. Ze was in de wolken: immers, nu zou ze trouwen met: 

koningszoon; . . .. en al hare zusters waren getrouwd en geen enkele me 

vorstenzoon. | „ 

Maar — hernam de prins — voorloopig wensch ik mijne vermomming voorttezel 

ten; de tijd, voor het hernemen der menschelijke gedaante vastgesteld, is nog nie 

aangebroken. Als ik het buis aantrek, krijg ik de gedaante van Loetoeng,: 
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maar ’s nachts trek ik het uit. De prinses glimlachte en kneep hem: geheel naar 

uw begeeren, prins, ik volg maar. 

Toen ze den volgenden morgen ontwaakten, nadat ze beiden geslapen hadden 

onder één dodot, bleef de bedwelming der liefde aanhouden en stonden ze eerst 

tegen den middag op. De prinses ging het eerst naar buiten. De koningszoon 

trok zijn buis aan; veranderde weêr in de gedaante van Loetoeng kesaroeng en 

volgde toen de prinses naar buiten. 

De émban's schrikten, toen ze het puikjuweel der schoonen zagen; ze deed 

zieh zoo vreemd voor, alsof ze ze niet meer herkende en niet aan ze verkleefd 

TN met zwakken en langzamen gang en hangend hoofd en daarbij zoo 

dels van, gelaatskleur ……. .... De prinses zond om eten en onmiddellijk werd 

haar dat gebracht. 

Ze at zamen met Loetoeng en toen het eten was afgeloopen, werden de 

wachthebbende bedienden onmiddellijk weggezonden. Op die wijze hadden de 

dienaren er nooit iets van gemerkt, dat Loetoeng 's nachts de gedaante aannam 

van een mensch en over dag weêr veranderde in Loetoeng kesaroeng. En daar- 

door konden beiden met gerustheid aan hun begeeren voldoen. Allen dachten, 

dat 'teen werkelijk dier was; niemand, die bevroedde, dat 't een mensch was. 

Toen sprak de prinses tot haar émban: moeder, ga dadelijk uwe opwach- 

ting maken bij vader en zeg aan Zijne Majesteit, dat ik vroeger eene gelofte heb 

gedaan, dat, wanneer mijn minnesmart zou worden gelenigd, ik mij tijdelijk in 

het park zou vestigen. Op dit oogenblik ben ik genezen van mijn leed, — zeg 

dus, dat ik verlang om mijne gelofte na te komen. 

Ni-émban maakte een eerbiedig compliment en vertrok. In de kedaton 

aangekomen, begaf ze zich onmiddellijk in ’s vorsten tegenwoordigheid en zeide 

eerbiedig, na een sembah: Goesti, ik ben afgevaardigd door uwe dochter, de 

prinses, die Uwe Majesteit eerbiedig laat weten, dat ze vroeger eene gelofte heeft 

afgelegd om, zoodra ze verlichting bekwam van hare minnepijn, tijdelijk ter 

woon te gaan in het park. Thans in haar smart schuil gegaan en wenscht ze 

hare gelofte na te komen. 

Sang Dipati antwoordde: inja, laat uwen meesteresse dadelijk weten, dat 

het mijn goedvinden wegdraagt, dat ze hare gelofte nakomt in eene tijdelijk vesti- 

ging te Tamansari, en wel van dit oogenblik af aan. 

Ni-émban keerde huiswaarts, na eerbiedige sembah. Bij de princes geko- 

men, bood ze de sembah aan en zeî eerbiedig: ’tis goed, de vorst heeft zijne 

toestemming gegeven, prinses! 



XX. 

SINOM, 

De prinses gaf daarop bevel om al haar beddegoed en al wat ze bezat, À 

overtebrengen naar Tamansari. In een oogenblik was alles weg en stond de ka- _ 
poetren leeg. Baboe's en inja’s bleven belast met het toezicht. In Tamansari was ki 
alles in beroering. Die haar ter zijde stond en hare bevelen uitdeelde, was de — 

opzichter van Tamansari, die dadelijk zijne opwachting maakte om zich ter be- — 

schikking te stellen van de prinses. 

Ki-Kollot en Ki-Kelantoeng werden onophoudelijk met een zaate 

blik bekeken door het dienend personeel. Inwendig glimlachten ze, want ze 

hadden bemerkt, dat de beide oudjes in voorkomen geleken op de vleermuizen, 

die vroeger bij de prinses waren gekomen. 

Ook de prinses kon hare oogen niet van die twee atkond en en elles 

(want ook zij had de gelijkenis opgemerkt) vroeg ze: hé, ooms, wie ben jelui? 

ik zie je nu immers voor het eerst? 

De twee oudjes bogen het hoofd ter aarde, maakten de scha en zeiden: 

wij zijn eenigen tijd geleden in dienst geweest bij Maharësi. 

De opzichter voegde er eerbiedig aan toe: uwe beide dienaren hebben hun 

leven zoeken te redden, want anders zouden ze gedood zijn door het hoofd der 

gamel’s van uwen ouderen broeder, Adipati Maharësi. - Ze werden namelijk verdacht, _ 

dat ze den opper-stalmeester uit zijn ambt wilden verdringen om hem te vervangen, 4 

en daarom hebben zij zich uit de voeten gemaakt en hier een toevlucht gezocht. — 

Loetoeng kesaroeng glimlachte, toen hij dat verhaal vernam. 

De prinses hernam vriendelijk: nu, ooms, stel-je dan nu maar gerust. Ik 

neem je-beiden voor mijn plezier; van dit oogenblik af aan ben-jelui als zoodanig — 

geïnstalleerd. Doe dus je best en neemt geene airs aan tegenover Loetoeng ke- — 

saroeng. i 

Beiden maakten de sembah en riepen: sendika. 

Zoo was het al vrij lang, dat de prinses verblijf hield te Tamansari en 

volop aan haar begeeren voldeed; en ook de vermomde baadde in verrukking. 

Laten we dit verhaal nu afbreken en over iets anders spreken: over het 

rijk van Noesa kambangan. 

ï 

Dit ligt in het zuiden, het uiterste zuiden van het rijk van Pasir. 
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Het wordt geheel door de zee omringd en wordt daarom aldus genoemd. 

Ten noorden van dat rijk bevindt zich een kleine zee, Kinderzee genaamd, waar- 

van de oever een bocht vormt en de zuidoostelijke kustlijn zich aansluit aan de 

groote zee, die ook het zuiden van Noesa-kambangan bespoelt. 

De vorst van dat rijk was groot en machtig en heette Narpati Poelébaäs. 

Hij was onkwetsbaar en in het bezit van groote rijkdommen en van eene 

groote familie en werd door het geheele rijk geëerd. 

Praboe Poelébaäs was tot nog toe ongehuwd en het was hem aan te zien, 

dat hij daarover leed gevoelde in zijn hart. En zoo was het juist op een Donderdag- 

morgen, dat er door den vorst een rijksraad belegd was en alle poenggawa's en 

B: de patih opgekomen in rijen geschaard waren voor het aangezicht van den Vorst. 
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Daar waren ook de Toemenggoeng Soeradjeladri, de Rangga Singalaoet en de 

poenggawa’s en mantri’s in menigte. Toen ze allen bijeen waren, werd de patih 

gewenkt om te naderen. Deze voldeed aan dien wenk en maakte de sembah. 

Koning Poelebaäs sprak toen: Patih van Poelétembini, ik heb vernomen, 

dat ten noorden van mijn rijk, op den vasten wal, een rijk bestaat, dat Pasir 

loehoer heet en dat daarover regeert Dipati Kandadaha, die vader is van 25 

prinsessen. Ik vernam verder, dat er reeds 24 van getrouwd zijn en dat de eenig 

overgeblevene, prinses Boengsoe, de allerschoonste van alle, — in schoonheid hare 

24 getrouwde zusters verre overtreffende, nog niet in het bezit is van een gemaal. 

Verneem dus mijn last, patih. Ik verlang op dit zelfde oogenblik aanzoek om 

haar te doen: — maak dus een brief in gereedheid voor den Adipati van Pasir 

loehoer, waarin zijn jongste dochter door mij ten huwelijk gevraagd wordt. Al 

vraagt ze me ook de zeldzaamste en kostbaarste zaken, — dat zal me genoegen 

doen; al zou ze 20 prinsessen aan iedere zijde als parëkan’s van me vragen, ’t 

zal me geen oogenblik zorg baren, ze zal ze hebben en wel 40 prinsessen, die aan 

me verwant zijn. Maar, als ze niet wil, de dochter van Kandadaha, — dan zal 

ik haar schaken. Breng dan kruid en lood in gereedheid — en laten ze dan de 

wanden huuner bèntèng dik en sterk maken met hooge borang’s en laten ze 

dan de grachten zoo diep maken, als ze willen, het is zeker en gewis, dat ik de 

hoofdplaats Pasir-loehoer zal overrompelen. Welaan, ki-patih, je schrijft maar 

een brief van dergelijken inhoud. 

Ki-Patih deed, wat hem gelast was, en in een oogwenk was de brief klaar 

en den vorst aangeboden. Ze werd gewikkeld in geel satijn en omwonden met 

groene zijde. 

De vorst sprak daarop: die ik aanwijs als gezanten zijn Toemenggoeng 

Soeradjeladri en Rangga Singalaoet. Maakt u dus reisvaardig, begeeft u naarde 

hofstad Pasir loehoer en stelt dit mijn schrijven ter hand aan Adipati Pasir. 

De beide poenggawa’s uitten hun sendika, boden de sembah aan en trokken 

_zich eerbiedig terug uit de tegenwoordigheid van den Vorst, 

Daarna keerde de vorst terug naar het paleis, 
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De vergadering ging uiteen; de patih keerde huiswaarts en alle poeng- 

gawa’'s en mantris gingen ieder zijns weegs. 

De gezanten nu met hun gevolg waren reeds, ieder met zijne troepen, aan 

de moeara aangekomen. Daarop besteeg men met de troepen en de noodige 

stuurlieden de prauwen; de masten werden overeind gezet; de zeilen er aan 

uitgespannen en zonder tusschenpoozen viel een sterke bries uit het zuiden op de 

zeilen aan. Snel werden de schepen door den wind voortgestuwd en het duurde 

niet lang, of men had het noorder-strand bereikt. 

Men ging aan wal; de ankers werden uitgebracht; masten en zeilen neêr- 

gelaten en een mantri aangewezen, wien de bewaking der schepen werd opgedra- 

gen. De twee gezanten gingen met de troepen op marsch en hielden noordelijk 

aan. Ze gingen rechtstreeks af op hun doel en met versnelden pas ging men 

noordwaarts en, toen de nacht inviel, maakte men in het bosch halt. Den vol- 

genden morgen werd de reis voortgezet. Doch zwijgen we verder over deze reis 

en keeren we in ons verhaal terug naar Pasir loehoer. 

Den volgenden morgen hield Adipati Kandadaha rijksraad met de rijks- 

grooten en poenggawa’s en ook Kjaï-patih Reksanata zat voor het aangezicht 

des konings. Ook waren ter vergadering opgekomen de schoonzoons van den 

vorst en de verwanten van den oostkant, Adipati Ki Pagoewanda, Boeaja Pi- 

loenggoeh, de Adipati van Ngajah en Adipati Sélamanik — allen waren op de paséban 

bijeen. Alle namen te noemen van de schoonzoons zon het verhaal noodeloos 

verlengen. Laten we die dus maar verzwijgen en trachten het verhaal sneller 

voortgang te doen hebben. 

De vorst dan wendde zich tot den patih en sprak: maar, patih, wat zou 

er toch gebeurd zijn: ’t is al zoo lang en nóg is Silih-warna niet teruggekeerd. 

Wat denkt ge er van? ij 

De Patih antwoordde: Goesti, daar loopt een praatje onder de soldaten, 

die hem hebben nagezet, dat hij gevlucht is; waarheen hij gevlucht is — en dat 

hij overleden. is. 

De vorst hernam: ja, bij god, als dat eens waar was! en toch al zoo lang 

weg en hij komt niet. Ik zou zoo graag willen, dat Silih-warna kwam om hem 

zijne toewijding te kunnen beantwoorden; want ik gevoel, dat ik verplichting 

aan hem heb en ... .— wat ik u ook zeggen wou, patih, vind-je ’t niet won- 

derlijk, dat, zoodra Loetoeng was aangekomen, de prinses genezen was van haar 

minnepijn? ’tIs, of ze een geneesmiddel heeft ingenomen: ze taalt niet meer 

naar Kandadaka. Dag en nacht zijn Loetoeng en de prinses bij elkaâr, — ik sta 

er heelemaal verbaasd over! 

T 
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Ki-patih maakte de sembah en antwoordde: het is de wil Gods, die Loetoeng 

maakte tot een geneesmiddel voor mijne meesteresse, de princes. 

Zoo werd zonder tusschenpoozen en aangenaam het gesprek voortgezet, .. . 

toen een pengalasan aankwam, hurkend voortschrijdde tot in de tegenwoordigheid. 

van den vorst, de sembah maakte en aldus sprak: Heer, daar buiten zijn twee 

gezanten van Noesatembini met een brief van Praboe Poelébäas, vorst van Noe- 

satembini. 

De vorst antwoordde: ontbied ze. 

De pengalasan maakte de sembah, trok zich eerbiedig terug en voerde de 

de gezanten achter zich meê. 

De beide gezanten fluisterden bij zich-zelven: wat ’n massa vorsten zijn 

hier: naar mijne gedachte is het een vorst van beteekenis en groote macht. 

De gezanten naderden den vorst en boden de sembah aan. 

Sang Dipati sprak: wel, gezanten van Noesa Tembini, wat is de reden van 

uw komst ? 

De gezanten maakten een sembah en zeiden: Majesteit, we zijn gezonden 

door uwen zoon, vorst Poelébaäs, die gezeteld is in de hofstad Noesakambangan, 

om u dezen brief aantebieden. 

Sang Adipati sprak: laat de brief, de koning, in ontvangst genomen worden. 

De brief werd den patih overhandigd en hem opgedragen dien te lezen. 

De patih stond op en nam kennis van den brief, (wiens inhoud) zoet was 

als gesmolten suiker. 



XXI. 

DANDANG-GOELA. 
De inhoud van den brief was aldus: dit is een schrijven van mij, Sang — 

Sri Poelébaäs, die als vorst de hofplaats van het rijk van Tembini opluistert, — 

gericht aan oom Adipati Kandadaha, die gezeteld is te Pasir loehoer. Het doel 

van mijn schrijven is om, als oom het goed vindt, uwe dochter, die nog niet ge- — 

huwd is, ten huwelijk te vragen. Op alles, wat ter zake mocht worden geëischt, 

zij het ook eene scheeps- en pedati-lading aan zeldzame en kostbare zaken, zeg — 

ik soemangga en ik zal recht voldaan zijn daaraan te mogen voldoen. Doch, 

in geval oom niet genegen mocht zijn aan mijn verzoek te voldoen en het af- — 

wijst — dan mogen kruid en lood door u worden in gereedheid gebracht en dan _ 

moge uw bèntèng hoog zijn en er grachten en borang’s om worden aangelegd, 

de muren versterkt en de grachten diep gemaakt — toch zal ik de hofplaats 

van oom overrompelen. 

De Adipati schrikte, toen hij den inhoud van den brief vernomen had, en 

was er een oogenblik stil van. 

Toen sprak hij: blijft gij wachten, gezanten, en betrekt voorloopig de buiten- 

verblijven; ik moet eerst over de zaak nadenken. 

De gezanten verwijderden zich (en begaven zich) naar het gebouw, dat 

hun als tijdelijke verblijfplaats werd aangewezen. 

De Adipati ging zonder verwijl het paleis binnen en alle, die ter audiëntie — 

waren, gingen uiteen, verlieten de aloen-aloen en keerden naar hunne woning terug. — 

Ook de Patih zocht zijn dalem op. É 

Toen de Adipati in het binnenste van het paleis was aangekomen, ontbood 

hij dadelijk zijne gemalin en, toen deze bij hem gekomen was, zeî de vorst tot haar: — 

vrouwtje, ik deel je meê, dat er zoo even gezanten zijn aangekomen van den vorst | 

van Tembini met een brief, waarin aanzoek wordt gedaan om de hand van ons 

kind, Boengsoe, en waarin hij me verder dreigt om, wanneer ik zijn verzoek mocht 

afwijzen, Pasir loehoer te veroveren, — — en .... wanneer ge nu met me in- 

stemt, . ... dan denk ik zijn aanzoek maar aantenemen. Want ze is reeds meer 

dan volwassen en ik zie, dat ze van haar minnepijn genezen is; ze denkt heele- 

maal niet meer aan Kamandaka, van het oogenblik af, dat Loetoeng gekomen 

is — — — he, meisjes, ontbiedt uwe meesteres, prinses Boengsoe, die nu tijdelijk b 

in Tamansari logeert. si 

Dadelijk maakten de meisjes een sembah en spoedden zich naar Tamansari, 
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kwamen bij de prinses en zeiden: uwe hoogheid wordt door Majesteit vader ont- 

_ boden. 

De prinses gìng dadelijk in gezelschap van Loetoeng kesaroeng. 

In een oogenblik was ze in het paleis en wachtte in het gezicht van 

den vorst. 

Door dezen gewenkt, kwam ze hurkend nader en maakte de sembah. 

De vorst sprak: mijne dochter, ge zijt reeds huwbaar en je moet nu gaan 

trouwen, mijn kind. Daar wordt om je geworven door een machtig vorst, den 

koning van Noesakambangan, genaamd Narpati Poelébaäs; en, wanneer ge onwillig 

zijt, dan is hij van plan de hoofdplaats Pasir te veroveren; dus is mijn ver- 

langen, mijn kind, dat ge met hem trouwt. Bedenk toch, dat ik reeds oud ben, 

lieve, en dat ik zoo gaarne zou zien, dat je, bij mijn leven, nog trouwdet en kin- 

dertjes kreegt, — — en dat ik dus weldra kleinkindertjes zal hebben te vertroetelen. 

Toen de prinses het voorstel haars vaders vernomen had, boog ze het 

hoofd diep ter aarde, schreide en zeî pruilende: vader, ik wil niet trouwen; .... 

uwe verbolgenheid kome over mij — maar liever sterf ik. 

Toen de vorst het gezegde van zijn kind vernam, was hij radeloos. 

De prinses verzocht verlof, maakte de sembah en keerde terug uit de 

tegenwoordigheid haars vaders en, vergezeld van hare vrouwelijke bedienden, 

ging ze naar Tamansari terug. 

Ook Loetoeng kesaroeng ging met haar terug en zoo innig en onafschei- 

delijk, alsof ze minnekoosden met elkaâr. Maar men bedenke dan ook, dat ze 

in de wittebroodsweken zoolang gescheiden geweest waren. 

Laten we nu niet verder spreken over den terugtocht, doch alleen melden, 

dat ze reeds te Tamansari waren aangekomen, .... de prinses gebukt onder 

hare smart. 

Toen het nacht geworden was, ging ze haar slaapkamer binnen, liet het 

_ voorhangsel vallen en viel, zoolang als ze was, neêr (op het bed) en zeî tot den 

vermomde: lieve, leg spoedig dat buis af en laat ons wat keuvelen. 

Hij voldeed aan haar verlangen, trok het buis uit en zette zich bij haar 

neêr op het midden van het bed. 

Toen zaten ze daar zoo rampzalig bijeen en klagend sprak ze tot hem: 

Wat is thans uw verlangen, Pangeran — ik ben er zoo innig bedroefd over; 

als ge ’t goedvindt, laten we dan in de duistenis ontvluchten en een schuilplaats 

zoeken in Padjadjaran. 

De prins glimlachte en zeî vriendelijk: mijn wensch is deze, melieve, dat 

ge voorgeeft in alles den wensch van uw vader optevolgen — maar dat ge als 

voorwaarde uwer toestemming eischt 40 prinsessen en 20000 stuks lijnwaad ; 

dat ge u bereid verklaart uwen bruidegom te gemoet te gaan op den weg, 

‘ 
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doch (vergezeld van een) volle krijgsuitrusting. Later, bij de ontmoeting op den 

weg, moet koning Poelebaäs u dadelijk met beide handen om de heupen vatten 

en wat er dan gebeuren moet, zal wel door mij worden volvoerd. 

De prinses voelde zich opgetogen over de raadgevingen van den prins, 

begon weêr te glimlachen en kneep hem zachtjes: ik stem toe in alles, wat ge 

maar verlangen mocht; ik zal mijn plicht doen in alles, wat me opgelegd wordt (). 

Bij het aanbreken van den dag ontwaakten ze en stond de prinses het eerst op. 

De prins deed het buis aan en, nadat hij van gedaante gewisseld had, _ 

ging hij mef de prinses meê naar buiten en zette zich bij haar neêr. 

Maar zie, daar op de pelataran, kwam de koningin aan; de prinses ging 

hare moeder te gemoet en bood de sembah aan. Deze leidde haar bij de hand, 

deed haar plaats nemen, omringd door baboe’s en inja’s, en sprak op vriendelijken _ 

toon: maar mijn kind, mijn liefste kindje, je bent nu al zoo groot — en zoo ge- 

schikt voor het huwelijk, — mijn kindje-lief, ik ben naar je toegezonden door je 

vader om je met raad bij te staan. Wat ik je bidden mag, kind, stel vader toch 

niet te leur; voldoe aan zijn verlangen en trouw met den vorst van Noesa Tembini ; 

en wel eerstens, omdat je den leeftijd hebt; ten tweede om het rijk (van uwen” 

vader) te redden en ten derde om, als kind, je ouders te sparen. 

De prinses boog zich eerbiedig voorover en, nadat ze zoo geruimen tijd 

gezeten had, zeî ze zacht en eerbiedig tot hare moeder: ik heb ééne voorwaarde, 

moeder: ik vraag, als dienend personeel, veertig prinsessen, die geheel aan elkander 

gelijk zijn. Bovendien verlang ik (mijn’ bruidegom) te mogen te gemoet gaan, | 

begeleid door soldaten in volle krijgsuitrusting; — en wanneer koning Poelebaäs 

me ontmoet, dan moet hiĳ dadelijk op me afgaan en mijne heupen met beide _ 

handen omvatten. Dan vraag ik nog 1000 kodi’s liĳnwaad, die vóór Koning 

Poelebaäs moeten worden vooruitgedragen, en hem-zelven is verboden troepen, — 

wapenen of geschut met zich meêtevoeren. 1 

Daarmeê hield de prinses op te spreken. 

Toen de vorstin de woorden van haar kind vernomen had, was zij geheel 

gerustgesteld: mijn kind, mijne lieveling — zoo riep ze — wat heb-je moeders hart 

nu toch tevreden gesteld! En het rijk blĳft gespaard! En je ouders ontzien! 

Wat je eisch betreft, vind ik, dat ’tzoo heel veel niet is en geheel niets buiten- 

gewoons, dat een mooi princesje eene voorwaarde stelt. Nu, vaarwel, kind. Ik 

ga het dadelijk meê@deelen aan je vader; — je kunt je denken, hoe hij er meê 

in zijn schik zal zijn! 

(1) Sampoen daloe wajahé kang lastri 

agoeng dènja anoetoeggen kersa 

dènira among karésmèu N 

risampoené poelangjoen 

apan ladjeng saré sarimbit, 



Seen 

De vorstin keerde van Tamansari terug, door hare tjeti’s gevolgd. 
In een ommezien was ze in de kraton eu bij haren man. 

En ... heb je succes gehad? — vroeg de vorst dadelijk. | 

Ja Beker ja zeker heb ik succes gehad! — antwoordde zijne vrouw — je 
d lochter stemt in alles toe. 

Ze vertelde hem nu alles, wat er besproken was, van het begin tot het 

einde, zonder iets te verzwijgen of er iets aan toe te voegen. 

Toen de Adipati dat alles vernomen had, was hij in de wolken van blijd- 

schap en begaf zich dadelijk naar de pendapa om een brief te schrijven. Deze 

was in een oogenblik gereed, als antwoord aan Noesa Tembini. Ze werd gewikkeld 

in gele zijde en met groene banden omwonden. Daarop werd de patih ontboden 

en gelast de gezanten af te halen en bij den vorst te brengen. 

Niet lang daarna kwam de patih, met de beide gezanten achter zich aan, 

in 1 het paleis terug. 

| Alle drie boden den vorst de sembah aan. 

Sang Adipati sprak daarop: gezanten, keert nuterug. Deze brief is gericht 

aan uwen Meester en de inhoud bevat het antwoord op het schrijven van uwen 

Heer — alles, wat hem moet worden medegedeeld, is daarin opgenomen. 

f De beide gezanten boden de sembah aan, namen den brief in ontvangst 

en vertrokken met den patih, die hen tot aan de pagelaran uitgeleide deed. Van 

daar ondernamen ze de reis en ging de patih naar zijn eigen dalem terug. 
De gezanten, die terugkeerden naar Noesa Tembini, reisden met spoed, 

maakten halt bij nacht en vervolgden hun reis met het aanbreken van den dag, 

omdat hun terugkomst wel reikhalzend door hun Heer zou worden te gemoet gezien. 

Laten we verder over deze reis zwijgen en het verhaal afwisselen door 

weêr iets te vertellen van de hofstad Noesakambangan. 

Koning Poelé Baäs zat met ongeduld te wachten op de terugkomst zijner 

gezanten en het geviel, dat op een Maandag de vorst het paleis verliet om 

raadsvergadering te houden op de pagelaran. 

Ea 
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XXI. 

ASMARADANA. 

Het was eene volle vergadering. Alle edelen, familie-leden van den vorst, 

mantri’s en satria’s van Noesakambangan waren in vollen getale verschenen voor 

het aangezicht van den vorst. Ook de patih was aanwezig. 

Toen sprak de vorst: kom wat nader, patih. 

Toen deze naderbij geschoven was, vroeg de vorst hem: Ki-patih, hoe lang 

zijn nu toch de gezanten al op reis naar Pasirloehoer om mijn brief over te brengen? 

De Patih maakte een sembah en zeî: naar mijne berekening, Majesteit, 

al zeven dagen; misschien is er iets tusschen beiden gekomen, dat vertraging 

veroorzaakt. | 

De vorst hernam: och, patih, ik verlang er zoo vurig naar zekerheid te 

bekomen over het al of niet aannemen van mijn aanzoek; ik zal zoo gelukkig * 

zijn, als het aangenomen wordt. Laat er maar van me geëischt worden, wat men 

wil, ik zal het opbrengen, En, als alles in orde is, moet ik noodzakelijk dadelijk 

op reis naar Pasir-loehoer om haar te ontmoeten. Ge kunt u denken, hoe gelukkig 

ik zal zijn; — maar, ingeval ik word afgewezen, zal ik stellig en zeker met ’t ge- 

heele leger oprukken naar Pasir-loehoer en het gewapenderhand aantasten; — dan 

zal ik de Pasirezen van mijne wapenen laten proeven. 

De patih bood de sembah aan en zeide: dat is eenvoudig, zooals ’t tiehaorél 

Als nu maar eerst uwe gezanten terugkomen, ’t zij ze met goede of kwade B 

terugkomen ! | 

Nog waren vorst en patib in gesprek, — toen ze werden onderbroken door 

de komst der gezanten. 

Twee poenggawa’s gingen hen afhalen. 

Toen ze voor het aangezicht van den vorst waren verschenen, werden ze 
gewenkt nader te komen. 

Ze schoven vooruit en maakten de sembah. 

Daarop sprak Koning Poelébaäs hen aan: gelukgewenscht met uw behouden 

thuiskomst! Is de reis voorspoedig geweest ? 4 

De gezanten maakten de sembah en antwoordden: ja, Heer, dank uwen 

zegen! De brief, dien Uwe Majesteit ons meêgaf voor den vorst van Pasir, werd 

ontvangen (en met aandacht gelezen) en het antwoord op uw schrijven werd in 
dezen brief nedergelegd — en meteen werd de brief aan vorst Poelébaäs aangeboden. 

Deze ontving hem, opende hem en verdiepte zich weldra in den inhoud: 

dit is een brief van Adipati Kandadaha van Pasir-loehoer aan zijn zoon, vorst 
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Poelébaäs, die in hoogheid gezeteld is in de hofstad Noesakambangan. Hierna 

het begin: 

Zoon heeft me een brief geschreven, die door mij ontvangen en met aandacht 

gelezen werd. Zoon vorst doet aanzoek om mijne dochter en ik heb er niets tegen, 

doch uwe jongere zuster, de prinses, stelt een eisch en wel van veertig princessen, 

die geheel aan elkander geliĳk zijn, en duizend kodi lijnwaad, die vóór u moet 

uitgedragen worden op uwen tocht hierheen; ook verlangt ze, dat geene troepen of 

oorlogs-materiaal u vergezelle, doch dat uw komst op eenvoudige wijze plaats hebbe. 

Bovendien belooft uwe jongere zuster u op den weg te gemoet te komen en ze 

draagt u op om, zoodra ge haar tegenkomt, dadelijk haar draagstoel te naderen 

en hare heupen met beide handen te omvatten. Ook draagt ze u op, wanneer 

zoon dat goedvindt, haar het gevraagde te gemoet te zenden en uw reis met 

spoed te doen plaats hebben. 

Toen vorst Poelébaäs den inhoud van den brief had vernomen, was hij 

hoogst vergenoegd en schaterde het dierwijze uit van plezier, dat zijne dijën op 

en neêr gingen. Het is me door Gods beschikking beschoren om de prinses van 

Pasir mijn huis binnen te dragen, . . . . en zoo’n beauté nog wel. De faam loopt, 

dat ze in schoonheid al hare vier-en-twintig zusters overtreft. Gauw, patih! 

vaardig de noodige bevelen uit aan uwe onderhebbende ambtenaren; ik wil da- 

delijk vertrekken. Breng dadelijk 1000 kodi lijnwaad in gereedheid en alles, wat 

tot de sasrahan (*) behoort, opdat ik het dadelijk in staatsie kan begeleiden. 

Maar gauw wat, patih! 

De patih liet een eerbiedig sendika hooren. 

De vorst zelf, omstuwd door de biada’s (2), ging de kraton binnen. Daar 

aangekomen, ontbood hij veertig zijner nichten, princessen, die volkomen aan el- 

kander gelijk waren. 
Toen dezen zich voor hem verzameld hadden, zeî hij vriendelijk: ik deel 

u mede, lieve nichtjes, dat ik ga trouwen en daarom is mij een eisch gesteld 

‚door de prinses van Pasir. Ik heb n. 1. al geschreven en de brief is al ontvangen. 

Alles, wat ik er als mijn verlangen in meldde, heeft instemming gevonden, maar 

de prinses stelt eene voorwaarde: ze vraagt veertig prinsessen, geheel aan elkan- 

der gelijk, om haar aftehalen. 

De prinsessen riepen: uw wil geschiede, Heer — aan uw verlangen zal 

worden voldaan. 

E Koning Poelébäas gevoelde zich vergenoegd, toen hij de bereidwilligheid 

‚van de 40 princessen vernam. 

(1) Sasrahan: bruidsgeschenken. 

(2) Biada: vrouwelijke bediende van den eersten rang in de kraton. 



ITR 

Eee 

Breken we nu dit verhaal af en vervangen het door de vertelling over de 

hoofdplaats Pasir loehoer. à 4 

Den volgenden morgen verliet Adipati Kandadaha het paleis ter vergadering 

met de mantri’s, de poenggawa’s en Patih Reksanata. Ook de schoonzoons van 

den vorst waren ter vergadering aanwezig. 

Toen een ieder naar zijnen rang gezeten was voor het aangezicht van den 

vorst, sprak de Adipati langzaam aldus: patih Reksanata, ’tis al lang geleden, 

dat de gezanten van Noesa Kambangan zijn teruggekeerd; het wordt dus tijd om 

alles in gereedheid te brengen, de versieringen aan te brengen en de wegen, die 
men van het zuiden uit langs moet komen, in goeden staat te brengen. Zorg 

er voor, dat alles met zorg worde uitgevoerd. Mi 
De Patih sprak zijn sendika en verliet het paleis. 

Hij gaf overal de noodige bevelen voor de herstelling der straten, de op- 

tooiing van aloen-aloen en erven, van de paleis-pendapa af aan, zoo verder naar 

de srimenganti en de pagelaran; voor de bespanning van de straten met Se | 

des van waringin-loof, teboe-, klapper- en pïsangbladeren. | 

De geheele hoofdplaats was reeds feestelijk uitgedoscht;— alles, wat tot t 

onthaal diende, was klaar gezet. 

Maar laten we nu weêr iets vertellen van Noesa kambangan. 

Alles, wat door de aanstaande bruid gevraagd was en meêgedragen moest 

worden, was reeds in gereedheid gebracht. 

De patih met alle hem ondergeschikte ambtenaren, poenggawa's van Noesa- 

kambangan, waren reeds reisvaardig, in hunne mooiste kleêren Bedongh en ver. 

zameld op de pagelaran; alle bagage stond klaar. 

De Boepati, gevolgd door de biada’s, kwam daarop naar buiten; en de 

veertig prinsessen, die bestemd waren om den tocht meê te maken, waren, in allerlei 

costumes gedoscht, in rijen geschaard voor den Praboe. KE 

Daarop liet de vorst zich hooren: wel, patih, is alles klaar voor de reis? ) 

Zijn allen in hunne schoonste kleeding uitgedoscht? 4 

De Patih bood de sembah aan en antwoordde: Alles is gereed, Majesteit, 

naar uw begeeren. Alles, wat meêgedragen moet worden, en alle uwe onderdanen, 
die meêgaan, staan reeds uitgerust, vooruit op den weg. | 

Vorst Poelébaäs zeî daarop: welnu, laat ons dan vertrekken. 

De patih antwoordde: sendika. 

Op een gegeven wenk klonk alsnu de zware galm van de tengara en béndé 

werden de titir’s geslagen en was het een gejoel van menschen. 

Men stroomde snel voorwaarts in geregelden trein. 
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Ln Daar kwam de Boepati aan op een prachtig getooid paard, gevolgd door 

ruiters en de leden van zijn huis, terwijl veertig. prinsessen, die geheel aan elkan- 

der gelijk waren, hem vóórgingen. 

Niet lang duurde de reis, of men was den oever der zee reeds genaderd. 

_____Groote schepen lagen daar klaar. 

KE: In een oogenblik waren de troepen ingescheept; de vorst met zijn patih 

op een afzonderlijke prauw. 

ker De masten werden opgezet, de zeilen ontrold en snel schoten de prauwen 

vooruit. De zeilen waren in allerlei kleuren beschilderd: blauw, geel, groen, roze- 

rood, wit, zwart, paarsch en rood. 

Een kleine prauw ging (als wegwijzer) vooruit en het duurde niet lang, 

of men had de overzijde bereikt. 
4 Dadelijk verliet men de prauwen en stapte aan wal. 

_ Ook de vorst en de prinsessen waren reeds aan wal gestapt en verlieten 

in vastgestelde orde de landingsplaats. 

Vooruit gingen, in tweemans-vrachten, de lijnwaden; dan volgden de veertig 

prinsessen, gerangschikt door twee poenggawa’s, Soeradjaladri en Rangga Singa- 

Jaoet, als geleiders. Deze heeren waren reeds bekend met het grondgebied en 

wisten de ligging van de hoofdplaats. 

Sri Poelébaäs was den geheelen weg langs de van verliefdheid en raas- 

kalde voortdurend over datgene, wat zijn hart vervulde, en loofde en prees onop- 

houdelijk de bloem van Pasir loehoer, die genageld was in het binnenste van zijn 

hart. En zoo prevelde hij binnensmonds: och, mijn liefste! mijne meesteresse! 

spoedig zal ik u ontmoeten, juweel, bloem van Pasir loehoer! Hoe zal het zijn 

daar binnen in het slaapsalet ! 

(Toen de vorst zoo eenigen tijd was voortgegaan zijne liefde in beeldspraak 

te openbaren), kwam hij eensklaps tot bewustzijn en riep: maak wat voort, patih ! 

laat de reis wat bespoedigd worden. Zend iemand vooruit naar Pasir loehoer 
om kennis te geven, dat ik in aantocht ben, opdat ze daar niet schrikken. 

De patih zei: sandika en wees daarop Rangga Singaloet aan om vooruit 

te gaan. 

Singalaoet voldeed met spoed aan die opdracht. 

Laten we verder zwijgen over zijn tocht en alleen melden, dat Sri Poelébaäs 

bijna op het grondgebied van Pasir was aangekomen. 

Keeren we terug naar Pasir loehoer, waar de hoofdplaats, aloen-aloen en 

straten op zijn fraaist waren uitgedoscht en waar spijzen en dranken voor het 

onthaal waren in gereedheid gebracht en aan beide zijden van den weg waren 

uitgestald. 

De gezant was reeds ter hoofdplaats aangekomen en begaf zich rechtstreeks 



Ee 8 

naar den patih, dien hij in zijne pendapa aantrof. Op z 

ging de patih dadelijk naar het paleis en geleidde den 
Beiden gingen het paleis binnen en bevonden zich reeds 

den vorst. f Naf 

Na de sembah, zeî de patih eerbiedig: ik geef U 
er een gezant is aangekomen van uw zoon van Noesaka 

jesteit, door Z. H. mijn Heer, om Uwe Majesteit kennis te a 
eene streelende aandoening van zijn hart gedreven wordt. _ 

— 
hd % 
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MIDJIL. 

Ja, uw zoon de vorst is reeds vertrokken met zijn gevolg van zijne hoofd- 

plaats Noesakambangan; naar gedachte, is hij reeds dichtbij. 

De Adipati antwoordde: geloofd zij God, dat hij reeds nabij is! Thans 

verlang ik, gezant, dat gij onmiddellijk terugkeert om zoon Praboe uittenoodigen 

met spoed hier te komen. 

De gezant bood de sembah en verwijderde zich uit de gem oatehen 

van den vorst. 

De Adipati gaf daarop zijn patih bevel om alle poenggawa’s, mantri’s en 

_priaji’s opteroepen met hunne manschappen, alle uitgedost in volle wapenrusting. 

De patih bood de sembah aan, zeî sendika en vertrok. 

Reeds waren de troepen, de poenggawa’s, priaji’s en hooge adel geheel 

toegerust en ook waren uitgekomen de mantri’s, petinggi’s en oemboel’s, ieder 

met zijne weerbare manschappen in vollen krijgsdos, die zich als een muur van 

menschen uitbreidden om de geheele aloen-aloen en die, uit de verte gezien, 

geleken op een zee met onstuimigen golfslag. 

Daarop ontbood Sang Dipati zijne gemalin, die dadelijk aankwam. 

Gauw wat, moeder, zeî de vorst; laat ons kind spoedig haar toilet maken. 

De vorstin groette eerbiedig en spoedde zich naar het verblijf van de bloem 

van het paleis in Tamansari en, toen ze die ontmoette, zeî ze: mijn kindje, ik 

word er op afgezonden door je vader om je kennis te geven, dat je aanstaande 

gemaal in aantocht is: maak je gauw klaar, mijn popje; zalf-je mijn kind, ’t is 

hoog tijd. 

De prinses lispte; sandika en volgde in alles den wensch van hare moeder. 

Ze reinigde zich; wiesch zich het hoofdhaar met behulp van hare oude inja en, 

nadat ze zich gebaad had, werd ze geblanket. .. .. (CP 
| 

(1) Kanti gèdongipoen is onverstaanbaar. Dat ’twoord kaxti dient als aankondiging van de volgende 

kinanti-dichtmaat is duidelijk, maar dan rest: gèdongipoen, dat door de door mij geraadpleegde Javanen 

miet kon verklaard worden, / 
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KINANTLI 

Haar lichaam was kunstig met figuren beschilderd. Haar kleedje was van 

vermiljoen-roode, gebloemde zijde. Het borstkleed was hoog-rood met goud 

sement afgezet; haar oedet was van gele zijde; hare oorknoppen schitterde: 

flikkerden — — ’t was alles fraai, wat er aan was. ‚aile 

Loetoeng kasaroeng bekeek haar van alle zijden, van top tot teen; en f toen 

ze zoo geheel was nitgedost, wekte ze liefdesmart op bij die haar aanzag. 

Hare gedaante was als de gestalte van Baoewarna (1). 

Het was hartroerend te zien, hoe eerbiedig en netjes Loetoeng kesaroeng 

daar neder zat vóór de prinses; hoe hij zich vernederde. 

De prinses glimlachte, toen ze hem zag. 

De moeder sprak in zich-zelve, terwijl ze hare dochter bekeek: 'tis_ toch 

werkelijk mijn dochter; ze is werkelijk zonder gelijke; kom meê, mijn kindje, 

het paleis. 

De prinses maakte de sembah en voldeed aan het verlangen der vor 

Hare 24 zusters volgden haar naar het paleis tot in de tegenwoordig 

van den vorst. 

Sang Dipati vroeg daarop vriendelijk aan den patih: is alles daar buiten 

gereed? 

De patih antwoordde eerbiedig: majesteit, alles is gereed. 

Sang Dipati vroeg daarop weder: Reksanata, zijn de 24 pmen kl 

De patih antwoordde weêr eerbiedig: alle zijn gereed. 

Daarop werd de gamelan geslagen en het gonste van de kodok ngore 

Ook de pêlog speelde een wijsje. De trompetten werden gestoken; t 

boers en pijpers lieten zich hooren en in een oogenblik stelden de troepen 
met de geheele krijgstoerasting, overal in beweging. 

De prinses was gezeten in een draagstoel met Loetoeng Kesaroeng, te: 

Ki-gëdé Kollot en Kelantoeng maoeng in hare nabijheid bleven. De dalem va 
het paleis werd verlaten. | 

(1) Déwi Tjondrâkirânâ, gemalin van Pandji. 

(2) Naam van een wijs op de gamelan saléndro. 
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PANGKOER. 

Kjai patih en de hem ondergeschikte ambtenaren, alle poenggawa’s, man- 

tri’s en de schoonzoons van den vorst, alle met hunne troepen. .... (ĳ) 

Het geschetter der trompetten mengde zich met den klank der fluiten; 

de trommen werden geroffeld; de gamelan liet zich zacht en aangenaam op een 

afstand hooren; helder klonk de kodok-ngorèk; de klarinetten voegden daarbij 

_ hun aangenaam geluid; aan alle kanten bulderde de tjara-balen (2). 
- 

| ‚ Verhalen we nu, dat de vorst van Noesakambangan met zijne poenggawa’s 

_ ontmoet werden door den gezant. Singalaoet bood de sembah aan en zeî eer- 

biedig: mij is opgedragen u kennis te geven, dat vader van Pasir loehoer zeer 

‚verheugd is en u verzoekt uwe reis te bespoedigen, (terwijl mij is opgedragen) nog 

‚ denzelfden dag terugtekeeren en ik dadelijk zal moeten vertrekken. Bij mijn 

vertrek van Pasir is uwe jongere zuster mede vertrokken om u te gemoet te 

| gaan, begeleid door hare zusters, de 24 prinsessen, door hare zwagers en door 

Ki Patih met de hem ondergeschikte ambtenaren. Bovendien volgen haar de 

poenggawa’s en nijaka’s. 

Toen Koning Poelébaäs de woorden van den gezant vernomen had, barstte 

_hĳ in schaterlachen uit, zoodat zijne dijen er van schudden, en sprak : patih, laat uwe 

_ poenggawa’s, mantri’s en mijne jongere zusters, de 40 prinsessen, wat haast maken 

en vooruitgaan ter aflevering van de 1000 kodi lijnwaden, den eisch van mijn 

vrouwtje. 

Zoodra ge, meisjes, haar op den weg tegenkomt, biedt ge ’t haar dadelijk 

aan — en wanneer er nog iets van haar verlangen mocht zijn, wat ook, dat wil- 

ligt ge in. 

Alle prinsessen riepen: sandika; boden de sembah aan; vereenigden zich 

weêr en gingen aan het hoofd van den stoet. Toen de trein aldus een afstand 

van drie ondjotan had afgelegd, kwam de vorst. 

De gamelan ruischte zacht onder het geraas van den stoet van grooten, die 

hun gang versnelden. 

Die van Pasir loehoer kwamen, waren langzaam en omzichtig in hun gang. 

(1) Aldus het handschrift — het verbum bleef achterwege. 

(2) Marsch-muziek, die uitgevoerd wordt door de bonang, ketoek, kenong, gong, panontong en kendang. 
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Op het midden eener helling maakte men halt. Het voorste gedeelte van 

den stoet van Noesa Tembini was er aangekomen. De vrachten aan lijnwaden, 

1000 kodi’s, werden achter elkander geplaatst en daarachter, een voor een, de 

draagstoelen van de 40 prinsessen, zoodra de hoofdplaats in zicht was. Alstoen 

verdeelde zich de stoet van Pasir loehoer en plaatste zich links en rechts van 

den weg. Daarop werden de lijnwaden verder gedragen en ook de 40 prinsessen 

bestegen in hare draagstoelen de helling met het doel om de prinses-bruid te 

ontmoeten en haar van ’s vorsten opdracht mededeeling te doen. Nog weinige 

oogenblikken en de ontmoeting zou plaats hebben. De 40 prinsessen kregen 

(dan ook) spoedig bericht, dat de bruids-tandoe van Tamansari in zicht was. Op 

dit bericht stegen de veertig prinsessen uit hare draagstoelen. Zenaderden daarop 

de prinses, terwijl prinses Poeléwati, die de voorste en tevens de oudste was, 

na aanbieding van de sembah het woord deed: we zijn afgevaardigd door den 

vorst van Noesa Tembini om Uwer Hoogheid hierbij aantebieden, wat door Haar 

geëischt werd: 1000 kodi’s lijnwaad. 

De prinses van Pasir antwoordde daarop: ik zeg u hartelijk dank. 

Daarop hernam prinses Poeléwati: op last van uwen ouderen broeder, Sri _ 

Boepati, stellen we ons onder de bevelen Uwer Hoogheid en vragen te vernemen, 

wat door Haar verlangd wordt. 

Prinses Boengsoe antwoordde. Mijn wensch is, dat gij met uwe 39 zusters 

rechtstreeks doorgaat naar Tamansari. Laat de lijnwaden uit de kisten nemen 

en op stapels plaatsen; ik wensch eerst te zien, welke mooi en welke minder 

mooi zijn. j 4 

Tante Poeléwati maakte de sembah en zette dadelijk de koeli's aan om 

alle kisten te openen. In een oogenblik was dat geschied; de lijnwaden werden _ 

er uit genomen en bij stapels op den grond gelegd en geschikt volgens de vouw. 

Toen de 1000 kodi aldus ontpakt waren, zeî prinses Boengsoe: goed zoo, laat nu 

alles doorgaan naar Tamansari. Vader Kollot, gij kunt teruggaan om de prinsessen 

eveneens naar Tamansari te geleiden. 

Daarop trokken Ki Kollot en de veertig prinsessen zich terug uit de tegen- 

woordigheid van de prinses van Pasir loehoer. 

Toen Ki-Gëédé reeds te Tamansari was aangekomen, was prinses Boengsoe 

nog altijd wachtende op de helling. Toen gaf ze last om alle stukken lijnwaad 

te ontvouwen en ze over den geheelen bergrug uittespreiden. Prinses Tjiptarasa_ 

was innig gebelgd, toen ze al die lijnwaden zag. 

(Die lijnwaden-historie is de oorsprong van den naam Gëgër bohé, die 

aan dien bergrug gegeven werd. Boweh is namelijk het Soendaneesche woord 

voor het Javaansche lawon). 

Terwijl de prinses daar zoo voortdurend op het midden van de helling in 

haar tandoe bleef zitten, kwam een adjudant haar aanzeggen, dat de vorst van 

. Noesakambangan nabij was. 
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Daarop trad de patih haastiglijk nader en verzocht aan de prinses zoo goed te 

zijn om voorwaarts te gaan en aldus den prins op eene vlakke plaats te ontmoeten. 

Daarop toog de prinses voorwaarts met de Dipati’s, de 24 prinsessen en 

de troepen, die in eene lange rij achter elkander gingen. 

Zoo ging dat ongeveer 4 palen onder het ruischen van de gamelan ver- 

der. De voorste van den stoet ontmoette reeds den voorste van den stoet van 

Tembini, zoodat de beide treinen bij het voortgaan voor elkander uitweken. 

De prinses, die in hare tandoe met snellen gang achteraan kwam, zat 

zich te verkneuteren met Loetoeng-kasaroeng, die voortdurend op zijne hoede was 

en reeds zijn patrém getrokken had. 

De stoet van Noesakambangan kwam ruischend en jubelend nader. De 

beide treinen ontmoetten elkaâr juist bij het overtrekken van eene kleine rivier 

(de desa, die daaraan lag, kreeg en behield voortaan den naam van Kalipapag) 

en dadelijk werd den vorst gerapporteerd, dat de prinses daar ginds in dien 

prachtigen draagstoel werkelijk in aantocht was. De 24 prinsessen gingen ter 

zijde en maakten plaats voor den prins, opdat deze de tandoe van zijne bruid zou 

kunnen naderen. 

Sri Poelébaäs was opgetogen; steeg fluks van zijn paard; drukte zijn koeloek 

wat vaster op het hoofd; schortte zijn kain op; wikkelde den sleep los van zijn 

kris; liet dien, op den grond slepend, neerhangen en zeî tot zijn gevolg: gaat allen 

ter zijde en komt niet nader — laat mij de prinses alleen naderen, want misschien 

is uwe meesteresse beschaamd. 

De verliefde vorst naderde den draagstoel met deftigen tred, de armen 

voor-en achteruit slingerend (!); toen, als het ware, op de vingertoppen kruipend 

voortgaande, al neurieënde en kirrende ...... en zoodra hij de gordijn van de 

palankijn opende, viel Loetoeng-kesaroeng hem eenklaps aan en stootte den vorst 

de patrém in de borst, door en door, tot aan de schouderbladen toe. 

Onthutst plofte de vorst ter aarde, . . . . het bloed spoot uit de wond en 

Poelébaäs stierf, zonder dat hem een tweede stoot behoefde toegebracht te worden. 

Dadelijk keerde de draagstoel om en werd met spoed teruggedragen naar 

de stad. 

Het volk van Pasir loehoer en dat van Noesakambangan stonden als aan 

den grond genageld, toen ze ontwaarden, dat de prins dood was — — en boven- 

dien waren de volgelingen van Noesakambangan ziedende van woede. 

Op hetzelfde oogenblik dachten ze geweld te gaan plegen, maar ze stonden 

in verlegenheid, omdat ze de benoodigde lansen en krissen niet bij zich hadden 

en dus machteloos waren. 

Het lijk werd opgenomen en stapvoets teruggedragen naar de pasanggrahan, 

van waar de stoet zich opstelde en terugtrok naar Noesa kambangan. 

(1) Het handschrift heeft: afjëtjingkigan, men leze: adjedjinjdjitan. 
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De zwagers van de prinses waren hevig ontsteld over den dood van Poelé- 

baäs en weken op hunne terugtocht terug achter de tandoe. Toen ze in 
hoofdstad waren aangekomen, keerde de prinses rechtstreeks terug naar Tamansa: 
terwijl de zwagers het paleis binnengingen en den vorst den dood berichtten va: 
Poelébaäs; hoe zich alles had toegedragen, van het begin tot het einde. md 

Toen Sang Dipati Kandadaha dat vernam, schrikte hij geweldig; zijn borst d 
gloeide van inwendige woede; zijne oogen waterden van tooïn en ’t was, of ee 

plotseling vuurstralen uit te barscn kwamen, terwijl zijne lippen zich trillend p 

en krampachtig bewogen. Hij gaf bevel om Déwi Boengsoe te ontbieden. Koen 

‚De adjudant van dienst, wien dit bevolen werd, maakte de sembah en j 

vertrok; hij verliet de stad en liep, zoo hard hij loopen kon, naar Tamansari en_ 

bevond ich kort daarop bij de prinses. al 

Daarop sprak hij: Uwe Hoogheid wordt bij den koning otto EN 

De prinses antwoordde: sandika en spoedde zich onmiddellijk naar de kraton. 

Toen ze daar was aangekomen, sprak de vorst: maar, Boengsoe, hoe is 

dat nu toch mogelijk! Narpati Poelébaäs dood! Wie heeft hem verslagen. P: 

De prinses antwoordde: het was Loetoeng kesaroeng, die hem nedervelde — 
Loetoeng Kesaroeng, die niemand anders is dan Kamandaka, .. . . Raden Ka- 

mandaka, die de zoon is van Narpati van Padjadjaran, de zoon van koning Silih- 

wangi. Zijn ware naam is Raden Banjaktjatra, de kroonprins van Padjadjaran. 

Sang Dipati kon van schrik en ontsteltenis geen woord uitbrengen. Hi 

delijk zeî hij vriendelijk: breng hem dadelijk hier. 

De prinses bood de sembah aan en was in een oogwenk uit de nabijheid. 

van haren vader verdwenen. & 

Te Tamansari aangekomen, zocht ze Loetoeng kasaroeng op en deelde! 

hem meê, dat ze, daarnaar gevraagd, alles aan haren vader ontdekt had, van het 

begin tot het einde. 

Daarop trok hij het buis uit en veranderde in een mensch. ie: 

Allen stonden daar staroogend van verbazing. Daar hadden ze nu nooi 

aan gedacht, dat die Loetoeng kasaroeng Kamandaka kon zijn. 

Met verbazing en bewondering bekeken de tjeti’s en paréëkan’s Raden Ker 

mandaka, die omstraald werd door een helderen glans. 
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DANDANG-GOELA. 

Raden Kamandaka werd opgebracht door de prinses om te verschijnen 

voor den vorst in de kedaton. 

Niet lang daarna zette hij zich reeds neder voor het aanschijn van den 

vorst. Door dezen gewenkt, naderde hij, bood de sembah aan, ging zitten met 

het hoofd laag bij den grond, in diepe vernedering. 

De prinses zat achter hem. 

Sang Dipati herkende hem niet en voelde zich verlegen, toen hij den prins 

zag. Plotseling liet hij zich neder en omhelsde den koningszoon herhaalde malen. 

De Raden bood de sembah aan en kuste de voeten van den vorst. 

Praboe Dipati sprak daarop: maar, waarom hebt ge niet vroeger gesproken, 

toen ge voor het eerst hier kwaamt — — dan had ik kunnen bedenken, dat Padja- 

djaran en Pasir loehoer van ééne afstamming, van één bloed zijn. 

De koningszoon antwoordde vriendelijk: de reden, dat ik niet sprak, is, 

omdat aldus de wensch was van den Dewa-agoeng. 

De vorst merkte daar tegen op: dat is goed en wel, maar waarom hieldt 

ge dan toch uwe afkomst verborgen en zwierft rond? 

De prins maakte de sembah en antwoordde: omdat men mij woû laten 

trouwen en ik mij met kracht daartegen verzette, zoolang ik niet eene vrouw 

aantrof, die in alles gelijkenis toonde met moeder en ook in haar doen en laten 

met haar overeenkwam. Daarop werd mij gelast er eene te gaan zoeken. Ik 

ging rond in het rijk van Padjadjaran, doch vond er geene. Toen trok ik verder, 

kwam hier en zag uwe dochter, die in gedaante geheel overeenkomt met moe- 

der — alleen in leeftijd verschillende. 
Sang Dipati zeî daarop vriendelijk: voorwaar, dat was de beschikking van 

den Déwa; en nu, mijn jongen, neem uwe jongere zuster in ontvangst; wees haar 

tot een leidsman en behandel haar goed, . . . 

De Raden bood de sembah aan. 
De vorst vervolgde: maar ik heb een ding, dat me bezwaart: 

In geval de verwanten van Poelébaäs ons aanvallen ter wraakneming, kan 

ik u niet beloven uw vrouwtje te beschermen. 

De Raden bood de sembah aan en antwoordde: maak u daarover niet on- 

gerust; daar sta ik voor in, dat ik de troepen van Noesa kambangan zal weten 

afteweren met alles, wat in mijn vermogen is. 
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Sang Dipati hernam daarop: en giĳ, Boengsoe, mijn kind, zorg er voor, 
dat ge uw man naar behooren dient. Ge zijt werkelijk bevoorrecht boven alle _ 
uwe zusters, die ouder zijn dan gij. Daar is er geen, die een koningszoon ge- 
trouwd heeft als gij alleen. U openbaar ik het nu, dat Padjadjaran en Pasir 
loehoer van één bloed afstammen: beiden hebben den vorst van het rijk van 
Galoeh als stamvader, n. 1. Praboe Sioengwinara, die als afstammeling heeft Raden 
Banjaktjatra, terwijl gij eene afstammelinge zijt van Aria Banjak. 

De prinses bood eerbiedig de sembah aan. .. / 

En nu was het zonder tusschenpoozing ééne omhelzing van den prins van 

Padjadjaran en de prinses van Pasir — eene omhelzing, die thans geoorloofd was. 3 

Ze keerden van de kraton terug naar Tamansari. 

__Gédé Kollot en Kelantoeng moentjang maoeng waren opgetogen van blijd- 

schap, dat de ware afkomst aan het licht was gekomen en de prins zich thans 
zonder hindernis met de geliefde vereenigen kon. 

Zwijgen we nu over het rijk van Pasir en keeren we in ons verhaalterug — 
naar Noesa kambangan. 

Zoodra de patih te Poelé tembini was aangekomen, maakte hij zijne op- 

wachting bij de beide Aria's, Djoerangbaäs en Baroengbaäs, en rapporteerde hun _ 

den dood van hun ouderen broeder, die vermoord was op den weg; omgebracht _ 

door sluipmoord. Alles werd medegedeeld, van het begin tot het einde. | 

Toen de beide Satria’s dat vernomen hadden, ontstaken ze in woede en 

riepen de troepen zamen om een aanval te gaan doen op Pasir en wraak te_ 

nemen over den moord van hun broeder. 

De Patih had zijn volk reeds opgeroepen om bijstand te verleenen, Djoe-_ 

rangbaäs en Paroengbaäüs voorzagen de soldaten van eten, broeken, baadjes en 

andere kleedingstukken, lansen, geweren, sabels en ponjaarden. Dagelijks werd 

er geëxerceerd en schietoefening gehouden, ’s morgens en ’s avonds op de aloen- 

aloen, ten aanzien van-een menigte toeschouwers. ’s Morgens en ’s avonds werd 

er gefourageerd, terwijl het eten geleverd werd door Djoerangbaäs, Paroengbaäs en 

Kjai Patih. 4 
De troepen van Noesakambangan telden ongeveer 9000 man, alle boven- 

mate dapper. Toen ze genoegzaam waren geoefend, gingen ze op marsch. Het 

gaan der marcheerende massa was als het ruischen der zee. Ingescheept, voeren 

ze drie dagen lang en waren nog niet over; nog een halve dag er bij en de over-_ 

tocht was volbracht. Toen de troepen alle aan wal waren, werden er drie. 

saluutschoten uit groot geschut gelost en daarna rukten ze verder, voorafgegaan 

door tamboers, trompetters en pijpers, die hun muziek vereenigden met die van 

de gamelan’s, hobo’s en het bulderen van de tjarabalên. Voeg daar nu bij het 

kletteren van lansen en spiezen en het geluid van de langwerpige trommen, gong’s 

en oorlogsbekkens. . . . . 
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De tocht ging recht-noordwaarts, onder aanvoering van de poenggawa'’s 

en sentana’s. 

Maar gezwegen nu van dien marsch en teruggekeerd naar Pasir. 

Raden Banjaktjatra en prinses Boengsoe haalden zonder hindernis en on- 

bezorgd hun hart op aan het spel der Ïiefde te Tamansari. 

Groot was de ecijns, die de Raden aan het huwelijk opbracht, en onophou- 

‘delijk werd hij door de liefste geprezen. 

Den volgenden morgen ging hij, vergezeld door zijne gemalin, die links 

en rechts begeleid werd door de veertig prinsessen, de poeri binnen om zijne 

opwachting te maken bij Vader Adipati. 

Op een wenk van den vorst, sleepte zich de Raden hurkend nader, bood de 

sembah aan en kuste de voeten van vader Dipati. Toen hij door den vorst omhelsd 

was, maakte hij nogmaals de sembah en schoof terug. Daarop werd hij vervangen 

door zijne jonge gemalin. Deze naderde, bood sembah en voetkus aan en werd door 

den vorst gekust op het voorhoofd. Daarna schoof ze eerbiedig achterwaarts en 

zette zich naast haren gemaal. 

Toen de vader ze daar zoo zag, was hij in de wolken van geluk. Lang 

zat hij ze aantestaren:.... wat een mooi man was hij en hoe bekoorlijk en 

‘bevallig WAS Zijt Elte. hij was als Kamadjaja zelf en zij als Rati, als ge ze zoo 

bijeen zaagt. 

Toen sprak de vorst vriendelijk: en wat mag het zijn, dat u ter opwachting 

pn per 

dreef ? 

De koningszoon antwoordde zacht: in alles geschiede uw verlangen — doch, 

als het Uwer Hoogheid mocht behagen, zou ik afscheid wenschen te nemen om 

na zoo ruim gemeten tijd naar Padjadjaran terug te keeren en om uwen jongeren 

broeder, den vorst, de veertig prinsessen aantebieden, die hij gevraagd heeft. 

Praboe Dipati antwoordde zacht: doe gerust, zooals je verlangt, mejongen, 

ik laat je in alles vrij; ga maar gauw terug naar huis, maar neem je vrouw meê, 

want ik kan niet instaan voor hare bewaking. 

De prins bood de sembah aan; nam afscheid en keerde met zijn vrouwtje 

erug naar Tamansari. 

Toen de Adipati in de kraton was alleen gelaten, ontbood hij dadelijk zijn 

patih, Reksanata. Deze verscheen onmiddellijk en bood de sembah aan. 

Zacht zeide de vorst: patih, geef de noodige bevelen aan de u onderge- 

schikte ambtenaren om uwen meester als geleide te dienen naar Padjadjaran — 

anstaanden maandag wil hij vertrekken. 
Ki-patih sprak zijn sendika, vroeg eerbiedig congé en vertrok. 
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In de kepatihan teruggekeerd, ontbood hij ai zijne ambtenaren, Neude 

Reksaprana en Ki Wirapradja. Bit 

In een ommezien waren de beide poenggawa's verschenen. 4 

Toen sprak de patih: Ngabeï Reksaprana en Wirapradja, gij beiden zijt aan- 

gewezen om uwen heer, Banjaktjatra, en zijne gemalin op hunne reis te vergezellen. 

Aanstaanden maandag wenschen zij naar Padjadjaran terugtekeeren. 3 

Ngabeï Reksaprana en Ki-Wirapradja betuigden hun sendika, vroegen eer- 

biedig congé, verlieten de kepatihan en keerden terug, een ieder naar zijne woning. 

Te Tamansari hadden Raden Banjaktjatra en gemalin zich reeds reisvaardig 

gemaakt; de émban’s, inja’s, tjeti’s en de veertig prinsessen brachten alle bagage 

in gereedheid. En wat waren ze verheugd, die twee émban's van den konings- 

zoon, Ki Gödé Kollot en Kelantoeng, dat hun heer eindelijk zou terugkeeren naar 

Padjadjaran ! e, 

Wij behoeven verder niets te vertellen van den tijd, die nog te verloopen DL 

had tot aan den dag, die voor het vertrek bepaald was. rif 
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Op dien dag dan zat de patih reeds in opwachting bij den vorst met 

het gevolg voor de reis en de schoonzoons van den vorst, behalve de poenggawa’s, 

die als reisgenooten van prins en prinses waren aangewezen en die eveneens op 

de pagelaran verschenen waren. 4 

Draagstoelen, lastdragers en paarden, alles was gesteld onder afzonderlijk k 

beheer. Elk mantri had zijn aandeel in ’t beheer; ter begeleiding van één draag 

stoel en twee paarden was een mantri aangesteld. 

Maar laten we verhalen van Tamansari. 

Raden Banjaktjatra en zijn gemalin vertrokken dan met hun bediend n- 

personeel en de veertig prinsessen van Tamansari naar de kraton om afscheid 

te nemen van den vorst en de vier-en-twintig zusters, die alle in het paleis ver- 

zameld waren om hare jongere zuster vóór haar vertrek naar Padjadjaran vaarwel 

te zeggen. \ 

De geheele hoofdplaats was in opschudding. } 

Toen de prins in het paleis was aangekomen, ging hij rechtstreeks naar 

den vorst, bood de sembah aan en kuste ’s vorsten voeten. Praboe Dipati omhels 

zijn schoonzoon en kuste zijn voorhoofd. ik 

Nadat hij de gebruikelijke hulde aan den vorst bewezen had, maakte hij 

de sembah, en schoof achterwaarts om plaats te maken voor de prinses, die haren 

vader eveneens sembah en voetkus bracht en door dezen op het voorhoofd gekust 
werd. Toen maakte ze andermaal de sembah, schoof achterwaarts en schreed 
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 alstoen hurkend naar hare moeder, aan wie eveneens de voetkus gebracht werd 

en door wie ze herhaaldelijk op het voorhoofd gekust werd. 

| Het afscheid sneed de vorstin door de ziel: ze snikte en stortte tranen, 

zonder ophouden. : 

Toen de prinses de gebruikelijke hulde aan hare moeder bewezen had, 

‚ maakte ze de sembah en schoof terug. Daarna naderde ze de 24 zusters en bracht 

aan ieder, één voor één, de eerbiedige groete. Allen barstten in tranen los. 

Na het huldebetoon trokken man en vrouw dadelijk weg en verlieten het 

paleis, gevolgd door alle bedienden, émban’s, inja’s, tjêti's, en voorafgegaan door 

de 40 prinsessen. Op de pagelaran gekomen wenschten de 24 zwagers en de 

_ patih hun goede reis, waarna de koningszoon hen bedankte. Toen vervolgden 

ze statig hun weg naar de aloen-aloen en daar bestegen de 40 prinsessen de 

draagstoelen, die achter elkander gedragen werden; daar achter besteeg de prinses 

een grooten palankijn; daar achter volgde de koningszoon te paard; daar achter 

_ de panekawan'’s, émban's, inja’s, te paard of in een tandoe. 

De rijks-sieraden en staatsie-stukken werden vooruit gedragen, met Ki 

_Ngabér Reksaprana, die ze als ceremonie-meester met zijne troepen bewaakte, 

terwijl Neabeï Reksapradja met zijne troepen was aangewezen om den trein van 

achteren te beschermen. & 

Over de aloen-aloen bereikten ze den grooten weg. 

Deze was propvol van toeschouwers, die, aan beide zijden in rijen geschaard, 

_ den stoet stonden aan te gapemn-—— oud en jong, groot en klein, vrouw en man, 

Het was dan ook, van den weg gezien, prachtig ! 

| Voor en achter werden de trommen geroerd, de trompetten gestoken en het 

_ snerpend geluid der pijpers mengde zich daardoor heen. ’t Was heerlijk om aan 

Daarbij het brieschen en hinneken der paarden; het doffe geluid van 

elkander opvolgende voetstappen en het gejubel der toeschouwers. De stoet ging 

Mal verder en verder, .... de stad uit, .... al verder en verder, .... de 

een gedeelte daarvan heenvlood naar de hoofdplaats. Vreeselijk gingen de 

soldaten van Tembini te keer en sleepten de vrouwen meê als hun buit. 

Verh, Bat. Gen, deel LI. 1d 
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KINANTI beh 

Als ze eene mooie vrouw tegenkwamen, ’tzij groot of klein, dan werd die | 

verkracht; karbouwen, koeien, eenden, kippen, have en goed, alles, wat ze maar L 

in het oog kregen, werd, zonder acht te geven op den bezitter, door hen prijs 

verklaard. Vreeselijk was de verwoesting, die overal in Pasir loehoer werd aan-_ 

gericht, wáár de troepen van Noesa kambangan maar gingen. Daarop maakten 

Djoerangbaäs en Paroengbaäs met den patih en zijne poenggawa's halt om de 

troepen te laten rusten en bovendien om een krijgsraad te beleggen. 

De patih sprak de beide Satria’s aan: zegt me, mijne kinderen, watis uw 

verlangen? Moet er halt gehouden of verder worden opgerukt naar de hoofdplaats 

Pasirloehoer ? 

De beide Satria's antwoordden: wij, Patih, volgen eenvoudig den raad, die 

de beste is. fs 

De Patih hernam: wat mij betreft, geloof ik, als de poenggawa's daarmeê 

instemmen, dat het ’tbeste zou zijn onze troepen hier te laten halt houden en 

een bèntèng opwerpen. 

Allen stemden daarmeê in. 

De Patih zef verder: de reden, dat ik het 'tbeste acht om een bèntèng 

optewerpen, is deze: als de troepen in verlegenheid mochten komen en zich uit 

de stad mochten hebben terug te trekken, dan zullen ze een toevlucht kunnen 

vinden in de bèntèng. 
Toen de beraadslaging was afgeloopen, werd bevel gegeven om eene plaats 

te gaan zoeken, welke voor het doel geschikt was. Die daarvoor waren aange 

wezen, gingen onmiddellijk op marsch.en het duurde niet lang, of ze hadden een 

plek gevonden op eene plaats, welke geheel begroeid was met bamboe ori. Dadelijk 

werd last gegeven om te beginnen en sloegen de soldaten de handen aan het 

werk en groeven een gracht. Ì 

Eenigen kapten klapperstammen, anderen velden bamboe. 

De klaar gemaakte stammen werden zorgvuldig in den grond geplaatst en 

daarvóór een tweede rij met eene palisade van bamboe-ori en dááromheen nog 

eene ruwe omheining van allerlei kreupelhout met bamboe-ori. Daarmeê was d 

bèntèng voltooid. Die bèntèng behield tot den huidigen dag den naam van Kanda 2 

haoer, daar het werkelijk een bamboe-ori-versterking was. Haoer namelijk bezig 

men in het Soendaneesch voor wat in het Javaansch ori genoemd wordt. 
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Verhalen we nu weêr van Pasir loehoer. 

Sang Adipati Kandadaha begaf zich op een Zondag-morgen ter rijksverga- 

dering. Alle poenggawa’s, de patih en de 24 schoonzoons waren aanwezig. De 

Patih ging haastig naar voren, bood de sembah aan en zeî: ik geef u kennis, dat 

vele grens-mantri’s van hunne wachtposten zijn op de vlucht geslagen en mij rap- 

porteerden, dat een zeer groot leger was aangekomen van Noesakambangan, onder 

aanvoering van de broeders van Poelébaäs en den patih, om wraak te nemen over 

den moord van hun bloedverwant; dat er op het oogenblik reeds een ori-verster- 

king is opgeworpen, die buitengewoon sterk is; dat hij, patih, mitsdien in eer- 

biedige afwachting was van ’s vorsten bevelen. 

Sang Adipati antwoordde: dan draag ik u op, patih, uwe ondergeschikte 

ambtenaren en mijne 24 zoons te gelasten de troepen op te roepen en te verza- 

melen op de aloen-aloen. Laat vervolgens langs de grens van de hoofdplaats eene 

gracht graven en zend een bode af naar Padjadjaran om mijn zoon Banjaktjatra 

in te halen; hem kennis te geven, dat de vijand Noesa-kambangan in aantocht 

is, en hem aftevragen, wat in deze zijn voornemen is. 

De patih bood de sembah aan en beloofde eerbiedig de volvoering van alle 

vorstelijke bevelen. Nadat hij eongé verzocht had, sloot de vorst de vergadering 

en keerde terug naar de dalem. 

Alle aanwezigen gingen uiteen en de patih Reksanata en zijne onderge- 

schikte ambtenaren, hoogere en lagere poenggawa’s en mantri’s keerden terug, 

een ieder naar zijne woning. Ook de 24 sechoonzoons van den vorst keerden 

huiswaarts. 

| Zoodra de patih in zijn dalem was aangekomen, werd een zijner ambtenaren 

door hem aangewezen om als gezant den prins van Padjadjaran achterop te 

gaan. Deze gezant was Ngabeï Séladjaja. - 

Nadat hem een brief was overhandigd, vroeg hij verlof om te vertrekken 

Ken ging op marsch. 

Laten we nu spreken over de hoofdplaats Padjadjaran. 

Het was juist Donderdag-morgen, toen koning Silihwangi het paleis verliet 

ter rijks-vergadering. 

Alle poenggawa’s zaten, in rijën geschaard, voor het aangezicht van den 

vorst. Ook de jongste prins, Raden Gagakngampar was aanwezig en zat, met het 

gelaat bijna tegen den grond, dicht bij den vorst. 

| Silihwangi reikhalsde naar de terugkomst zijner beide zoons, die beiden 

aan het opsporen waren van 40 prinsessen, die alle aan elkander gelijk moesten 

Zijn, en reeds zoolang weg waren. Raden Banjaktjatra was teruggekeerd naar 

Pasir loehoer en Banjak belaboer naar Banten, gelegen in het westen, 

Toen sprak Praboe Silihwangi tot zijn achtergebleven zoon: mijn jongen, 
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wat zoudt ge verlangen ten opzichte uwer oudere broeders, die reeds zoolang op _ 

zich laten wachten ? 

Gagakngampar antwoordde: nog een halve maand hun terugkomst te gemoet _ 

zien en, als ze er dan nog niet zijn, dan zou naar mijne meening het best zijn 

om ze achterop te gaan en ze op te zoeken. ........ , 

Hij had nog niet uitgesproken, of daar kwam de tijding, dat de prinsen 

waren aangekomen. 

En, ja wel, ze waren aangekomen ook en vroegen hunne opwachting te 

mogen maken bij vader, ieder met 40 prinsessen, die alle als een droppel water — 

op elkander geleken. | 

Banjakbelaboer had ze uit Banten gehaald en Banjaktjatra uit Pasir. 

De prinses Boengsoe kreeg last om met haar gevolg vooruit te gaan naar 

de dalem. Ze vervolgde dus haar weg, door twee émban’s begeleid. De beide 

Raden’s begaven zich naar de pagelaran, brachten hunne eerbiedige groeten aan 

den vorst en kusten, ieder om de beurt, doch Banjaktjatra het eerst, de voeten 

des konings. 

De vorst omhelsde hem en kuste hem op het voorhoofd. 

De prins maakte de sembah, schoof terug en werd vervangen door zijn 

broeder Banjakbelaboer, die alsnu hulde bracht aan den vorst en diens voeten 

kuste. Ook hij werd door den vorst omhelsd en op het voorhoofd gekust. Daarop 

bood de prins de sembah aan en schoof terug. 

Toen naderde prins Banjakbelaboer zijne beide broeders en bewees hun de 

gebruikelijke hulde, waarop hij door dezen omhelsd en op het hoofd gekust werd. 

Daarop bood de jongste broeder zijnen broeders de sembah aan en schoof terug. 

Toen ze nu in orde hadden plaats genomen, boden de teruggekeerde prinsen 

ieder 40 princessen aan, die ze van de reis hadden meegebracht. 

Hun vader voelde zich werkelijk verlegen: stel-je voor, twee zoons, die 

ieder 40 princessen als geschenk hebben meegebracht! Een oogenblik kon hij 

geen woord uitbrengen en toen zeî hij op vriendelijken toon: ik neem uwe ge- 

schenken in dank aan; 'tis waar, dat ik vroeger een eisch stelde van 40 prin- 

sessen, maar daar nu ieder uwer aan dien eisch heeft kunnen voldoen, verlang 

ik alsnu de heilige gelofte afteleggen, dat ik mij verbind, om hem, die een dans 

kan uitvoeren op een gespannen koord, uitteroepen als Narpati van Padjadjaran. 

Op heden is de tijd ontoereikend; de wedstrijd wordt dus bepaald op morgen-! 

ochtend. Gaat nu maar heen. 

De beide prinsen spraken hun sendika; de vorst ging terug naar de kraton 

en de vergaderden keerden huiswaarts. Ook de drie prinsen gingen, een iegelijk 

naar zijne woning. Raden Banjaktjatra keerde terug naar zijne gemalin. | 

Daar zaten de vrouwelijke dienaren en de prinsessen zich te amuseren 

met hare Goesti. ĳ 

Tegen den avond verscheen er een bode van den vorst om Raden Banjak- 
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tjatra en zijne gemalin te ontbieden. Dadelijk maakten ze hun toilet en begaven 

zich naar de dalem, door een stoet van vrouwelijk personeel en de 40 prinsessen 

begeleid en gevolgd. 

Toen ze het paleis waren binnengegaan, begaven ze zich rechtstreeks naar 

vorst en vorstin. De Raden bracht daarop de gebruikelijke hulde aan zijn vader 

en vervolgens aan zijne moeder. 

Na hem kwam de prinses nader, bosd de sembah aan en kuste de voeten 

van den vorst; daarop bood ze weder de sembah aan, schoof terug van den vorst 

en naderde de vorstin, aan wie eveneens de gebruikelijke hulde gebracht werd. 

Vorst en vorstin waren zeer opgetogen, toen ze de vrouw zagen van hun 

zoon: zoo’n beeldige schoondochter! En wat een gelijkenis met de vorstin-moeder ! 

‘teenige onderscheid was de leeftijd. 

Werkelijk, als ze even oud waren geweest, zouden het tweelingen gelijken. 

Sri Narapati sprak: Nu, mejongen, ik moet je bekennen, dat je slag hebt 

om eene aanstaande te zoeken; je hebt je doel bereikt! Hoe is ’t mogelijk ! 

Daar is geen enkel verschil tusschen haar en je moeder, dan alleen, dat je vrouw- 

tje jonger is. 

Toen hij reeds geruimen tijd in het paleis had vertoefd en daar op allerlei 

keurige spijzen was onthaald, werd hij weggestuurd en verliet het paleis. 
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Ook zijne gemalin, Sang Déwi, verliet de dalem van haren schoonvader, _ 

begeleid en gevolgd door haar vrouwelijk personeel. 

Een oogenblik daarna had zich het jonge echtpaar te rusten begeven en 

alle bedienden hadden zich te slapen gelegd. 

Ze waren pas aangekomen van de reis, waren dus erg moê en daan 

erg slaperig. Alleen de opgezetenen, zoowel vrouwelijke als mannelijke, waakten 

en bewaakten de gasten. Ze waren nog altijd in feestelijke stemming over de 

terugkomst van hun heer, die zoo lang afwezig was geweest; alle oude bedienden 

vierden feest, zonder zich aan eenige vermaning te storen. | 

Den volgenden morgen, toen het echtpaar uit de omhelzing der liefde ond \ 

stond, zetten ze zich neder te midden hunner parekan’s en tjéti’s, baboe’s en inja’s _ 

en niet lang daarna tooide zich de koningszoon in feestkleedij om naar de page- 

laran te gaan ter uitvoering van de vorstelijke sajembara. 4 

Met spoed verliet hij zijn dalem met zijn jongeren broeder, Banjakbelaboer, 

die zich eveneens gehuld had in vorstelijken tooi om deel te nemen aan den 

wedstrijd, die door den vorst gelast was. 

De prinsen schreden daar heen door een stoet van bedienend personeel begeleid. 

Daarop trad de vorst uit het paleis en begaf zich naar de siti-inggil om 

de sajembara bijtewonen. Hij zette zich daar neder en alle poenggawa’s verza- 

melden zich bij hem. Ook de jongste zoon, Raden Gagakngampar was verschenen 

en zette zich in voorover gebogen houding neder. 

Toen werd een touw, van doek vervaardigd, gespannen op de pagelaran, 

5 asta hoog van den grond —en toen zich nu de gamelan op een afstand liet 

hooren, werden de Raden’s gelast onmiddellijk een begin te maken en een krijgs- 

dans uittevoeren op het gespannen koord. 

De beide Radens lieten hun sendika hooren en nadat Raden Banjaktjatra de 

sembah had aangeboden, besteeg hij ’t koord; ook Raden Banjakbelaboer trad half= 
geknield voorwaarts, bood de sembah aan, besteeg het koord en voerde (met zijn 

broeder) de beksa ngrangin uit. Wat waren ze bedreven, die twee, in de uitvoering 

daarvan; de een gaf den ander niets toe. Daar ging een gejuich op onder de 

Dipati’s, — het was aangenaam om te hooren. | 

Daarop voerden ze een rondedans uit en allen die het zagen, waren ver= 

baasd over zooveel bedrevenheid. Ook de Boepati was sprakeloos van verbazing: old 

de een doet niet onder voor den ander!. . . . in behendigheid staan ze gelijk! 
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ĳ Het was wel een geval voor den vorst om er verlegen onder te worden. 

1 Daarop voerde Banjaktjatra een dans uit met het aangezicht naar den vorst 

en juist, dat hij met een draai den arm naar boven bracht en de slendang van 

zich afwierp, werd zijne linkerzijde zichtbaar en ..... in die zijde een lidteeken. 

k Praboe Silihwangi schrikte en zeide: genoeg, Banjaktjatra, kom dadelijk 

paar beneden. Het is reeds door de godheid beslist, dat ge geen koning worden 

kunt, — omdat ge niet ongeschonden zijt. Daar is een lidteeken zichtbaar op uwe 

linkerzijde en ge moogt dus niet tot Narpati worden verheven, mijn jongen. 

Uwe verheffing zou een onheil zijn voor het rijk en de ondergang der dynastie 

ten gevolge hebben. 

ì Raden Banjaktjatra liet zich onmiddellijk van het koord neder, bood den 

vorst de sembah aan en zeide: de wil Uwer Majesteit geschiede! 

Ook Raden Banjakbelaboer kwam naar beneden en bood de sembah aan. 

Toen ze volgens de étiquette hadden plaats genomen, werd de wedstrijd 

voor afgeloopen verklaard en keerde de vorst met de drie prinsen naar de keda- 

ton terug. | 

Alle aanwezigen gingen uiteen en senen huiswaarts. 

Ook Banjaktjatra was naar zijn verblijf teruggekeerd en kwam bij zijne 

vrouw aan. Deze had reeds alles vernomen, 

Toen nu ongeveer drie maanden verloopen waren, dat de prins naar Padja- 

djaran was teruggekeerd, had eene ontmoeting plaats tusschen den gezant van 

Pasir, Ki-ngabeï Séladjaja, en Raden Banjaktjatra. Toen de brief overhandigd was 

en de prins met den inhoud had kennis gemaakt en dien met aandacht overwogen _ 

had, werd het hart van Raden Banjaktjatra allengs met schrik bevangen over het 

gelezene. Hij kleedde zich en ging naar het paleis om zijne opwachting te maken 

| bij den vorst. Hij gaf dezen kennis, dat er een gezant van zijn schoonvader van 

Pasir was aangekomen met een brief, dien hij den vorst bij deze aanbood. 

Deze nam hem aan, las hem, dacht met ernst over den inhoud na en zeí 

toen: hoe wil je nu, mijn jongen ? 

b À De prins antwoordde eerbiedig: als het Uwe Majesteit behaagt, moge mij 

oorlof verleend worden om zonder verwijl naar Pasir terugtekeeren ter afwering 

Ì van den vijand van Noesa Tembini. 

| De vorst antwoordde: dat verlof is je toegestaan, mijn jongen, maar ik 

P verlang, dat je op je terugkeer naar Pasir troepen meêneemt van Padjadjaran 

„om deel te nemen aan den strijd. 
De prins antwoordde: alles, wat uwe hoogheid beveelt, geschiede! 

De vorst liet daarop zijn zoon Gagakngampar roepen en twee poenggawa’s. 

Het drietal verscheen. De poenggawa’s waren Toemenggoeng Gelapnjawang 

sen Ki-ngabeï Kebogoemoeloeng. 
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De vorst wendde zich tot zijn jongsten zoon en zeî: Gagakngampar, mijn 

zoon, voorzie je broêr van manschappen, waarop staat te maken is. Je broêr 

wenscht naar Pasir terug te keeren. Daar is juist iets aan de hand. Daar is 

namelijk een aanval te duchten van de troepen van Noesa Tembini. Ik verlang, ‚À 

mejongen, dat je meê gaat deelnemen aan den strijd en dat je met je broêr_ 

meê op reis gaat. Ook geef ik hem meê Gelapnjawang en Kebogoemoeloeng. 

Maakt gij beiden u gereed en voorziet de troepen van het noodige. 

Het drietal liet het sendika hooren — verkreeg daarop congé en verli iet 

het paleis. 

Toen Raden Banjaktjatra in zijn verblijf was aangekomen liet hij al zijne 

lieden, zoowel van Pasir als van Padjadjaran, bevelen zich reisvaardig te maken 

en de bagage in te pakken — want (voegde hij er bij) ik moet dadelijk op r k 

naar Pasir. Kk 
Allen, groot en klein, maakten zich reisvaardig, ook Déwi Tjiptarasa met 

hare émban’s, inja’s, parekan’s en tjeti’s, die alle reisbenoodigdheden hadden in 

orde gebracht. vl 

Ook de troepen van de kadipaten, alle beproefde mannen, die dag en 

nacht gedrild en in alles geoefend waren en volkomen berekend voor het gevecht, 

werden van kleeding en wapenen voorzien en waren verlangend om aan het 

vecht deel te nemen. Ook Raden Gagakngampar was reeds uitgerust tot den strijd, 

Bovendien lieten Ngabeï Kebogoemoeloeng en Gelapnjawang elken dag z 

exerceeren. Ì 

Toen de dag van het vertrek was aangebroken, namen Raden Banjaktjatra 

en zijne gemalin afscheid: brachten, een voor een, de voetkus aan vader en moe- 

der en nadat dit ook geschied was door Raden Gagakngampar kregen ze verlof 

om heen te gaan en verlieten de beide Radens het paleis met de prinses-gemalin. 



XXIX. 

DOERM A. 

Alle troepen waren aangetreden op de aloen-aloen en daarbij Gelap nja- 

wang en Kebogoemoeloeng. Onder hevig geschreeuw marcheerden ze af. Ke- 

telfrommen en bekkens werden geslagen; tamboers en pijpers roffelden en floten 

_ daardoor heen, bij en met het getoeter der trompetten, het brieschen en hinneken 

der paarden en het gejoel van de volksmenigte. Het leger zag er uit als een 

berg, die in vlam staat. Het marcheerde de stad uit, de grens over, alles in 

gestrekte pas en maakte tegen den avond halt. Bij het krieken van den dag 

rukten ze weêr op en hadden ze dan heel eind weegs afgelegd. Spoedig hadden 

ze dan ook het grondgebied van Pasir bereikt. 

| De marsch ging recht door naar Tamansari en daar schoot men zich op in 

de pasanggrahans. Ook de beide Radens kwamen daar aan en overlegden daar 

met elkaâr. 

Raden Banjaktjatra zeî tot zijn broeder: als je met mijn wensch instemt, zou 

ik wel willen, dat mijne vrouw naar de hoofdplaats ging en haren vader kennis 

gaf, dat ik reeds aangekomen ben; ik zelf ga dan niet met de troepen de hoofdplaats 

binnen, maar ga onmiddellijk af op den vijand en trek van Tamansari westelijk op. 

De jongere broeder betuigde instemming met het verlangen van zijn broeder 

en ‘toverleg was daarmeê ten einde. 

Toen de troepen genoegzaam hadden gerust, kreeg de prinses de opdracht 

om stadwaarts te gaan. 

Dadelijk maakte ze zich op met haar personeel van emban’s, parékan’s en 

tjeti's — terwijl haar man zijne dapperen liet opmarcheren naar het zuid-westen. 

Dof-dreunend stapten ze voorwaarts, zeer op hunne hoede en links en rechts 

_ uitziende. 

Doch laten we verhalen van de tocht der prinses. 

Deze was reeds binnen de stad en welhaast in de poeri met de vrouwelijke 

bedienden en de 40 prinsessen. Daar aan gekomen, zette ze zich neder in het gezicht 

van vader Dipati. Deze was vervaard op de verschijning zijner dochter en wenkte 

haar om spoedig nader te komen. 

De prinses trad nader, bood de sembah aan en kuste de voeten van 

den vorst, die haar omhelsde. Daarna naderde ze de vorstin en bood deze 

de sembab aan. 
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De vorstin kuste haar op het hoofd. À 
Toen dit was afgeloopen, zette ze zich, zooals het voegde, en vroeg de vorst 

haar: zeg eens, waar is je man? is die niet met je meêgekomen ? 

Uw zoon — antwoordde de prinses eerbiedig — heeft het plan opgevat om | 

den vijand met zijne troepen te overweldigen. Hij is reeds van Tamansari opge- 
rukt naar het zuid-westen aan het hoofd van de troepen van Padjadjaran, onge- 
veer 9000 man, stoere kerels, die den dood in de oogen durven zien. Daarbij 

heeft hij als mede-aanvoerder uwen zoon, Gagakngampar, die vroeger bij u in 
dienst was als kapitein van de pradjoerits en wiens eigenlijke naam is Raden 

Silihwarni. 

De vorst schrikte hevig, toen hij de woorden zijner dochter vernam; del 

ontstentenis was zoo groot, dat ’t hem was, alsof hij door-den bliksem getzoffil 

was. Langzamerhand kwam hij tot bedaren en liet zijne dochter voortgaan. 

Behalve deze — ging de prinses verder —zijn er nog twee poenggawa’s 

als aanvoerders, dappere mannen, bedreven in het vak en van plan om moordda- 

dig te vechten. i 

Toen werd de vorst opseonen van blijdschap: zijn zoon zoo rechtstreeks | 

naar het vlagveld, . . die gedachte deed zijn hart tintelen van geluk, . 

en hij spoedde zich Ree ook naar de pendapa en ontbood den patib, die een 
oogenblik daarna, na eerbiedige groete, voor hem zat. —_ 4 

Patih — zeî de vorst luide — alle troepen, die zich in de kotta bevinden, 

moeten dadelijk oprukken tegen den vijand van Noesa Tembini. Uw meester 

van Padjadjaran is rechtstreeks ten strijde opgerukt; gauw dus, patih, snel hem 

te hulp met alle u ondergeschikte ambtenaren. f 
De patih sprak het sendika; bood de sembah aan ; trok zieh hurkend terug ; 

verliet het paleis; spoedde zich naar de palataran en, nadat hij het bevel tot 

uitrukken gegeven had, verliet hij met versnelden pas de hoofdplaats. _ 

Het geruisch van de troepen was als van een regen iû den drogen moeson. 

Het geluid der voetstappen vermengde zich met het brieschen en hinneken der 

paarden. Wapenrustingen en wapens flikkerden en vlamden onder het gaan en 

de troepen bewogen zich als een stormwind voorwaarts. Alle schoonzoons van 

den vorst waren als bevelhebbers aanwezig, een ieder over zijne eigen troepen 

en de een afgescheiden van den ander. Dezen gingen voorop met de drie bri 

ders, Loewih boeaja, Ajah en Sélamanik, ieder aan het hoofd van zijn eigen troe- 

pen. Achter de Dipati's volgde de patih. N 
De marsch ging zoo snel mogelijk en in een oogenblik waren ze uit 't 

gezicht van de hoofdplaats. ft 

Spreken we nu weêr van Raden Banjaktjatra. Deze bevond zich reeds 

tegenover de troepen van Noesa Tembini in een pasangerahan en in overleg met 

zijn broeder. 

Ik ben —zeî hij tot Raden GE plan om den vijanc d 
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kennis te laten geven, dat ik hier aangekomen ben; doch, opdat hij later niet 

Re, dat hij me niet kende, moet er worden gebruik gemaakt van een brief, 

waarin de goede vormen in acht zijn genomen. 

De jongere broeder antwoordde: ik onderwerp mij aan uw verlangen — 

en zette zich tot het opstellen van een brief, die weldra gereed was. 

ED vides Raden Ln weêr: wien acht ge de es persoon 

De jongere broeder antwoordde BE de bd persoon is m. i. 

Gelapnjawane:. 

Deze werd dan ook met de opdracht belast; hij ontving den brief, maakte 

de sembah en verwijderde zich snel. 

De helden van Noesa Tembiri waren in gesprek met den patih in tegen- 

het overleggen, toen ze werden verrast door de komst van Gelapnjawang, 

die met een brief boven het hoofd eerbiedig naar hen toekwam. Nadat hij had 

medegedeeld, dat hij kwam als gezant, werd de brief door den patih in ontvangst 

genomen en op last van de prinsen geopend en voorgelezen: 

Brief van mij, Raden Banjaktjatra aan U, Arja Djoerangbaëäs en Paroeng- 

baäs. Wat den moord betreft, uitgevoerd op Poelébaäs, deel ik U mede, dat ik 

de moordenaar ben, Wanneer ge dus van plan zijt om wraak te nemen, zal ik 

u ontvangen, op welke wijze ge maar wilt. Kom dus maar op. 

Niet zoodra hadden de beide prinsen met den inhoud van den schrijven 

kennis gemaakt, of ze werden woedend: hun gezicht gloeide van drift; hun borst 

was rood, alsof het vuur er uitkwam; hunne oogen werden bloedrood eu de hoeken 

van hun mond waren in trillende en krampachtige beweging. Luid riep hij den 

patih toe: oom patih, gauw wat, laat alarm slaan. 

De patih ging daarop onmiddelijk naar buiten. 

Zieh nu wendende tot de gezanten, zeiden de Aria’s: het is goed! zegt 

uwen meester, dat we niet antwoorden op zijn brief, maar dat we hem zullen te 

gemoet trekken. Gijlieden kunt gaan. 
Gelapnjawang ging zonder verwijl terug; kwam bij den Raden en deelde 

hem den uitslag mede van zijne zending, van het begin tot het einde. 

De koningszoon liet dadelijk alarm slaan. 

Op ket alarm en den helderen klank der keteltrommen kwamen alle troe- 

pen uit hunne kwartieren en traden aan. In gelederen opgesteld, breidden linker- 

en rechtervleugel zich uit over de vlakte. Raden Gagakngampar had het bevel 

Dyer den rechter-, Gelapnjawang over den linker-vleugel en Raden Banjaktjatra 

over het centrum. 

Negen duizend man waren onmiddellijk in drieën gedeeld: 3000 man,waren 
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ingedeeld bij het centrum, terwijl linker- en rechtervleugel » waren geformeerd uit 
3000 man ieder. 4 

Alle troepen van Pasir mochten niet aan het gevecht deelnemen; alleen de 

troepen van Padjadjaran werden tegenover den vijand geplaatst. an 

Aan de manschappen van Pasir werd gelast om op grooten afstand achter 

de colonne krijgsgeschreeuw aanteheffen. Aan de beide Embans, Ki Kelantoer 

en Gëdé Kollot werd opgedragen om zich met hunne troepen bij de hoofdmacht 

aantesluiten. 4 

Op het geluid van het alarmsein kwamen ook de troepen van Noesa Tem: 

bini uit de kota-ori te voorschijn en verspreidden zich over de vlakte. 4 

De gelederen waren aldus opgesteld: het centrum stond onder de beid 

Aria's; de linker vleugel werd gecommandeerd door den patih en voor de 

rechtervleugel waren als bevelhebbers aangewezen twee poenggawa's, Soeradjeladri 

en Djajasamoedra, en als derde Singalaoet. Ee 

Toen de indeelingen hadden plaats gehad, werd het signaal gegevenen het 

commando om opterukken. _ k- 

Met groote gramschap vielen de troepen van Noesakambangan aan. B 

De troepen van Padjadjaran ontvingen hen. Toen de vijand aanstormde, 

bleef Padjadjaran, centrum en vleugels tot een troep vereenigd en dicht aan 

gesloten, pal staan, zonder te wankelen. Noesa Tembini stormde in hollende v. 

over alles heen, evenals een gewonde bantèng, maar Padjadjaran stond pal. 

gedonder van het geschut was als het rollen van de steenblokken van een in 

stortenden berg; vermengd met het krijgsgeschreeuw, klonk het als een orkaan. 

De troepen waren bloeddronken. Padjadjaran wierp in zijn aanval alles overhoop 

De troepen van Noesakambangan waren onbeschrijflijk dapper, doch eene m, 

sneuvelde of werd gewond en overal hoorde men gekerm en gejammer en het 

aanroepen van vader, moeder, grootvader, grootmoeder, oom of tante — en le 

gewonden, die geene bloedverwanten hadden, riepen anderen te hulp. Doch Tij 

we daar verder over. 

Het krijgsgewoel was vreeslijk. Beurtelings ging men elkander te lijf 

stak elkaâr met de lans; viel elkaâr aan met de kris. 

Op andere Mn kruiste men den sabel. Van vuurwapenen hoorde mei 

niets meer: de opsluiting was te dicht; maar men ramde elkaâr met de kol 

van het geweer en waar de kolven er atlo gen, greep men elkaâr om n het lijf es 

ranselde elkaâr met de vuist. E 

De troepen van Padjadjaran kwamen in menigte opzetten en zwaaiden link 

en rechts om zich heen, zoodat de rechtervleugel van Noesakambangan blijkbaa 

gevaar liep, want ontelbaar waren daarvan de gewonden en gesneuvelden. 

Toen Singalaoet zag, dat de krijgswoede toenam, schoot hij te hulp, lie) 

onverschrokken het volk vooruit en sloeg er zich doorheen naar het midden; d 

troepen van Padjadjaran stoven uiteen, doch Gagakngampar drong woedend voor 
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it naar het midden en hield Singalaoet tegen. Toen was het een aanvallen en 

Ten, over en weêr. Singaloet viel aan met de lans, Gagakngampar pareerde 

oo tot drie malen toe, zonder een duim breed uittewijken. Gagakngampar 

nu op zijn beurt aan met de lans en trof Singalaoet in de borst, door en 

tot aan het schouderblad. 

De gewonde stortte neêr en stierf. 

Daarop geraakte de rechtervleugel van Noesakambangan uit zijn verband 

en begon het veld te ruimen. 

____De patih was de eerste, tegen wien men aanliep. Velen werden gedood. 

Door de duisternis overvallen, werd de strijd gestaakt en trok men langzaam 

— zoowel vrienden als vijanden zochten hunne kwartieren op. Den geheelen 

vierde men feest met eten en drinken in de kota-ori en de dapperen con- 

erseerden druk. 

De beide Aria's riepen luide tot de verzamelden: krijgsmakkers, morgen 

de strijd met kracht worden doorgezet en wraak worden genomen — staat 

pal! 



toegedacht wraak te nemen op den moordenaar des konings. Oom kjaï-pati 

troepen van Noesa Tembini als die van Padjadjaran. 

in sb i 

XXL. 

PANGKOER. 

Laten we niet bloot vertrouwen stellen op de troepen, nadat zoovele 

gesneuveld zijn, maar laten we zelve ten strijde gaan en een deel van den vij 

voor onze rekening nemen. N 

Banjaktjatra neem ik voor mijne rekening; als mijn aandeel worde ï 

mete zich met Gagakngampar; Soeradjaladri binde den strijd. aan met G 

pjawang en, zoodra de mannen van Padjadjaran het onderspit hebben gedoh 

rukken we verder op, om de hoofdplaats Pasir te verwoesten en koning Kan 

daha gevangen te nemen. Daarna treed ik op als vorst van Pasir. Paroengb 

worde als vorst geïnstalleerd over Noesa Tembini en de veertig prinsessen nemen 

we met ons meê naar huis. 

Alle toegesprokenen betuigden eenstemmig hunne ingenomenheid met di e 

regeling, die door. Sang Aria Djoerangbaäs was voorgesteld : den volgenden mor 

zou men ten strijde gaan en er zoodanig op ranselen, dat ’t wel niet zou behoeven 

herhaald te worden (!). 

Den volgenden morgen rukten ze uit in lang-gestrekte gelederen, zoowel de 

De troepen van Pasir werden aangevoerd door patih Reksanata en de 

schoonzoons des konings en gebracht voor den koningszoon, die door Kjaï p 

aldus werd toegesproken: mijn zoon, deze mijne komst geschiedt op last van uwen 

vader, die mij opdroeg u met hulptroepen bij te staan in den krijg. k 

Raden Banjaktjatra antwoordde: ik dank u zeer, oom patih, maar ik voel 

me gedrongen, oom, medetedeelen, dat ik geen bijstand verlang en me, alleen: 

de troepen van Padjadjaran tegenpartij wensch te stellen. Van de aanvoerde 

en de troepen van Pasir loehoer wensch ik alleen het krijgsgeschreeuw en 

de achterhoede, voor het geval ik overwonnen en de troepen van Fadjadig ran 

verdelgd mochten worden, Vind oom patih dat goed? 

Kjaï-patih antwoordde: het geschiede, zooals u beveelt, prins. zn 

Daarop werden de troepen van Pasir-loehoer met hunne aanvoerders ge 

plaats te nemen aan de achterhoede (en daar) alleen deel te nemen aan hei 

krijgsgeschreeuw. 

(1) Sampoen kantos pindo hardt. 
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De troepen van Noesa Tembini zagen scherp toe en toen ze. bespeurden, 

dat de hulptroepen van den vijand reeds waren aangekomen, ontstelden ze zeer. 

De troepen werden inderhaast opgesteld, rukten met versnelden pas voorwaarts 

en vielen aan; de troepen van Padjadjaran vingen ze op; een hevig krijgsgewoel 

ontstond en het vuren van beide zijden klonk als de donder van een krater. 

Partij en tegenpartij vochten met doodsverachting en maakten van wederzijden 

jacht op elkaâr. De troepen van Padjadjaran, in kruitdamp gehuld, kwamen het 

krijgsgewoel vermeerderen. 
De troepen van Noesa Tembini liepen er op in, doch Padjadjaran stond pal en deed 

een aanval met gesloten gelederen, zoodat er een woedend en onstuimig gevecht 

ontstond. De woede van Soeradjeladri was ontzettend. De troepen van Tembini 

drongen, de lansen drillend, naar het midden, onder een vreeswekkend krijgs- 
gehuil als het gebrul van gewonde bantèngs. 

Woest van wraakgevoel drong nu Gelapnjawang naar het midden en kwam 

daar. te staan tegenover Soeradjeladri, die hem toesnauwde: Jij, man van 

Ee wie ben jij? Jou verwaande, opgeblazen vlegel, die het waagt zich 

te meten met mij!...… vlug wat, noem je naam vóór je dood! 

4 Maar Gelapnjawang diende hem even woest: jou kreng van Noesa Tem- 

Ik, — zoo antwoordde deze — ik ben Soeradjeladri, de held, die reeds zoo 

vaak aan zijn’ vijand het hoofd voor de voeten heeft nedergelegd... 

Gelapnjawang riep daarop: steek dan toe, aap van Noesa Tembini! 

Ki Soeradjeladri nam woedend de speer ter hand en slingerde haar recht 

op de tegenpartij aan, maar Gelapnjawang stond pal en pareerde den speer-worp 

‘keer op keer vloog een lans op hem af, doch telkenreize week hij op zijn gemak 

ter zijde uit. 
Daarop keerde Gelapnjawang zich om en zie, daar werd hij van achteren 

getroffen door een speer. Maar, zonder dat zij een wond toebracht, brak de lans 

bij den stok af. 

Soeradjeladri schreeuwde daarop: welaan, Gelap, kom nu op, als je 

durft ! 

Daarop greep Gelapnjawang zijne speer, hief haar op, slingerde haar weg 

en trof Soeradjeladri in de borst, zoodat de speer er aan den rug uitkwam. 

7 Soeradjeladri stortte ter aarde en gaf den geest. Den troepen van Noesakambangan 

sloeg daarop de angst om het hart, terwijl de troepen van Pasir-loehoer een krijgs- 

ehuil aanhieven (over het behaalde succes). Bloeddronken holde Gelapnjawang 

ven naar het centrum en zijne troepen stormden er meê op los. In een oogenblik 

b aren de troepen van Noesakambangan uiteengestoven en de linkervleugel vernield 

of in verwarring afgezakt naar de hoofdtroep. 

Djoerangbaäs en Paroengbaäs dreven de troepen tot Soie aan, maar de 
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vijand stormde er even woedend op los, zoodat de tegenpartij door de overmacht 

werd weggevaagd. ih A0 

Spreken we nu over den rechtervleugel. } 

Kjaï-patih Poelé Tembini, die den vleugel aanvoerde, deed een hevigen 

aanval, die door Banjakngampar werd opgevangen. De troepen van Padjadjaran 

waren niet van de plaats te krijgen; — haar aanval geschiedde als met de woede 

van een gewonden bantèng. De troepen van Noesa kambangan leden de neder- 

laag: velen werden doodelijk gewond; vele gelederen waren gedund. Kjaï-patih 

was geheel in den steek gelaten door zijne dienaren, die afgedropen waren en 

een veilig heenkomen hadden gezocht. Arja Djoerangbaäs en Fa zagen 

met verbeten spijt, dat hunne troepen waren uiteengeslagen. 

Arja Djoerangbaäs deed daarop een aanval, drong met drillenden speer 

voort naar het midden, — maar de troepen van Padjadjaran hielden eerst stand, 

vielen vervolgens in menigte aan en vloegen Djoerangbaäs terug. 

Toen Banjaktjatra, die scherp toezag, ontwaarde, dat Paroengbaäs op hem 

afkwam, wenkte hij zijne troepen en zeide: maakt-je nu maar klaar, mannen 

van Padjadjaran, ’t is nu het juiste tijdstip, om den aanval te keeren. 

Daarop greep hij zijn lans; begaf zich naar het midden en kwam daar d 

staan tegenover Arja Djoerangbaäs, die hem vroeg: Satria, hoe heet je ? — waarop 

de toegesprokene antwoordde: doe nu maar niet, of je Banjaktjatra niet kent, die 

Poelebaäs verslagen heeft; dat ben ik ! 

Djoerangbaäs schrikte eerst, toen hij hem zag, en brak daarna uit in een 

schaterlach, die hem de dijen deed schudden. 

Daarop sprak Banjaktjatra: maar wie ben jij dan? — waarop de gevraagde e 

antwoordde: ik ben Arja Djoerangbaäs, de jongere broeder van Poelébaäs, dien ik 

op dit oogenblik zal wreken met jou dood. î 

Raden Banjaktjatra hernam: dat is kostelijk ; voer je wensch maar dadelijk k 

uit; ik doe meê. 

Dadelijk nam ‘Djoerangbaäs daarop zijn speer ter hand en liop daarmeê 

op Banjaktjatra toe. Deze bleef pal staan; ging geen pas ter zijde en pareerde. 

Ten tweeden male, ten derden male aangevallen, week Banjaktjatra niet 

van de plaats. 

Arja Djoerangbaäs riep hem daarop toe: welaan, doe nu wat terug, Ba- A= 

njaktjatra ! 

De toegesprokene greep daarop eene lans en slingerde haar naar Djoe- 

rangbaäs; ten tweeden male, ten derden male, maar ook deze week niet ter zij de: 

Van beide zijden stond men in onverzettelijkheid gelijk. Daarop werden 

de lansen weggeworpen en trokken beiden de kris: de een stak den ander en de 

een gaf den ander niets toe. Arja Paroengbaäs kwam zijn’ broeder te hulp, maar 

onmiddellijk trad hem Gagakngampar in den weg en belette hem nader te kon 

Aldus bleef er een gevecht over van twee mannen, die elkander volkomen stonden. 
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Nu en dan drong men tegen elkander aan. De mindere soldaten hadden niets 
te doen als nu en dan het krijgsgeschreeuw aanteheffen met de troepen van Pasir, 
die brulden met het geluid van een donder. Een ieder genoot in zijn hart. De 
partijen waren tegen elkander opgewassen. 

Zoo ging de strijd met woede voort. Beurtelings stak men en werd ge- 
stoken — de kris had geene uitwerking meer. Plotseling viel aan Banjaktjatra 
iets in: hij greep zijn tjis; zwaaide die rond; stak toe en trof Djoerangbaäs in 
de borst, recht door naar het schouderblad. Deze stortte neer, wentelde over den 
grond en stierf, 

De troepen van Pasir-loehoer jubelden. 

Raden Gagakngampar zette het gevecht voort met Paroengbaäs. Toen ook 
hunne lansen gebroken waren, trokken ze de kris: over en weêr stak men; de 
een deed voor den ander niet onder; beiden waren onkwetsbaar. 

Elk wapen, dat men gebruikte, bleef zonder uitwerking. 

Daarop dacht Gagakngampar een oogenblik na, trok zijn patrem, draaide 
die, opgeheven in de hand, rond en stak hem Paroengbaäs, die op hem inliep, in 
de borst, door en door. 

| Sang Paroengbaäs stortte neêr en stierf — terwijl het volk van Pasir een 
gejuich aanhief als van bezetenen. 

Toen de troepen van Noesakambangan Paroengbaäs hadden zien sneuvelen, 
stoven ze onder een hevig krijgsgeschreeuw uiteen (en zochten in eene overhaaste 
vlucht met hun patih het leven er aftebrengen in de bèntèêng) — doch de patih 
had zich reeds uit de voeten gemaakt, een toevlucht gezocht in de bèntèng en de 
poort er van gesloten. 

Door de duisternis overvallen, verlieten Banjaktjatra en zijn broeder Gagak- 

ngampar met gevolg en troepen het slagveld. 

Kjai-patih Reksanata en de schoonzoons van den Dipati kwamen hun te 
gemoet en begeleidden hen verder naar de pasanggrahan. 

Daar aangekomen, werd hun hulde gebracht door de Dipati’s en den ati 

Maar laten we nu spreken over den man, die met de hem ondergeschikte 

bevelhebbers en met alles, wat er was overgebleven van het leger van Noesa 

Tembini, een toevlucht had gezocht in de bèntèng. 

É Zegt me — aldus sprak de patih, —zegt me, o poenggawa’s, uw gevoelen: 

wat in deze omstandigheden moet worden gedaan. 

De poenggawa’s antwoordden: er geschiede, patih, wat door u begeerd 

wordt; wij volgen; in leven en dood zal er onzerzijds geen verzet zijn tegen uwe 

Kjai patih hernam: welnu, dan is mijn raad, ons aan Raden Banjaktjatra 

te onderworpen; — want, doen we dat niet, dan zal een aanval zijnerzijds zeker 
Verh. Bat. Gen. deel LI. 8. 
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kleinkinderen? Laten we berusten in de beschikking van 

Daarom raad ik u-lieden: laten we ons dadelijk onderwerpen. | 

Geene der poenggawa’s verzette zich tegen dit voorstel e 

dus beklonken. en 

Den volgenden morgen brachten de troepen van Noes 

voor de overgave in gereedheid: de lansen en geweren werden 

gebonden. Daarop verlieten de patih en zijne hem ondergeschik 

bèntèng, terwijl de saamgebonden wapenen werden vooruitgedra 

Juist had de koningszoon, Banjaktjatra, audiëntie en )é 

rijksgrooten van Pasir loehoer en Padjadjaran hunne opwachtin 

ook de jongere Raden (raden taroem) tegenwoordig. 

bd 5 nl 
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SINOM. 

Daar waren ze, in rijen geschaard, gezeten; Raden Gagakngampar naast 

‚den patih met de schoonzoons van den vorst, Gelapnjawang, Ngabeï Kebo goe- 

_moeloeng, Gëdé-kollot en Gelantoeng moentjang maoeng — zoo waren ze in staatsie 

gezeten vóór Banjaktjatra, den koningszoon, .. . . toen op eenmaal een adjudant 

aankondigde, dat er troepen van Noesa Tembini waren aavgekomen met den patih 

Poelé tembini, die de wapens, in bossen gebonden, en hun leven en dood kwamen 

aanbieden aan den vorst. 

Banjaktjatra sprak daarop zacht: ontbied ze met spoed en breng ze vóór me. 

De adjudant spoedde zich naar buiten en bracht aan den patih van Noesa 

Tembini het vorstelijk bevel over. | 

De patih volgde den last op en spoedde zich met zijn gevolg van amb- 

tenaren naar binnen om zijne opwachting te maken. 

't Was werkelijk medelijdenswaardig, den patih daar zijne zadels groete 

te hooren uiten met zachte en vleiende stem en zich te zien aanbevelen in de 

vorstelijke genade, deernis afbiddende voor zich en het volk van Tembini. 

Raden Banjaktjatra autwoordde daarop vriendelijk en zacht: Oom Patih 

Poelé tembini, ik neem de onderwerping aan van u en uw volk en het is op 

heden mijn vorstelijke wil, dat het rijk van Noesa Tembini door u en uwe amb- 

tenaren worde beheerd. 

ú Daarop werd een eerbiedig sendika uitgesproken door Kjai-patih en boven- 

dien schoof Poelétembini langzaam nader, boog zich en kuste de voeten van den 

vorst. Daarop schoven de leden van het gevolg nader en werden mede, één voor 

één, tot den voetkus toegelaten. 

Toen dit was afgeloopen, gaf Raden Banjaktjatra een wenk — en toen wer- 

den er spijzen en dranken klaar gezet en allen gelijkelijk onthaald: het volk van 

Padjadjaran, van Pasir en van Tembini. 

Er werd feest gevierd en een ieder nam er gretig deel aan. 

En toen dat zoo zeven dagen geduurd had, ging het volk rustig uiteen en 

maakte de koningszoon zich op van zijn tijdelijk verblijf en keerde, omstuwd door 

de hooge poenggawa’s, naar de rijksstad terug. 

b Over de reis zelve behoeft niets naders te worden vermeld — — de vorst 

kwam in de hoofdplaats aan. 

Kane 
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Voorttrekkende naar het voorplein bespeurde hij, dat de koning juist au- 

diëntie gaf.” Hij begaf zich daarop naar binnen en wierp zich voor de voeten van — 

den vorst. 

Sang-Adipati was buiten zich zelven van vreugde, ontbood Gagakngampar _ 

(ten rechte Silih-warni) en liet hem plaats nemen achter zijn ouderen broeder. 

Daarna kwam Banjaktjatra nader, maakte de sembah en kuste de voeten van den _ 

vorst; hetzelfde deed Gagakngampar, gevolgd door de schoonzoons, den patih en 

de hem ondergeschikte ambtenaren, die, één voor één, de gebruikelijke hulde _ 

brachten aan Sang-Dipati. 

Daarop sprak de vorst het welkom uit over zijn zoon en EN hem 

geluk met zijn behouden aankomst en zijn voorspoed in den door hem gevoerden 

krijg. 

Na eene eerbiedige groete antwoordde de Raden: dank Uwen zegen, werd 

stand gehouden tegen de vijanden van Noesa kambangan. In grooten getale wer- 

den ze verdelgd, de poenggawa’s getroffen en ook de beide Aria's, Paroengbaäa 

en Djoerangbaäs, nedergelegd. 

De vorst luisterde met welbehagen naar de mededeeling van zijn’ zoon en 

vraagde toen: (maar zeg me toch), aan welke zijde werd het meest verloren aan 

gesneuvelden en gewonden, in het leger van Padjadjaran of onder de troepen 

van Pasir? Î 

De Raden antwoordde eerbiedig: dank Uwen zegen, zijn we voltallig ge-_ 

bleven, o Heer, en werd niemand door verwonding of den dood aan onze gele- 

deren ontrukt. 

Kjai-Patih voegde met bescheiden stem daaraan toe: 

Uwe Hoogheid (wete), dat op het oogenblik, dat we den vijand zonden 

aanvallen, door Uwen zoon de wensch werd te kennen gegeven om aan geen 

enkelen soldaat van Pasir toetestaan aan het gevecht deel te nemen. Ze werden 

daarom heel achteraan geplaatst en er werd alleen van hen geëischt om de troe- 

pen van Padjadjaran, die met den vijand handgemeen waren, met hun krijge 

geschreeuw aantemoedigen. 

Onbeschrijfelijk was de moed van de troepen van Padjadjaran. 

Djoerangbaäs sneuvelde door de hand van den prins, Uw’ zoon. 

Ook Paroengbaäs sneuvelde en ook Singalaoet —en die ze overwon, dat 

was weêr de zoon Uwer Hoogheid, Raden Gagakngampar. 

Djaladri viel door de hand van Gelapnjawang. 

Sang Dipati Kandadaha glimlachte van genot, toen hij het verslag van 

den patih vernam (en zeide:) God zij geloofd, mijn zoon! uwe bloedverwanten, 

het leger, geheel Padjadjaran, groot en klein, mogen hun behoud danken aan da 

bescherming van den Déwa-agoeng. 
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Raden Banjaktjatra bood de sembah aan en sprak: ik geef Uwer 

Hoogheid kepnis, dat de patih van Noesa Tembini, Poelé-tembini genaamd, zich- 

zelven en het overschot zijner troepen op leven en dood aan Uw welgevallen 

aanbiedt. 

4 Sang Dipati antwoordde: ik laat de vrije beschikking aan U, mejongen, 
p 

en, wat meer is, mijn zoon — ik verlang op heden mijne waardigheid nederteleggen 

ten behoeve van u; de tijd is aangebroken, dat ik mij, als oud van dagen, heb 

terugtetrekken, even als de zon, die ten ondergang nijgt; bovendien stel ik een 

vol vertrouwen in u en kan ik gerustelijk de zaken aan u overlaten. 

__ Maar laten we dat morgen (bedisselen), nu ontbreekt de tijd. 

Keer nu maar huiswaarts. 

De Raden antwoordde zacht: ik dank U; zonder verzet geschiede alles, 

wat vader Adipati begeert. 

Daarop wendde zich de vorst tot den patih en zeide: Patih, ik draag u 

alle poenggawa's, boepati’'s, en de dipati’s, mijne schoonzoons, te gelasten om 

Oogenblikkelijk trok zich de patih op eerbiedige wijze terug uit de tegen- 

woordigheid van den vorst; keerde terug naar de kepatihan en bracht het vorstelijk 

bevel over aan alle boepati’s, aan de schoonzoons van den vorst, aan de poeng- 

gawa’s, mantri's, wedana’s, oemboel’s en loerah’s om den volgenden morgen, te 

zeven ure, optekomen ter paséban. 

Bovendien waren alle niaga’s reeds opgeroepen en om 6 uur ’s morgens 

zaten ze reeds klaar voor het slaan van de gamelan-sléndro, het bespelen van de 

Jarinetten, het slaan van de gamelan-pélog en de tjara-balèn; ze waren gedost 

a verschillende kleuren: groen, geel, paars, zwart en rood en met de koeloek op, 

gen troep met witte, een andere troep met zwarte koeloeks. 

__Maar genoeg hiervan; vertellen we nu, dat alle boepati's reeds waren 

itgedost en dat ze met hunne ondergeschikten eene groote menigte vormden, 

je opgeruimd van zin (daar) heen schreed. 

Kjai Patih Reksanata, de poenggawa’s, geheel toegerust en in allerlei 

enue, de ngabeï’s, mantri’s, loerah’s en oemboels, allen bevonden zich op de 

Verhalen we vervolgens, dat op den morgen van dien dag de koningszoon 

doste in feestkleedij: een zijden staatsiekleed, gebloemd op de wijze limar 

pati, en een fraai lakensch buis met gouden knoopen, waarin èr-tatit-steenen 

duisterd was hij door zijn kleedij. 

Het personeel, dat den schoonen prins zou begeleiden, had zich reeds in 

vollen getale voor zijn aangezicht verzameld. 
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Zijne beide lijfknechten, Ki-gëdé Kollot en Kelantoeng-maoeng, bevonden 

zich, getooid, in de onmiddellijke nabijheid van hun heer. $ 

Kjai Patih en zijne ambtenaren waren reeds op de buiten-paséban : Ej k 

patih Reksanata met de boepati’s, wedana's en mantri's waren gezeten on de 

bovenvloer, de oemboel’s en loerah’s op de palataran. 1 

De troepen waren in gelederen geschaard op de aloen-aloen; de niaga’s S 

zaten gereed (om elk oogenblik bevelen te ontvangen). ke 

Hierover verder gezwegen. De. 

Melden we nu, dat Sang Dipati het paleis verliet voor het verleenen x van 

audiëntie in de groote pendapa, omgeven door een stoet van dienende vrouwen € 

gevolgd door manggoeng’s en selir’s. 

Emban Perdapa werd afgezonden om ten spoeden den vorstenzoon - te 

ontbieden. 

Ni-emban spoedde zich daarop weg naar Tamansari en sprak: heer, Sang 

Dipati, uw vader, gelast u bij hem te komen. 

De Raden antwoordde: het bevel van den vorst zal worden opgevolgd. _ 

Zonder nu verder te spreken over den optocht (worde SoREn dat « de 

vorstenzoon in aantocht was. 

Op de aloen-aloen werd gedefileerd; de soldaten ans het salut en pre 

senteerden het geweer, rechtopstaande. 

De vorstenzoon is reeds aangekomen. ij 

Op de paséban en palataran brachten de patih, alle boepati’s, poenggawa’ ’s 

wedana’s, mantri’s, oemboel’s en loerah’s hem de gebruikelijke hulde. Ï 

De patih en alle boepati’s togen met den koningszoon mede. 

Toen Banjaktjatra de palataran was binnengegaan, hield hij een oogenb i 

stil en daarop kwam vader Dipati hem uit de groote pendapa te gemoet; 

leidde hem bij de hand en deed hem naast zich plaats nemen op een ivoren 

Nadat ook de patih, de dipati’s, poenggawa’s, satria’s, mantri’s, oem 

en loerah’s zich hadden nedergezet, in orde van ieders rang, riep Sang Dipatì 

den patih tot zich. \ 

Op dat bevel schoof de patih nader és sprak de vor hem aldus a 

Patih, breng mijne proclamatie ter kennisse van alle boepati’s, poengein 

en satria’s, dat ’t van heden af mijn begeeren is om, aangezien ik reed 

hoogen leeftijd bereikt heb, van de vorstelijke waardigheid afstand te doe: 

„behoeve van uw heer, mijn zoon Banjaktjatra; ik vertrouw hem ten volle he 

beheer van het rijk van Pasir toe. 8 

Kjaï-patih antwoordde: ik onderwerp mij aan uwe opdracht; — richtte ziel 

toen op vóór den Dipati; zette zich met de handen op de dijen en me 

gelaat naar het zuiden en sprak: aan u allen, mijne mede-ambtenaren, wordt 

last van onzen heer, den huidigen vorst van Pasir-loehoer, Sang Dipati Kandé 

daha, bij deze kondschap gedaan, dat ’t zijn begeeren is om nog op dezen dâg 

4 
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van zijne waardigheid afstand te doen en die overtedragen aan zijn zoon, Raden 

Banjaktjatra. 

Ik noodig u allen uit uwe goedkeuring te hechten aan de opvolging in 

het rijksbeheer door Raden Banjaktjatra met den titel van Sang Dipati Banjak- 

tjatra, den Doorluchtige. 
| Daarop werd door den patih last gegeven aan de niaga’s om de gamelan’s 

te slaan. 
Het gedonder van nn en geweervuur LE zich met het geroffel 

der trommen, 
_ De gamelan weergalmde. 

Op de aloen-aloen was het een en al luister. 

De toeschouwers, mannen en vrouwen, jong en oud, verlustigden zich in 

wat ze, beurtelings binnen en buiten, te zien kregen. 

In de pendapa, binnen het paleis, werd de bedaja-dans uitgevoerd, terwijl 

alle dipati’s daarbij zaten te genieten. 

Verhalen we nu, dat de oude Adipati zich naar zijn dalem begaf, in het 

achter-paleis, terwijl Adipati Banjaktjatra nog voortdurend bleef zitten in de pen- 

dapa met Ki-patih en alle dipati’s en poenggawa’s — — tot (eindelijk ook) de 

jonge Adipati naar binnen ging en daarop de patih, alle dipati’s, wedana’s en 

mantri’s, ieder zijns weegs, huiswaarts keerden. 

Verder wordt verhaald, dat Sang Dipati Banjaktjatra den volgenden mor- 

gen het paleis verliet en heentoog naar den rijksraad, omstuwd door hof bedienden 

en links en rechts geflankeerd door selir’s en manggoeng’s, veertig in getal. 

Kjai Patih zette zich vóór hem. 

Opgekomen ter vergadering waren de poenggawa's, de hooge adel, Raden 

C agakngampar niet ver van Sang Dipati gezeten, Gédé Kollot en Klantoeng 

moentjang maoêng. 

Sang Dipati richtte het woord tot zijn jongeren broeder Gagakngampar: 

U, mijn jongeren broeder, worde den titel gegeven van Dipati Gagak- 

gampar van Dajaloehoer. 

Gëdé Kollot en Moentjang maoeng, u beiden verhef ik tot hoogereu rang 

en titel: Gédé Kollot schenk ik rang en titel van Kjai Ngabeï; Klantoeng maoeng 

scheuk ik eveneens den titel van Ki-Ngabcï;— vestigt u in het paleis; laat ’t niet 

verre uit mijne nabijheid zijn. 

Gédé Kollot schoof naar voren om de rte aantebieden; doeh hurkend- 

gaan kon hij niet en daarom kroop hij op handen en voeten tot op een afstand 

van twee vadem van Sang Dipati; toen schoof hij verder, tuimelde voorover op 

den grond en keerde, op handen en voeten kruipend, terug. 

Allen, die het zagen, schaterden ’t uit van de pret. 
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Vervolgens bracht Dipati Gagakngampar zijn ouderen broeder het teeke en 

van hulde en daarna aan Ki-patih, wien hij vergiffenis vaDen voor al zijne En 

komingen (l). 

Nog worde vermeld, dat aan patih Poelétembini gelast werd naar Noesa- 

kambangan terugtekeeren. 

Sang Dipati verliet de vergadering en de vergaderden gingen daarop uiteen 
en keerden huiswaarts. 

Ook de patih ging naar zijn eigen dalem, terwijl de poenggawa’s en man- 

tri’s, ieder zijns weegs, gingen. 

Dipati Gagakngampar keerde terug naar het logeergehouw en Ki Ngabeï 

Gëdé Kollot en Moentjang maoeng deden evenzoo. 

Daarover verder gezwegen. k 

De naam van Sang Adipati van Pasir loehoer was reeds wijd en zijd bekend: E 

hij was streng in zijne bevelen; rijk en arm waren hem onderdanig; groot was _ 

zijne lankmoedigheid tegenover naaste en verre bloedverwanten; goeden en slechten 

werden, zonder onderscheid, door hem onderhouden. Ke 

Ter bekorting van het verhaal (worde meegedeeld), dat Sang Adipati een 

zoon had, die zeer mooi was en in alles zijn evenbeeld, wat grootte en lichaamsbouw 

betreft; in voorkomen en de uitdrukking van het gelaat geleek hij op zijne moe- 

der: bevallig, ingetogen en vriendelijk. 4 
Hem was de naam gegeven van Raden Banjakwirata. 

Vader en moeder waren dol op hem. 

Ter bekorting van het verhaal, melden we, dat Sang Adipati bij zijn overs 

lijden werd opgevolgd door Raden Banjakwirata onder den naam van Adipati 

Banjakwirata. o 

Dipati Banjakwirata kreeg een zoon, genaamd Raden Banjakroma (2), die 

hem opvolgde in het bestuur van Pasir loehoer onder den naam van Adipati 

Banjakroma. 

Dipati Banjakroma kreeg een zoon, genaamd Raden Banjakkesoemba, die 

hem met den titel van Adipati opvolgde in het beheer van Pasir-loehoer. f 

Laatstgenoemde kreeg twee zoons, waarvan de oudste den naam kreeg 

van Raden Banjak Belanak en de jongste van Raden Banjak Géléeh. Raden 

Banjak belanak werd opvolger onder den naam van Adipati Banjakbelanak en 

zijn broeder werd patih van Pasir loehoer onder den naam van Patih Wira- 

kantjana. 

(1) Dit wordt in het H. S. genoemd: alalbaälal — een term, nog algemeen in gebruik. 

(2) Het handschrift heeft Rama en Roma. 



we verder hierover en melden we, dat de vorst van Madjapahit 
Was; dat het Boedha-geloof reeds had plaats Sena (voor den 

Raden Patah sultan was van Demak. — 
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ASMARANDANA. zend 
Mi, 

Er wordt verhaald, dat Z. H. de Sultan van Demak op een Maandag-morgen 

ter rijksraad toog. F 

Het geheele leger was bijeen en het was er stampvol van voornamen € 

geringen. 4 

Vóór den Vorst zaten de beide patih’s, Ki-patih Edin (*) en Ki-p 1ih 

Oesèn, en ook een wali, de gunsteling van den vorst, met name Pangêran Ma- 

kedoem. 8 

De vorst sprak: ik heb u beiden, mijne patih's, medetedeelen, dat ik ver- 

nomen heb, dat het land ten Westen, genaamd Pasir loehoer, op dit oogen 

nog het Boedhisme belijdt en dat Medangsakori tot op den huidigen dag nog 

aan het rijk onderworpen is;— en thans is mijn verlangen, mijne patih’s, dat 

gijlieden naar het rijk van Pasir-loehoer vertrekt en het overhaalt tot de le 

van den Islam. 

Daarbij draag ik mijn zoon, den wali Makedoem, op om het volk te be- 

keeren, terwijl gijlieden u in de achterhoede houdt. Ee” 
Voor het- geval ze niet goedschiks toetreden, hebt gij ze te verdelgen. _ 

De beide patih's boden den sembah aan en spraken het sendika uit; en ook 

Pangeran Makedoem verzette zich niet tegen het begeeren van den vorst. 

" Dadelijk En de beide patih’s ge troepen, zoowel van de 5 vel 

digdheden voor den en 

Kjai-patih Edin nam de mantjanegara en Ki-patih Oesèn de pasisir oa 

zijne bevelen. 4 

Manschappen en wapenen waren ane en vervulden vlakten en heuvel 

Nadat de troepen bijeen waren, ging men op marsch: leger en bewapenir 

der dapperen deden zich wijd en zijd voor als eene flikkering, als een berg van 

vuur. al 

De wali Pangeran Makedoem, marcheerde in de achterhoede. K 

Voorop marcheerde Ki-pati Oesèn aan het hoofd der pasisirtroepen € 

daarop volgde Ki-patih Edin aan het hoofd der strijdbare mannen van de mam 

tjanegara. 

(1) Het handschrift heeft Bdan en Edzn. 
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Zonder verder over de marsch uitteweiden worde aangeteekend, dat de tocht 

zonder ongeval plaats had. 

Toen ze aan het gebied van Pasir-loehoer gekomen waren, sloeg het leger 

van Demak zich tot tijdelijk vertoef op buiten de hoofdplaats. 

In de pasanggrahan had een overleg plaats tusschen de beide patih’s, den 

 wali Pangeran Makedoem en alle Boepati’s. 

Pangeran Makedoem zeide langzaam tot de beide patih’s: ik zou u raden, 

_patih’s, om dadelijk een bode aftezenden binnen de hoofdplaats en wel met een 

_ brief, waarin het vaste en laatste besluit van den Dipati van Pasir-loehoer worde 

afgevraagd: of hij zich aan ons onderwerpt, dan wel tegen ons in verzet komt; 

‘dat, wanneer hij zich onderwerpt, hij voor ons verschiĳne; doch, wanneer hij 

onwillig is, het onherroepelijk zal moeten worden uitgevochten; en dat hij dan 

zijn kruid en lood gereed houde; zijn bèntèng versterke; zijne bolwerken hoog 

optrekke en zijn vesting-gracht uitdiepe! 

De beide patih’s stemden daarmeê in: dadelijk stelden ze een brief en in 

een ommezien was een bode daarme@ dravend op weg. 

Zwijgen we verder over den bode en melden we, dat Dipati Banjak-belanak 

zich ter hoofdplaats bevond en juist in debat was met zijn jongeren broeder, Raden 

patih en alle poenggawa’s en mantri’s: zeg me, zoo sprak de Dipati, zeg me, mijn 

jongere broeder, of ge daarmeê instemt — en gij, mantri’s en he poenggawa’s, 

zegt me, of ge ’t daarmeê eens zijt. 

Zoowel de patih, als de poenggawa’s betuigden instemming met hooger 

gevoelen. 

| Sang Dipati hernam: mijn broeder, ik wensch mij te onderwerpen aan den 

grooten heer van Demak en wel, omdat volgens de beschikking, die door de 

ouden is overgeleverd, het oogenblik gekomen is, waarop het Boedha-geloof te 

verdwijnen en plaats te maken heeft voor het verheven geloof, dat Islam genoemd 

wordt: — de instellingen van den profeet van Allah. 

Laten we dus ophouden den naam aanteroepen van Déwa Batara en van 

heden af aan belijden: Allah en Adam is Allah's profeet (1). 

Á De jongere broeder prees het vorstelijk begeeren en de mantri’s en Moose 

poenggawa’s hadden daar niets tegen intebrengen. 

En juist, dat men met dat debat bezig was, kwam daar de bode van den 

grooten heer van Demak met een brief. 

Hij werd dadelijk voor den Vorst gebracht; de brief werd in ontvangst 

‚genomen, door Sang Dipati van Pasir-loehoer geopend en de geheele inhoud er 

van met opmerkzaamheid gelezen en overwogen in zijn hart. 

(1) Aldus in het handschrift. 
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Daarna sprak Sang Dipati Banjakbelanak: keer maar terug, bode, en zeg 

uwen heer, dat ik niet voornemens ben mij te verzetten; dat Ee mij aan hem 

wensch te onderwerpen. 

De brief werd beantwoord en de bode spoedde er zich meê weg. 

Melden we nu maar, zonder meer, dat de bode in de pasanggrahan aan- 

kwam; zijne opwachting maakte bij de beide patih’s, die daar juist gezeten waren 

met den wali, Pangeran Makedoem, en eerbiedig den brief aanbood, die hem in 

antwoord was medegegeven. 

Nadat die ontvangen, geopend en de inhoud er van de gemoederen getroffen 

had, voelden zich de drie voorname heeren zeer opgeruimd. 

Doch laten we hierover niet uitweiden, maar vertellen, dat Dipati Banjak- 

belanak na het vertrek van den bode zich met het volk van Pasir-loehoer gereed 

maakte ten einde dadelijk te vertrekken en optegaan naar de pasanggrahan. E 

Weldra was hij op marsch met al zijn volk en met zijn broeder, Raden Patih. 

Zonder verder iets van dien tocht te melden zij het genoeg medetedeelen, 

dat men reeds aangekomen was in de pasanggrahan en daar de drie hooge per- 

sonages aantrof. Ë 

Toen ze nu volgens de gebruikelijke étiquette gezeten waren, sprak ij 

wali, Pangeran Makedoem, deftig: 

Zeg me, Ki Dipati Banjakbelanak van Pasir-loehoer, of ge tot den Isla 

wenscht toetetreden? Ik ben door den Sultan van Demak afgezonden om u 

optedragen u en uw volk in de gemeenschap van den Islam te laten opnemen. 

Adipati Pasir-loehoer antwoordde daarop zacht: ja, ik onderen mij a a 

al uwe bevelen. 

Daarop werd Dipati Banjakbelanak door Pangeran Makedoem bij de han Ë 

gevat met de woorden: ik wensch u een rein hart toe; en nu, volg dezen leer 

Daarop werd hij onderricht in de beide one van de geloofs haan 

en al de instellingen van den profeet. 

Toen dit onderricht was afgeloopen, bracht Dipati Banjakbelanak eerbied 

hulde aan Pangeran Makedoem en aan de beide patih’s. 

Nadat nu groete en heilwensch gewisseld waren, kwam Raden Patih Wira- 

kantjana nader, die op zijn beurt onderricht ontving in de geloofs-belijdenis en 

al de instellingen van den Islam. 

Na hem kwam de beurt aan de mantri’s en poenggawa's en nadat het 

onderricht van deze allen was afgeloopen, bracht Raden Patih dadelijk hulde aan 

Pangeran Makedoem en aan de beide patih’s. 

Groeten en gelukwenschen werden weder gewisseld. 
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____Op hun beurt liepen nu de mantri’s, poenggawa’s en sentana'’s, allen te 

gelijk, toe op Pangeran Makedoem en brachten hem, een voor een, de voetkus 

en daarna ook aan de patih’s op zeer eerbiedige wijze: 

| Nadat dit was afgeloopen, wendde zich Sang Dipati Banjakbelanak tot 

Pangeran Makedoem en de beide patih’s en zeide: wanneer het u mocht behagen, 
zou ik u wenschen uittenoodigen om thans mijne hoofdplaats Pasir-loehoer binnen 
te gaan. 

Daar het drietal niet het minste bezwaar had tegen de invitatie, maakte 

men zich op en al de lieden van Demak, groot en klein, gingen de stad binnen. 

In stad gekomen, namen de beide patih’s en Pangeran Makedoem hun 

intrek in een logeer-gebouw op de siti-inggil, terwijl den boepati’s van de mantja- 

nagara en pasisir logeerkamers werden aangeboden op de aloen-aloen. 

Binnen en buiten werden de gasten zonder ophouden onthaald, het een 

na het ander: er was overvloed aan rijst en vleesch en allerlei versnapering. 

4 Men verhaalt, dat, gedurende al den tijd, dat Ki Patih Edin en Ki patih 

Oesèn in Pasir vertoefden, Sang Dipati Banjakbelanak niet afweek van het Isla- 

mitisch geloof en dat ook Raden Patih Wirakantjana de instellingen van den 

profeet van Allah getrouw nakwam — en dat alstoen de beide patih’s hun verlangen 

te kennen gaven om met alle troepen naar Demak terugtekeeren. 

Pangeran Makedoem zou (te Pasir) achterblijven. 

Ze namen daarom afscheid en gingen op marsch met al hun volk en de 

boepati’s : — niemand, voornaam of gering, van montjanagara of pasisir bleef achter. 

(Eenmaal) opgerukt van Pasir-loehoer, werd de verre reis zonder ongemak 

volbracht. 

Zwijgen we nu van de vertrokkenen en spreken we van den man, die te 

Pasir-loehoer achterbleef, van Pangeran Makedoem, den wali. 

Daar hij voorspoedig was in zijn onderwijs, kwam de begeerte bij hem op 

om een kluizenaars-verblijf te stichten ten noorden van de paséban. 

Die vestiging kreeg den naam van Ambawang-goela-goemantoeng en er 

erd een masdjid gebouwd om daarin godsdienst-onderwijs te geven. 
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POETJOEN G 
Met den besten uitslag ging Pangeran Makedoem voort den Islam te pre- 

diken in alle streken van Pasir-loehoer. En È 

De nederzettingen buiten de kota en op het gebergte, overal traden ze ot 

de leer toe en kwamen de voorschriften van het geloof en de instellingen van 

profeet Senouwelijk na. 

zelfde als Wirakantjana): — wanneer ge me met een trouw en oprecht. ger mm. 

goeroe noemt, zult ge zeker en gewis na uw dood in één graf met mij word n 

bijgezet. 

Raden Banjakgëléh antwoordde: ik stel een onwankelbaar vertrouwen. in u 

Laten we nu Pasir-loehoer laten rusten en spreken we over hen, die op C 

terugtocht waren naar Demak. ee, 

Zonder uitweiding over de reis zelve worde gemeld, dat patih Oesèn en 

patih Edin te Demak waren aangekomen. 

De Sultan hield juist rijksraad. 

Toen nu de patih's met hun gevolg van de pasisir en aorta ver- 

schenen waren, zeî de Sultan vriendelijk: en hoe was uw tocht naar Pasir-loe! 

De beide patih's boden de sembah aan en deelden al hun wedervaren 

hunne verrichtingen mede, van het begin tot het einde. E 

Toen de Sultan van Demak een en ander vernam, voelde hij zich opgeruimd 

in zijn hart en vriendelijk zef hij: als dat zoo is, Patih, laat de bode dan te 

keeren naar Pasir en mijn bevel overbrengen aan Dipati Pasir-loehoer en î 

mijn zoon Makedoem om den Islam te gaan invoeren in de landen ten w 

van Pasir-loehoer. 

De beide patih’s spraken hun sendika en wezen onmiddellijk twee vorst 

gandèk’s aan ter overbrenging van de brieven naar Pasir-loehoer. 34 

De beide gandèk’s trokken zich met de brieven eerbiedig terug uit dé 

tegenwoordigheid van den Vorst. | De 

si 

Laten we nu zwijgen over de afgevaardigden en spreken van Pasir-loe 
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Men verhaalt, dat Ki-Dipati Banjakbelanak juist in gesprek was met Pange- 

ran Makedoem, den wali, en met zijn jongeren broeder, Raden Patih, en dat, 

terwijl ze daar zoo genoegelijk zaten te redeneren, het gesprek onderbroken werd 

door de komst van de beide afgezanten, die de brieven kwamen brengen van 
Demak. 

De brieven werden aan Pangeran Makedoem en aan Dipati Banjakbelanak 

eerbiedig aangeboden; ze werden in ontvangst genomen en geopend; de inhoud er 

van werd met opmerkzaamheid gelezen en er werd een sendika op geuit, zoowel 
door Pangeran Makedoem, als door Dipati Banjakbelanak. 

Vervolgens werden de brieven beantwoord en namen de boden van Dee 

nadat zij uitgerust waren, met spoed de terugreis aan van Pasir-loehoer naar 

Maar zwijgen we verder over de boden en vermelden we, dat Dipati 

Banjakbelanak en Pangeran Makedoem zich gereed maakten. — 

Nadat eene proclamatie was uitgevaardigd, was het volk van Pasir dadelijk 

gereed om verder voorttetrekken naar de landen van Prajangan. 

Voorts werd er iemand belast met ’tbeheer van het kluizenaars-verblijf 

van den Pangeran-wali, de desa Bawang goela goemantoeng, en wel Pangeran 

Praboeara. 

Toen al het volk van Pasir in gereedheid was, toog het met den Dipati 

en den Pangeran op reis. 
Het was een vreeselijk geraas en eene schittering van uniformen. 

Het geroffel der trommen mengde zich met ’t gehinnik der paarden. 

Het was vermakelijk om te zien, die lange stoet van gamelan’s en pra- 

dongga's, evenals een wardoe-angga — wardoe beteekent bloedzuiger, angga water; — 

het gedruisch van het volk was als warsa kentaki — warsa beteekent regen, kentaki 

groot djatibosch — het was dus een gedruisch als van een regen, (neervallende) op 

gen djatibosch; — de gang van de menschenmassa was als séla blékiti — séla beteekent 

steen en blékiti muer — de massa geleek dus op mieren, die onophoudelijk en in een 

lange rij over een steen gaan. | 
Er wordt niet verhaald, hoelang de marsch duurde, maar men kwam in 

het land van Keloentoeng bentar of wel Pegadingan. 

De Dipati van Keloentoeng bentar ging ze te gemoet, ontmoette hen, on- 

derwierp zich en werd in den Islam opgenomen. 

Van Keloentoeng bentar zette men vervolgens de reis voort naar En- 

Toen de Dipati van Endralaja vernam, dat het leger in aantocht was, ging 

ij het onmiddellijk te gemoet en toen hij Sang Dipati Banjakbelanak en Pangeran 

Makedoem ontmoette, inviteerde hij de heeren om de stad binnentegaan. 
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Men ging kota Endralaja binnen en daar traden de Dipati en al het 

van Endralaja tot den Islam toe. w 
Van daar zette Sang Dipati Banjakbelanak. en Pangeran Makedoem 

tocht voort naar Batoelaja. 

De Dipati van Batoelaja ging hen onmiddellijk te gemoet. | 
Toen men elkander ontmoette, werden Sang Dipati Pasir en Pangeran 

Makedoem Eeden om DE naar zat rd 

opgenomen. 

Sang Dipati Pasir en Pangeran Makedoem namen spoedig daarop afsc 

om verder te trekken naar Timbanganten. PE 

Onder een hevig gedruisch brak men op van Batoelaja en (om maa 

zwijgen van den tocht zelf) kwam men in Timbanganten. 

De Dipati van Timbanganten onderwierp zich en werd met zijne geh 

bevolking in den Islam opgenomen. 

Sang Dipati Pasir en Pangeran Makedoem trokken met hunne tro en 

verder naar Oekoer. | 4 

De Adipati van dat land onderwierp zich en trad met zijne En be- 

volking toe tot de leer van den Islam. n 

Daarop wenschten Dipati Pasir en Pangeran Makedoem hun tochf voo 

zetten naar Tjibaloenggoeng. 

Toen ze daar waren aangekomen, onderwierp zich de Dipati en trad 

zijne geheele bevolking toe tot den Islam. 

Terwijl Sang Dipati Pasir en Pangeran Makedoem geruimen tijd te Tj b 

loenggoeng vertoefden, kwamen tot hen boden van den Sultan van Banten 1 

een brief van dien vorst. 

Als boden waren afgezonden twee jonge (1) mantri’s. 

(1) Een jeugd, die de heeren natuurlijk danken aan de Sizom-zang, die volgen moet, 
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Eerbiedig boden de gezanten van Banten den brief aan Dipati Pasir aan. 

Deze werd ontvangen, geopend, met aandacht gelezen en van den volgenden 

inhoud bevonden: 

„Het begin. Dipati Banjakbelanak, laat uw arbied om de Preanger landen 

tot den Islam te beheeren zich bepalen tot wat oostelijk liet van de rivier Tjita- 

roem; de landen aan de westzijde zijn reeds door mijn toedoen tot den Islam toe- 

getreden. Einde van den brief”. 

Sang Dipati Pasir-loehoer gevoelde zich zeer voldaan; de brief werd dadelijk 

beantwoord en de bode van Banten was weldra weg en op de terugreis. 

Zwijgen we over den bode en verhalen we, dat Dipati Pasir met Pangeran 

Makedoem in overleg trad, of het niet goed zou zijn om kennis te geven aan den 

Vorst van Demak. 

Toen men het daarover eens was, ging er zonder verder verwijl een bode 

op uit om den brief overtebrengen aan den Sultan van Demak. 

Met bekwamen spoed werd de reis gedaan en kwam de bode te Demak aan. 

De Sultan presideerde juist de zitting van den rijksraad, waar de boepati’s 

in vollen getale waren opgekomen. 

Tot den vorst toegelaten, werden de beide brieven, één van Dipati Pasir 

zelven en één van den Sultan van Banten, eerbiedig aangeboden, aangenomen en 

geopend en toen ze met opmerkzaamheid waren gelezen, gevoelde de Sultan van 

Demak zich zeer ingenomen (met den inhoud). 
De brief van Dipati Pasir werd per omgaande beantwoord, — die daarbij 

ontboden en gelast werd een grens vasttestellen. 

De bode spoedde zich, na de sembah, in eerbiedige houding weg uit de 

tegenwoordigheid van den Vorst. 

De Sultan verwijderde zich uit de vergadering en keerde terug naar het 

paleis. 

Daarop gingen ook de vergaderden uiteen en een ieder zijns weegs. 

Zwijgen we nu over Demak en verhalen we weêr van Dipati Pasir, die 

zich bevindt in de kota Tjibaloenggoeng. 

Deze was nog voortdurend in gesprek met Pangeran Makedoem en alle 

oepati’s van de Prajangan. 

Zij zagen voortdurend, reikhalzend, uit naar den bode, die naar Demak 

as; en werkelijk kwam deze na vrij geruimen tijd; met het antwoord aan, 
Verh. Bat. Gen. deel LI. 9. 
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Toegelaten tot Dipati Pasir, bood hij den brief aan, welke dadelijk werd 

aangenomen, geopend en met aandacht gelezen. 

De inhoud was deze: Dipati Pasir, bepaal een grens en laat de Cai) 

Tjitaroem worden vastgesteld als de grens tusschen de ooster- en wester-bevolking. _ 

Dipati Pasir bepaalde daarop een grens, overeenkomstig de van Demak _ 

bekomen bevelen. 

Er wordt verder verhaald, dat, toen Adipati Pasir gedurende drie jaren 

verbleven was onder de bevolking van het westen, hij met Fans Makedoem 4 

van Tjibaloenggoeng wenschte terugtekeeren. # 

Spoedig daarop werd dan ook de terugtocht aanvaard en wel onder een 

hevig gedruisch, dat van de menigte uitging. Ó 

De reis werd genomen over Tjirebon, tot men uitkwam op ln 

bentar; zoo verder naar Meroejoeng en van daar langs den weg, die uitkomt op 

Pasir-loehoer. ES 

Te Pasir-loehoer aangekomen, bleef men daar eenigen tijd (er wordt niet 

verhaald hoe lang); en nadat het volk genoegzame rust genomen had, werd de reis 

hervat en trok de Dipati, vergezeld van zijne mantri’s en sentana'’s, naar Demak, 

Van de reis zelve wordt niets vermeld; men kwam te Demak en had eene 

audiëntie bij den Sultan — en daarop werd door Dipati Pasir den Sultan eerbie jg 

medegedeeld, dat de taak, welke hem was opgedragen, volbracht was en de landen 

van Prajangan overeenkomstig hoogeren last in welgeregelde orde waren gebracht. 

De Sultan was hierover zeer verheugd (en betuigde) zijn vol Tt 

in den arbeid van Adipati Pasir. 

Geruimen tijd daarna, nadat Sang Dipati Pasir en zijn volk waren uitge - 

rust, wenschte de Sultan den Adipati weêr te belasten met de regeling van 

moeielijke aangelegenheden en droeg hem op om orde en regel te stellen in het 

land ten oosten, genaamd Gélang. 

Dadelijk trok de Dipati op met zijn leger, gonzend en ruischend door de 

stemmen der menigte. | 

Zonder iets te zeggen van den tocht zelven zij vermeld, dat men te Gégëlang 

aankwam, waar de Dipati van het land zich aan Dipati Pasir kwam onderwerpen 

en hem in geen enkel opzicht tegenstand bood. a 

Toen de Dipati Banjakbelanak eenigen tijd te Gögëlang had vertoefd, maa 

hij zich om en trok verder naar Pranaraga, waar de Adipati zich eveneens 

Banjakbelanak onderwierp en zonder tegenstribbelen alles deed naar den zin van 

Adipati Pasir. PF 

Nadat ook het leger van Pranaraga zich had onderworpen en de Adi pati 

zich aldaar geruimen tijd had opgehouden, zette hij met spoed zijn tocht voort 
naar Kadjongan. 

18 
, 
zi 
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Een gegons ging op uit de menschen-massa. 

Zonder te spreken van den tocht zelven zij vermeld, dat Kadjongan reeds 

bereikt was. 

Sang Dipati Kadjongan onderwierp zich met al zijn volk zonder verzet 

aan Adipati Pasir, (voorzag hem van alles, wat hij begeerde) en stond hem in alles 

ten dienste. 

Ook het leger van Kadjongan onderwierp zich. 

Daarop trok Adipati Pasir van Kadjongan onder een hevig geruisch van 

menschen-stemmen verder naar Pasoeroehan. 

Zonder nu te spreken van den tocht zelven zij vermeld, dat de Adipati van 

Pasoeroehan zich bij aankomst van het leger met zijn volk zonder eenig verzet 

schikte naar het begeeren van Dipati Banjakbelanak en zich onderwierp. 

Na geruimen tijd toevens te Pasoeroehan zette Sang Dipati, gevolgd door 

zijn leger, met spoed zijn tocht voort naar Embatembat. 

Daar aangekomen, onderwierpen zich de Dipati en zijn volk en daar was 

niemand, die eenig verzet pleegde tegen de regelingen van Dipati Pasir; zij 

maakten ’them in alles naar den zin. 

Na eenigen tĳd vertrok Adipati Pasir van Embatembat en marcheerde 

met zijn geheele leger verder naar Soelambatan. 

Onder een hevig gedruisch van de troepen kwam men te Soelambatan 

aan, waar de Adipati en zijn volk Banjakbelanak te gemoet trokken, in geen 

enkel opzicht in verzet kwamen en in alles Pasir ten dienste stonden, terwijl de 

bevolking van Soelambatan zich onderwierp. 

Toen Adipati Pasir-loehoer zich geruimen tijd te Soelambatan had opge- 

houden, wenschte hiĳ verder te gaan en trok onder een hevig gedruisch der 

troepen, door naar Pati (U). 

Daar kwam hem de Adipati met zijn gevolg te gemoet; men volgde alle 

voorschriften van beheer, door Banjakbelanak uitgevaardigd, en onderwierp zich, — 

ja, wat meer is, de Adipati van Pati bood aan Dipati Pasir zijne dochter aan. 

Nadat Dipati Pasir zich geruimen tijd te Santenan had opgehouden, ver- 

langde hij met zijn leger naar Demak terugtekeeren. 

Men rukte dus op en zonder hindernis werd de reis volbracht. 

Te Demak aangekomen, ging men zijne opwachting maken bij den Sultan, 

die juist voorzat in den raad. 

De Adipati Pasir verscheen, kuste de voeten van den vorst en deed verslag 

(1) Het district Pati wordt hier Suxztenan genoe md. 
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van zijn tocht, van het begin tot het einde, zonder er iets bijtevoegen of iets te 

verzwijgen. | 

Sang Narapati was zeer voldaan, stelde een ER vertrouwen in Dipati 

Pasir en betuigde zijne tevredenheid over alles, wat door den Adipati verricht was. — 

Men verhaalt, dat gedurende het lange oponthoud van Dipati Pasir te — 

Demak hij behulpzaam was bij de oprichting van den toenmaligen masdjidte De- _ 
mak. EE 

Daarop werd de Adipati bij den Sultan ontboden en sprak deze hemaldus _ 

aan: 
Mijn zoon van Pasir, thans draag ik u op om het beheer te voeren over 

eene uitgestrektheid van 8000 doma’s grond, vlakten en berggrond en al wat 

daarop is; ik geef u de meest uitgestrekte macht en, wat onaangenaamheden en 

lasten betreft, laat ik me met niets in: ik laat u in alles de vrije hand. REE 

Als grens van het westwaarts-gelegene moet worden vastgesteld Oedoeg- — 

Oedoeg-Krawang en als grens van het oostwaarts-gelegene de torn mengangkang — ' 

of wel de berg Soembing. i. 
Bovendien schenk ik u thans den titel van Pangeran Senapati Mangkoe- 

boemi: — dien van Pangeran, omdat ik u aanstel als chef van de wali’s, en dien van _ 

Senapati Mangkoeboemi als opper-boepati, die het beheer heeft over alle nagari’s. ’ 

Adipati Pasir bracht vóór den Sultan het voorhoofd op den grond en 

werd door de wali's bevestigd in den titel van Pangeran Senapati Mangkoeboemi. ‘ 

Nadat dit geschied was, werd den Pangeran toegestaan naar Pasir terug- 

tekeeren; hem werd medegegeven duizend pikols djëboeg wangi en door den 

Sultan ee, om bij zijne jaarlijksche verschijning te Demak in de Henn Moe-_ 

loed optekomen zonder de verplichte offers. EE 

De Pangeran Adipati en zijn volk verlieten daarop Demak en zetten met 
spoed hunnen tocht voort. re 

Zonder te spreken van de reis melden we, dat hij te Pasir aankwam, _ 

bevestigd in den titel van Pangeran Mangkoeboemi en zacht van inborst als half-_ 

gesmolten suiker. Ja 
ke. 

Î In 
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DANDANG-GOELA. 
Pangeran Senapati Mangkoeboemi had het beheer over 8000 doma’s met 

de toegoe mengangkang of wel de bergen Soembing en Sendoro als ooster- en 
Oedeg-Oedeg-Krawang als westergrens. 

De landen ten oosten van Krawang en ten westen van Soembing en Sendoro 
huldigden hem en vreesden hem met genegenheid. 

Wordt verhaald, dat Pangeran Senapati een zoon had, genaamd Raden 
Tolé. 

Laten we zwijgen van Pasir-loehoer en verhalen van Demak. 

De Sultan overleed en werd opgevolgd door zijn zoon, Pangeran Tréng- 

gana. 

De poenggawa’s brachten hem hulde; daar was niemand, die tegen den 

Heer in verzet kwam, noch van de zijde der pasisir, noch van de montjanagara; 

allen, groot en klein, onderwierpen zich aan den (nieuwen) vorst, onveranderd als - 

ten tijde van den Sultan zaliger. 

Om van Demak te zwijgen worde verhaald, dat Pangeran Pasir afstand 

deed van zijne waardigheid ten behoeve van zijn zoon. 

Raden Tolé voerde, met de waardigheid van boepati, het beheer over 

8000 doma’s met den titel van Adipati Tolé. 

De waardigheid van patih werd voortgezet door zijn oom op verlangen 

van diens ouderen broeder, den afgetreden Dipati, Raden Banjakgëléh — voort- 

durend onder den naam van Patih Wirakantjana. 

Maar er wordt verhaald, dat Dipati Tolé na zijne verhêffing weêr over- 

ging tot het Boedhistisch geloof. 

Zijne ouders waren zeer ter neder geslagen: al hun onderricht en godsdienstige 

leiding werden versmaad — en ook alle zijne bloedverwanten waren daarover zeer 

verdrietig. 
Ten langen laatsten werd de oude Dipati ziek, erg ziek, wegteerende van 

verdriet, omdat zijne vermaningen aan zijn zoon doelloos bleken te zijn. 

Daardoor kwijnde hij dan ook weg. 

De ziekte nam hand over hand toe: herhaalde malen viel de Dipati in 
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zwijm en was den dood nabij, .... op het punt om den laatsten adem uitte- 

blazen (1). ... 
Dadelijk werd last gegeven om het lichaam te reinigen; daarna werd ’t 

in een liĳkwa gewikkeld en nedergelegd in het graf, aan het voeteneinde van de 

Kedong-welajar. 

Zwijgen we verder over den doode en over Pasir-loehoer en spreken we 

van Demak. 

Toen de Sultan van Demak vernomen had, dat Pangeran Senapati van 

Pasir ziek was, liet hij vier kaoem’s komen en zeide: kaoems, ik zend u-vieren 

af naar Pasir om mijne deelneming te betuigen. Ik heb vernomen, dat Pangeran 

Pasir op dit oogenblik ziek is; ik heb daar erg meê te doen, omdat mijn vader 

zaliger hem zeer genegen was en hij mijn’ vader vele diensten bewezen heeft. 

Gaat dus en wanneer gijlieden hem dood aantreft, leest dan gebeden voor hem — 

en als gij hem levend ontmoet, past hem dan op. 

De vier kaoem’s spraken hun sandika onder het aanbieden van de sembah 

en trokken zich hurkend terug uit de tegenwoordigheid van de vorst. 

Zonder ongemak volbrachten ze de reis en, te Pasir aangekomen, verschenen 

ze voor den Adipati en deelden hem mede, dat ze als gezanten kwamen van den 

Sultan en al de bevelen, die ze van den vorst hadden gekregen. 

De jonge Dipati was daarmede zeer ingenomen en antwoordde vriendelijk : 

kaoems, voert de bevelen van Zijne Majesteit uit en begeeft u daartoe naar het graf 

om de gebeden te lezen voor mijn vader. 

Dadelijk begaven zich de vier kaoem’s naar de begraafplaats, zetten zich neder 

aan het voeteneinde en lazen daar aanhoudend en zonder tusschenpoozen de koran. 

Toen ze ieder (2) ongeveer eene afdeeling hadden afgelezen, werd er een 0 

stem vernomen in het graf, die zeide: kaoem’s van Demak, weet, dat mijn dood 

nog piet volkomen is: zet u dadelijk aan het werk om mij optegraven. 

Toen ze dat hadden vernomen, repten zich de vier kaoem’s naar de kota 

en rapporteerden aan Adipati Tolé, wat een stem uit het graf hun gezegd had. 

De Adipati schrikte hevig op de mededeeling van de kaoem’s, begaf zich Á 

naar het graf en gelastte het onmiddellijk te openen. 

De grond werd ontgraven; het lichaam werd onderzocht, doch het werd _ 

werkelijk dood bevonden. 

De Dipati ontstak daarop in woede tegen de kaoem’s, maakte veel bewe- 

ging met armen en handen en zei: gij schaamtelooze kaoem’s van Demak, die me 

daar met zulke leugenachtige praatjes aankomt; ge hebt zwaar tegen mij misdreven. — 

Daarop werden op zijn last de vier kaoem’s gevangen genomen, twee 

(1) Zie de eigenaardige uitdrukking: dèrèng lampoes sawég sanginggilling ténggak. 

(2) Hier wordt Banjoemaasch éding gebruikt voor édaug of éwang. 
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afgemaakt en twee in het leven gelaten, doch hun de ooren afgesneden, een 

kruis uit hun hoofdhaar geschoren (!) en aldus teruggebracht naar de hoofd- 

plaats. 

Daar aangekomen, werden ze, met een brief om hun nek gebonden, weg- 

gejaagd met last om naar Demak terugtekeeren en met de boodschap: zegt aan 

je heer, dat ik hem niet ondergeschikt wensch te zijn; dat ik bovendien niets 

met den Islam wensch te maken te hebben, doch tot mijn voormalig geloof 

terugkeer. 

De twee kaoem’s vertrokken met spoed en reisden nacht en dag door. 

Toen ze te Demak aankwamen, was er juist zitting van den rijksraad. 

Toegelaten in de tegenwoordigheid van den Vorst, schrikte de Sultan op 

het zien van de beide kaoem’s, .... zonder ooren en een brief om den nek 

De kaoem’s deden verslag van hunne zending en vertelden al, wat hun 

wedervaren was, van het begin tot het einde, — precies, zooals zich alles had 

toegedragen. 

De brief werd aangeboden, in ontvangst genomen en met aandacht gelezen. 

Toen de Sultan den inhoud overwogen had, was hij uitermate boos ; en, zich 

tot den patih wendende, zeî hij: Patih, maak u met spoed reisvaardig en ruk 

op tegen het rijk Pasir; stel u aan het hoofd van eene flinke troepenmassa, 

zoowel van de montjanagara, als van de pasisir. 

De patih uitte zijn sandika, bracht een groot leger in gereedheid, alle 

pradjoerit's van Demak en vele manschappen uit de vlakte en van het gebergte. 

De patih rukte uit en nam zijn weg langs het noorderstrand tot aan Brebes 

en van daar naar Moentjang; en met dat hij te Brebes was aangekomen, zond 

de Adipati van die plaats met spoed een bode af naar Pasir met een brief, 

waarvan de inhoud luidde: Dipati Pasir, houd uw kruid en lood gereed; laat 

uwe grachten diepen; versterk uwe koeta en laat uwe bolwerken optrekken. 

De bode maakte spoed, kwam te Pasir-loehoer aan, doeh vond de Adipati 

niet thuis. f 

Deze was juist voor zijn plezier met de poenggawa’s en mantri’s naar 

Daha, naar eene bedaja-partij en een laran-laran (waarbij de meisjes in reien 

tegenover elkander dansen) ter afdoening eener gelofte. 

Deze gelofte bestond daarin, dat hij, wanneer zijn vader kwam te overlijden, 

een partij zou geven bedajan en laran-laran. 

Aangezien de bode van Brebes den Adipati niet aantrof, bood hij den patih, 

Arja Wirakantjana, den brief aan, doch deze verlangde, dat de brief verder gebracht 

en den Dipati achterop gebracht te Daha zoude worden. 

(1) Aldus herstel ik het onverstaanbare tjinoekoer mripat in het H. S, 
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Zonder te spreken over de reis zelve zij vermeld, dat de bode te Daha 

kwam en dat de Dipati toen juist aan het feestmaal zat. eit 

De bode diende zich aan en bood den brief aan. di 

Deze werd dadelijk in ontvangst genomen, geopend en met ei geleze n. 
De Dipati was hevig ontsteld over den inhoud. A 

Nadat de brief beantwoord was, verliet hij het feest en keerde met zijn 

gevolg naar Pasir-loehoer terug. ol 

Zoodra hĳ de koeta was binnengekomen, liet hij alles in de stad en ron 

dom de bèntèng in orde en in staat vän tegenweer brengen en de weer 

manschappen in massa oproepend, zoowel uit de koeta, als uit de buitendesa’s. 

De troepen van Demak haastten zich; eensklaps waren zij aangekomen en 

belegerden de stad. 

Dat duurde ongeveer een maand en vijftien dagen, maar Pasir gaf zi 

niet over. 5 

Daarop werd de dam, die het water afleidde uit de Sitoe-sekar naar de 

badplaats van den kraton, door den vijand ODE, zoodat Ge badplaats 

droog liep. 
Toen de bewaker van de Sitoe-sekar, genaamd Kjaï Tambak, zag, dat de 

badplaats droog was, ging hij dadelijk naar boven om het water optesporen_ 

daar ontwaarde hij tot zijn schrik, dat er iemand bezig was den dam door- 

tebreken. 

Ki Tambak vloog op hem toe, greep tit aan en zoo raakten zij met elka 

aan het worstelen. 4 

Men verhaalt, dat later de desa, die op de plaats van het bosch ontstond, 

den naam kreeg van Pedjogol. B 

Daar Ki fambak in kracht voor zijn tegenpartij onderdeed, zette hij E 

op een loopen naar de stad en gaf daar zijn heer kennis, dat de dam door 

man van Demak doorgebroken en de badplaats droog geloopen was, zoodat de 

menschen in de stad niet te drinken hadden. 

Verhalen we vervolgens, dat Raden Patih Wirakantjana in zijne bedruktt 

gebeden opzond tot Jang Soekma — hij deed een gebed met slechts ééne bui 

gebed, en dat er, toen hij dien weêr uittrok, helder water uitborrelde, zoo 2 | 

als een waterval. 

De patih was zeer verheugd, dat zijn gebed verhoord was en de geh 

negri, zoo binnen als buiten, dronk van dat water. 

ä 
(1) Het handschrift drukt dit uit door: salat sarakangat salam — gebed, ééne buiging en (toen 

salam d. w z, „het slot”. oadan 
4 
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Dipati Tolê was erg in zijn nopjes, dat oom Patih de bovenmenschelijke 

kracht bezat om zoo maar water te voorschijn te brengen. 

Doch, toen nu mettertijd dat water gebezigd werd om er varkensvleesch in 

aftewasschen, verdween tot aller verbazing eensklaps het water — en wat men 

ook peuterde in den grond (om het water natesporen, het hielp niets). 

Toen dat gerapporteerd was aan Patih Wirakantjana, ontstelde hij zeer; 

hij toog dadelijk naar het paleis, had daar een onderhoud met Dipati Tolé en 

zeide tot dezen: maar, wat ik u bidden mag, onderwerp u toch dadelijk aan Demak 

en gedraag u overeenkomstig de voorschriften van den Islam. Ik geef u dezen 

raad, mijn zoon, omdat ge u toch wel nimmer krachtig zult kunnen achten, wan- 

neer ge in verzet zijt tegen Demak. 

Verder trachtte oom hem te overreden en het sap van suikerriet deed in 

zoetheid onder voor zijne toespraak. 

Dipati Tolé antwoordde: gij zijt bevangen, oom, door de vrees voor Demak! 

Is u zoo bang voor den dood? Ge hebt een hart als eene vrouw! Hebt ge dan 

geen manbaarheid ? 

Op die woorden maakte de patih zich weg en verliet het paleis. 

k Innig gegriefd, kwam hij thuis en (schreef dadelijk een brief op een 

bamboe-lat). 

| De inhoud van den brief was deze: „Wirakantjana, patih van Pasir, geeft 

‘kennis aan den grooten Heer van Demak, dat hij heelemaal niet meêgaat met de 

grillen van Dipati Tolé. Daar hij niet luisteren wil naar mijne vermaningen, 

wensch ik mijn eigen persoon, met uw goedvinden, aan u te onderwerpen. Ik 

verbind me U de noodige inlichtingen te geven om uwe troepen binnente- 

brengen”. 

B Toen die brief geschreven was, (het was juist lichte maan), wierp hij hem 

buiten de böntèng. 
Juist kwam Ki Adipati Soerwah van Brebes, die de ronde deed, daar voorbij 

en zag de bamboelat neerkomen; hij raapte haar op en zag, dat ze beschreven was. 

Het schrift werd met aandacht gelezen — en kort daarop gingen de Adipati 

en alle troepen met vlag en wimpel de poort van de kepatihan binnen. 

Dat werd van den koepel uit gezien. 

Ki Dipati zat juist ’s morgens-vroeg in zijn koepel, zag de troepen van 

buiten de kepatihan binnengaan en zeî toen (tot een zijner bedienden): hé, jongen, 

a eens kijken, daar zijn troepen, die van buiten komen en de kepatihan binnen- 

gaan! 

Er werd een onderzoek ingesteld en de jongen kwam rapporteeren, dat ’t 

werkelijk de troepen van buiten waren (want ’t waren vreemde vlaggen), die de 

kepatihan waren binnengegaan. 

Dipati Tolé zeî daarop: dan draagt oom Patih mij een valsch hart toe en 

leeft hij me verzaakt. Ik draag u bij-deze op, Pasireezen, zorg te dragen, dat 
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geen mijner afstammelingen tot in het zevende geslacht verwantschap aanknoope 

(met het nageslacht van dien patih). 

Laten we nu spreken over Adipati Brebes en Ki Patih van Demak. 

Toen ze Patih Wirakantjana ontmoetten, zeide de patih van Demak zacht: 

ik vraag u naar waarheid, hoe bestaat ge eigenlijk den Dipati Tolé? Zeg het 

me ronduit. 

Patih Wirakantjana antwoordde: Dipati Tolé is mijn neef: zijn vader, de 

voormalige Adipati, Banjakbelanak, was mijn broeder; (ge weet wel) die Adipati, 

die van den vroegeren Sultan den titel ontving van Pangeran Senapati Mangkoe- 

boemi met het beheer over 8000 doma’s gronds. 

De Patih van Demak antwoordde: Ik stelde je eigenlijk op de proef, 

of je werkelijk afstand hebt gedaan van je neef, ja of neen. Als dat werkelijk 

het geval is, dan wensch ik hem intesluiten. Patih Wirakantjana antwoordde: 

het geschiede naar uw begeeren: daar bestaat mijnerzijds geen enkel bezwaar 

tegen, want mijn hart brak, omdat hij mijne raadgevingen in den wind sloeg. 

De Patih van Demak gaf daarop dadelijk bevelen aan zijne bevelhebbers : 

welaan, mannen van Demak, mijne krijgsmakkers, maakt u op, hoogere en 

lagere boepatis van de pasisir en van de montjanagara; laten we den kraton 

van Pasir insluiten — voorwaarts! en zonder ommezien naar iemand of iets. 

\ 



XXVI. 

PANGKOER. 

_ Zonder verwijl rukten de boepati's van Demak en die van de pasisir en de 

pontjanagara aan het hoofd hunner troepen voorwaarts en sloten de poeri aan 

le noord-, west- en oostzijde geheel en al in en lieten alleen de zuidzijde onbezet. 

Toen Dipati Tolé zag, dat de troepen van Demak zijn paleis aan drie 

ijden insloten, zette hij zijne soldaten en tachtig paleis-wachters tot den strijd aan. 

Toen ze slaags raakten, bevonden ze zich, als een bal opeengepakt, in eene 

De troepen van Demak aan het noorden, westen en oosten wisten van 

wijken; de troepen van Pasir, pradjoerit's en kadjineman’s, waren weldra 

vijanden overstelpt en velen sneuvelden. 

De hoofdman der pradjoerit's, Tjarangandoel, viel met zijne krijgsmakkers 

woed aan en gooide alles overhoop en door elkander; de hoofdman der pa- 

achters, genaamd Ki Sombra, met zijne manschappen, die alle geharnast 

ren, en Ki Binatangkarja deden eveneens bloeddronken een aanval als van 

anzinnigen; doch het aantal der vijanden was te groot en zoo werden ze tot 

dijk van lijken omgezet, gestuit als ze werden in hun aanval door de vijan- 

jke lansen. 

Vele Pasireezen sneuvelden: van de pradjoerit's bleef geen enkele over. 

Ook Ki Tjarangandoel sneuvelde met hen. 

De tachtig paleiswachters wreekten zich danig, doch werden alle met 

pun hoofdman, Binatangkarja, vernietigd in het midden van het krijgsgewoel. 

Ki Sombra nam daarop de vlucht en gaf zijn Goesti kennis, dat alle pra- 

joerit's en kadjineman’s met de beide aanvoerders Tjarangandoel en Binatang 

vallen waren in het gevecht. 

Ki Dipati Tolé baande zich een weg en trok met gemalin, kinderen en 

gevolg door de zuiderpoort naar buiten. 
Ze gingen langs den oever van de Logawa, tot ze uitkwamen beneden 

randoelèkor. 

__ Men verhaalt, dat Ki Patih van Demak, die zoo even overwinnaar was 

gebleven in den strijd, aldus sprak tot Raden Wirakantjana: mijn zoon, zet hem 

hals over kop achterna en, als ge hem onderweg tegenkomt, arresteer hem 

an en breng hem hier vóór mij. 
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Raden Wirakantjana sprak zijn sandika en trok dadelijk met al d df 

van de kepatihan uit en kwam na een snellen marsch te Gandoelèkor, h 

bespeurde, dat zijn neef en gevolg nog niet waren overgestoken. 

Raden Wirakantjana verminderde zijne snelheid en toen zijn neef e 

de rivier waren overgestoken, werd door Raden Wirakantjana een gand: 

omgekapt, liet dien naar de zuidzijde over vallen, zoodat hij in zijne volle 

daar neerlag. j 

Dat is de oorzaak, dat die plaats tot den huidigen dag Gan oe-lè 

genoemd wordt. pe 

Zijne volgelingen hielden stil aan de noordzijde, omdat er EEE b 

wezig was, 

Verhalen we nu, dat Adipati Tolé verder trok en uitkwam op Ke 
lakang, oostelijk opging naar Rangkah, overstak naar Tjingtjinggoelir 

oostelijk naar Karangdoemoer, verder door naar Petanahan en weêr verder, 

op, naar Botjor, waar verbleven werd. 

Raden Wirakantjana, die zich te Gandoelèkor bevond, keerde, oen / 

neef was doorgegaan, van daar terug, van plan om de stad binnentegaan. — 

Vele inwoners van Pasir-loehoer onderwierpen zich aan hem en d 

alle poenggawa’s en mantri’s. 

Toen hij de stad was binnengekomen, ontmoette hij Ki Patih van 

en deed verslag van zijn reis. 

Kjai Patih Demak was opgetogen en zeide En tot Raden Wiraka: 

ik geef bij deze het rijk van Pasir-loehoer aan u over, geheel zoo: 

is nagelaten door uw ouderen broeder en wel (tot eene uitgestrektheid) van 8 

doma’s, met zijne bergen en dalen, met al zijne moeielijkheden en lasten; 

de meest uitgebreide macht en ik meng me in niets; ik neem van niets 

en bovendien geef ik u onveranderd den titel van uw ouderen broeder, n 

Pangeran Senapati Mangkoeboemi. 

Wirakantjana diende op die woorden eerbiedig met sandika. 

Bovendien werd hij in titel en beheer tot de beschreven uitgesta kthe 

bevestigd door alle boepati's van de pasisir en de mantjanagara. f 

Het werd vastgesteld, dat hij zetelen zou te Pasir-loehoer. 
Daarop maakte de Patih zich op en trok met zijn groot leger terug 

Demak. 

Daar aangekomen, maakte hij dadelijk zijne opwachting bij den Sultan 
werden alle handelingen en bedrijven gerapporteerd. 

De Sultan was opgetogen, toen hij het verslag van den patih ver: 
toen dit ten einde was, zoo ongeveer tegen twaalf uur, hief de vorst de zit 

„op en keerde terug naar het paleis. 

ener eet a Arend nennen _— 
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iĳjgen we nu over Demak en geven we in ons verhaal weêr de beurt 

i Mangkoeboemi van Pasir-loehoer. 

rhalen we, dat in verloop van tijd de kota verplaatst werd naar de 

(van de rivier), ten noord-oosten van de oude kota, op een daartoe ont- 

woesten grond, en dat, toen de nieuwe kota voltooid was, daaraan 

geven werd van Pasir-balang (asmara). 



XXXVII. 

ASMARANDANA. 

Aanzienlijken en geringen van Pasir huldigden (den nieuwen Dipati) 

was niemand, die (tegen den nieuwen gang van zaken) in verzet kwam. 

Daarop liet Pangeran Senapati plantjes halen, klapa-wangi en djambé-aro 

uit (de districten) Maroejoeng, Goenoeng-wangi en Medang-agoeng en toen 

gekregen had, liet hij ze planten in de kota Pasir-batang. 

De Pangeran werd met vele kinderen gezegend: twintig zoons en dochte 

reeds alle gehuwd. 

De zetel nu van Pangeran Senapati was Pasir-kidoel, dat Kadipaten ge 

noemd werd, en niet ver van daar bevond zich het verblijf van den weg ne, 

Makedoem. 

Bij zijn overlijden werd hij ook in de hermitage nije en kreeg 

plaats den naam van Pasvr-astana en wel als perdikan van den Sultan van D 

Als hoofd van die perdikan werd aangesteld Pangeran Trenggana € 

bewaker van het graf Panembahan Pagoet, de zoon van Pangeran Praboear: 7 

Er wordt verhaald, dat Senapati zich voortplantte tot eene uitgebreide fa 

De tweede dochter, genaamd Déwi Sakëti, gehuwd te Medang, kreeg ee 

zoon Raden Djakasoelé. E 

Njai Déwi Loenggé, gehuwd te Meroejoeng, had twee zoons, genaa 

Djaka goemingsir en Djaka bodjong. ‚ 

Déwi Sabara, gehuwd te Goenoeng-wangi, had een zoon, Raden ja 

beloeng. 

Déwi Sangkoeni, gehuwd te Darma-wangi, had een zoon, genaamd Ra 

Djaka gamboeh. | 

Njai Déwi Sajoeta was gehuwd te Wirasaba; Nji Déwi Paloemban, 

Ajah; Nji Woelandjar koening te Penjarang en haar oudste zoon dad 

langon; dan was er nog een zoon te Koewali, genaamd Mas Djoengdjoeng, er 

zoon te Imba, genaamd Mas Tengiri. 

Er wordt verder verhaald, dat bĳ het overlijden van vader, Pa 

Senapati, de vroeger gedane toezegging van den wali werd in vervulling g 

de Senapati werd namelijk in één graf bijgezet met Pangeran Makedoem, — in 

graf van de hermitage Ambawang goela goemantoeng. 



IS 

Die in de waardigheid van Boepati opvolgde, was de oudste zoon, Pangeran 
Pelangon. 

Jong en oud te Pasir bewezen hem hulde en niemand kwam tegen de nieuwe 
regeling in verzet. 

Er wordt verhaald, dat in dien tijd (het was het tijdperk van de regering 
van Sultan Padjang) Pangeran Pelangon vier kinderen had, van welke de drie 
oudste meisjes waren. 

De oudste heette Nji Dewi Karangsekar, de tweede Sekarsoesi en die daarop 
volgde Nji Wandan tëpas. 

Het jongste kind, een zoon, heette Pangeran Langkap, voor wien van jongs 
af een ascetisch leven een lust was en die zich afzonderde op de Goenoeng Djaja. 

Er wordt verhaald, dat deze Pangeran Langkap later als schoonzoon werd 
aangenomen door Panembahan. 

Om tot Pangeran Pelangon terugtekeeren (worde meegedeeld), dat onder 
de regering van Sultan Padjang van den grond (van dien Pangeran) tot eene 
uitgestrektheid van 8000 doma’s zooveel werd afgenomen, dat er acht nambang: 
overbleef. 

Daarover gevoelde de Pangeran zich zeer beschaamd en mismoedig en 
daarom was hij onwillig om op Moeloed zijne opwachting te maken aan het hof 
van Padjang om den ecijns aantebieden en zond toen als zijn plaatsvervanger, 
zijn patih Angloengbajang. 

Toen deze te Padjang kwam en aan den Sultan werd voorgesteld, vroeg 
deze den Patih: hoe is dat? komt Pangéran Pasir niet zelf zijne opwachting: 
maken? en waarom geschiedt dat niet ? 

Angloengbajang bood de sembah aan en antwoordde: de reden, dat oom 
Pangeran Pasir niet zelf zijne opwachting maakt, is, dat hij juist ongesteld is — 
en daarom werd mij opgedragen Uwe Majesteit eerbiedig te verzoeken om, wanneer 
het Uwer Majesteit mocht behagen, aan mij toetevertrouwen, wat Uwe Majesteit 
aan den Pangeran mocht hebben optedragen. 

De Sultan van Padjang vroeg: maar wat ben je van den Pangeran van 
Pasir-Batang ? 

Angloengbajang antwoordde eerbiedig: ilk ben eenvoudig een zijner onder- 
geschikten. 

Toen hernam de Sultan: in dat geval neem ik geen genoegen met je 
komst — keer dus terug, Angloengbajang, en zeg aan oom Pangeran van Pasir- 
batang, dat ik een zoon van hem als wakil verlang. 



— 136 — 

Dadelijk bood Angloengbajang de sembah aan, trok zich shae teru Ig 

en keerde, nacht en dag doorreizende, naar Pasir-batang terug. 

„Te Pasir aangekomen, maakte hij zijne opwachting bij den Paas 

zeî eerbiedig: Hoogheid, ik heb reeds mijne opwachting gemaakt ten hove va 

Padjang om den cijns aantebieden, maar de Sultan neemt geen genoegen met mijne 

komst. Voor het geval u werkelijk ziek is, verlangt de Sultan, dat uw eigen z zoon 

als uw plaatsvervanger den cijns kome aanbieden. 4 

De Pangeran zeî daarop: maar hoe zullen we aan dat verlangen voldoen 

Angloengbajang? Mijn eigen zoon, die Langkap, is nog te jong en werkelijk 

niet sterk genoeg om een lans te drillen. Ik beveel je dus, Angloengbajang 

maar mijne neven te ontbieden: mijn neef van Medang, den zoon van 

Sakëti, genaamd Djaka Sesoelé; mijn neef van Meroejoeng, den zoon van N 

Loenggé, genaamd Djaka Goemingsir; mijn neef van Goenoeng-wangi, den zoon 

van Nji Sabara, genaamd Ki Djaka Beloeng en mijn neef van Darmawangi, den 
zoon van Déwi Sangkoeni, genaamd Ki Djaka Gamboeh. | 

Ki Angloengbajang trok zich eerbiedig terug en ging de vier neven ont- 

bieden. 

wensch ik tot mijne plaatsvervangers te benoemen en den cijns te laten aanbi 

aan den Sultan van Padjang, omdat uw neef Langkap nog te jong en te 

is en zich op dit oogenblik juist in de hermitage ophoudt; maar ik verlang 

ge later, als uw neefje meerderjarig is, dat aan hem zult overlaten en d 

eenstemmig zult zijn. 

Daarop wendde de Pangeran zich weêr tot Angloengbajang en zeid 

gij nu mijne plaatsvervangers aan Zijne Hoogheid, den Sultan van Pa 

voorstellen. 
Dadelijk trok Angloengbajang zich eerbiedig terug en ging met de 

neven op reis. 

Om nu niet te spreken van de reis melden we alleen, dat ze te Pa 

aankwamen en dat Kjai Angloengbajang wet de vier neven zijne opwachtit 

maakte bij den vorst en eerstgenoemde de neven aan Sultan Padjang voors 

als de wakil's van Pangeran Pasir-batang. | 

De Sultan nam genoegen met de aanbieding van Pangeran Pasir. 

Daarna keerden de vier neven naar Pasir terug en gingen dadelijk a aan 

hunnen oom. 

EN 
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In voorovergebogen houding en met zachte stem deelde Angloengbajang 
mede, dat met de wakil’s genoegen was genomen. 

Pangeran Pelangon was in zijn schik. 

Voortaan nu werd Pasir-batang door de vier neven bestuurd; de belastingen 

en diensten werden door hen geheven en geregeld — en toen dat zoo, al geruimen 

tijd, zijn gang was gegaan, kwam op een zekeren Vrijdag na afloop van de 

godsdienstoefening Ki-agoeng Sesoelé bij zijn oom Pangeran en zeî na eerbiedige 

aanbieding van de sembah: mijn leven en dood zijn in uwe handen, doch ik 

wensch u medetedeelen, dat uwe neven thans een verzoek tot u wenschen te 

richten. Aangezien ze hunne post waarnemen op last van den Vorst en de be- 

lastingen in geld en arbeid aan hen worden opgebracht, wenschen ze eene (vaste) 

regeling. 

De Pangeran antwoordde: welnu, dat is goed, verdeelt het gebied. 

In den beginne, onder het vroegere opperbeheer van Demak, was het gebied 

van Pasir groot 8000 doma’s, maar onder de regering van Padjang werd er eene 

uitgestrektheid en wel het midden-gedeelte van afgenomen; alleen het oostelijke 

en westelijke deel werd mij gelaten, ter uitgestrektheid van 1300 (?); maar 500 (?) 

stond ik daarvan af aan Angloengbajang en 800 (?) behield ik voor mijn eigen 

vruchtgebruik. 
Die grond, gelegen in het midden, heeft ten zuiden de rivier Serajoe, meer 

naar boven, waar men uitkomt aan de uitmonding van de kali Klawing. 

Van de kali Klawing gaat de grens stroomopwaarts tot aan de kali Soe- 

soekan; van de kali Soesoekan verder, tot men uitkomt aan een grooten arèn- 

boom; dan wendt de grens zich naar het zuiden, tot ze uitkomt aan Djawana; 

verder opwaarts tot aan Andong-kebon; dan weêr naar het westen, tot men uitkomt 

aan de Kali Wangkon. 

Het westelijke deel, van de kali Wangkon naar boven, tot men uitkomt 

aan de Tjoeroek Sengon; van daar westelijk tot aan de Tjiadjoem en het geheele 

_beneden-gedeelte tot aan de uitmonding. 
Het gedeelte stroomopwaarts loopt uit op Tjiboengoer. 

Aldus omsloten, heeft die grond eene oppervlakte van 800 (?) of 103 

deelen: verdeelt die nu in vieren: 25 deelen worden daarvan gegeven aan Gödé 

Goemingsir en zijn gelegen in het midden van Tjoekangakar; aan Gëdé Beloeng 

“worden gegeven 25 pakoewon in het midden van Goenoeng-wangi; aan Ki Gödé 

Gamboeh 25 pakoewon in het midden van het gebied van Kali Radjoet; 28 deelen 

aan Gëdé Sesoelé, als den oudsten behalve nog de pakoewon van Ki Gëéde Bo- 

djong, n. 1. Goenoengsari en Sarongga, Djoekang en Kranggan. 

hi Het gedeelte, dat Pangeran Pelangon voor zich eischte, was alleen de man- 

tja-lima, gedeeltelijk als pagodongan en pameniran en ook als bidplaats. 
f Verb. Bat. Gen. deel LI. 10 

* 

é 
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uwe gronden aan hem overgeeft en dat geschiede in minnelijk overleg met 

neef. 

Alle vier PEG eerbiedig en oase 

in het midden van Pasir- Deans en dat hunne titels waren: Neabetos a 

kidoel, Neabeï-koelon en Ngabeï-wétan. 

Pangeran Pelangon vestigde zich, te zamen met Panembahan Pagoet, 

Pakoentjèn. balk 

De gronden nu van de montja-lima werden verdeeld in 108 deelen n 

_honderd-en-drie daarvan werden in vieren gedeeld, in doma’s, — doch de gro 

van de montja-lima werd van die domas-verdeeling uitgesloten en ook h 

aandeel, toebehoorende aan Gëdé Bodjong. 

De opgave nu van de gronden, die vallen in de domas-verdeelin 

als volgt: 

Tjoekangakar, ter uitgestrektheid van 25 pakoewon, verdeeld in 

deelen — en dat werd Singasari; = 

Goenoengwangi, met 25 pakoewon, verdeeld in 100 deelen — en dat 

Katji; | 

| Kaliradjoet, TLG 25 pakoewon, verdeeld in 100 deelen — en dat v 
Bondjok. E 

Ki-Gëédé Sesoeloé, de oudste, had 28 pakoewon; deze werden verdeeld 

500 deelen, waarvan 100 voor Pasir Tamansari, 100 voor Kedoengwoeloeh tjang 

en 100 voor Plikèn sidabowa, 200 voor Grengseng en Kedoeng Kandoepëtir - an 

en hiermeê zijn de doma’s voltallig. vn 

Dit nu was ontgonnen door Pangeran Pasir-batang. 

Angloengbajang werd aangesteld tot Kliwon-besar met 500 (?) aan 

velden, aldus te specificeren: 100 in Nagaradjaja, 100 der ontginning, & 

Djamboetinggardjaja, 100, genaamd Sindangbarang en Pegadingan, 100, g 

Lopasir, en 100, genaamd Kedoeng-wringin. 

Te Bantar, Goenoengsari, Renggeng, Djoekang en Kranggan werde: do 

Pangeran Pasir huizen gebouwd, toen het nog het tijdvak was van de 8000 do 

Zwijgen we hier verder over en spreken we van Ki Dipati Meroejo Ì 

Deze verliet zijne woning en volgde zijn bloedverwant naar Pasir. 

Pangeran Pelangon wees hem eene geschikte verblijfplaats aan in de des 

Bodjongsekar, waar hij zijn naam veranderde in dien van Ki Boeloemkinoekoes 
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Srl ARORA 

Men verhaalt, dat in dien tijd Ki Kalongpengrawit woeste gronden ontgon; 

zich daar met vrouw en kinderen nederzette en dat die nederzetting eene desa 

werd, welke Adjibarang genoemd en langzamerhand zeer groot werd. 

Want de menschen van de matjapat werden er door bekoord en trokken 

er ook heen om te wonen. 

Er wordt ook verhaald, dat Ki Kalongpengrawit eene dochter Ha an k 

schoon was zonder wederga en prinses genoemd werd, de prinses van Adjibarang, 

en dat Pangeran Pasir zich als bésan met Adjibarang wenschte te vermaag- 

schappen. Te 

Daarom werden boden afgezonden om bij Adjibarang aanzoek te doen. k E 

Toen deze te Gégëbéjan kwamen, werden ze door strijders te gemoet ge 

trokken — ze keerden daarom terug en gingen ’t vertellen aan den Pangeran. 

De Pangeran wees daarop den patih aan als gezant om de poetri van 

Adjibarang opteëischen. 

De poetri was niet thuis: ze had zich uit de voeten gemaakt, het gebergte op. 

Dat is de oorzaak, dat die berg tot nu toe de prinsesse-berg genoemd wordt. 

Kjai Kalongpengrawit was zeer gebelgd op Pangeran Pasir-batang en be- 

gaf zich naar Padjang om daar het grondbezit aftesmeeken van 650 (?). 

De bede van Kalongpengrawit vond bij den Sultan een gunstig onthaal — 

om namelijk van de gronden van Pasir het leenbezit van Angloene en voor hem 

aftezonderen. 

Van die 650 (?) volgt hier de opgave: 

100 van Adjibarang; 100 van Djajanagara; van Windoenagara evenveel 

als van Djajanagara; 100 van Penjarang; van Babakan 100; van Sindangbarang 

50; van Djamboe eveneens 50 en 50 van Gadjaja, Tjoekang en Kranggan. 

De beide desa’s Lopasir en Kedoengwringin kregen 100 (?). 

k 

Hierna wordt verhaald, dat, nadat Pangeran Pasir het gebied in vieren 

had gedeeld, de domas Pasir vast aandeel werd voor den afgetredene; alleen da 

mantjalima zou pameniran zijn. 

Deze mantjalima bestond uit Lemadjang, Karanganjar, Kober, Ketajas en 

Gégérlangoe. 
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Doch het geviel, dat Pangeran Pelangon ziek werd en zijne ziekte een 

ernstigen keer nam. 

Toen Pangeran Langkap vernam, dat zijn vader ziek was, spoedde hij 

zich uit zijne hermitage terug naar Kartanagara. 

Daar huwde hij met de dochter van den Demang van Kartanagara en, 

nadat hij gemeenschap gehad had, ging hij door naar Pasir-batang. 

Toen hij te Pasir was aangekomen, stierf zijn vader kort daarop en werd 

begraven aan het voeteneinde van Panembahan Senapati. 

Toen kwam Pangeran Langkap in het bezit van de nalatenschap zijns 

vaders, met alle levende have; Pasir-astana en de gronden van de mantjanagara 

bleven voortdurend de zijne en de bewaking der graven werd eveneens door 

hem voortgezet. 

Men verhaalt, dat Pangeran Langkap na verloop van tijd nogmaals huwde 

en wel met de dochter van Kjai Koentji van Pasir, genaamd Panembahan Sapoe. 

Mettertijd herinnerde zich Pangeran Langkap, dat de lampir van Pasir zijn 

eigendom was. 

't Werd daarom onmiddellijk van Ki-Gëdé Sesoelé teruggevorderd, maar deze 

weigerde halstarrig het aftegeven. 

Daardoor ontstond een twist, over en weêr, op de paséban te Pasir; 

| Pangeran Langkap bleef aandringen op de teruggave en Kjai-Gédé Sesoelé wilde 

‘tniet afgeven, zoodat ze zeker handgemeen zouden geworden zijn, als niet de 

pinitoewa van Pasir-batang, genaamd penghoeloe Tjompjot, tusschen beiden geko- 

men ware en op kalmen toon gezegd had: een oogenblikje! ik heb een voorstel. 

Op die manier hier buiten met elkaar te harrewarren leidt tot geen uitkomst; 

dan is het maar beter, welke de beslissing ook moge zijn, ten goede of ten kwade, 

om naar Padjang te gaan (en de zaak voortebrengen bij den Sultan). 

Op die woorden verlieten ze de paseban van Pasir en ging ieder zijn weegs. 

Thuis teruggekeerd, maakte Pangeran Langkap zich dadelijk reisvaardig 

ten einde optegaan naar Padjang. 

Toen alles gereed was, vertrok hij onmiddellijk 

Zonder nu te spreken van de reis zelve, .. .. . .— de Pangeran kwam 

te Padjang en zette zich onder de ommuurde waringin’s. 

De Sultan hield juist audiëntie op de siti-inggil. 
Hij keek vreemd op, toen hij daar iemand in de zon zag zitten onder de 

| tweeling-waringin’s, en een oogenblik daarna zond Z. H. een gandèk op hem af 

om te vragen, wie hij was. 

Pangeran Langkap gaf den gandèk ten antwoord: ik ben Pasirees en 
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heet Pangeran Langkap; mijn vader is de voor malige, thans reeds overledene d 

Pangeran Pasir-batang. 

De gandék keerde met spoed naar de siti-inggil terug en rapporteerde _ 

alles, wat hem was meegedeeld door den persoon, die onder de waringin’s in ki 

opwachting zat. | 

Daarop werd gelast hem te ontbieden: de gandèk ging terug en deelde E 

den Pangeran meê, dat de Vorst hem ontbood. 

De Pangeran werd daarna de siti-inggil opgeleid en, aangekomen voor 4 

den vorst, bood hij eerbiedig de sembah aan en boog zich diep ter aarde, tot 

zijn aangezicht bijna den grond raakte. id 

Sultan Padjang vroeg: wat is uw verlangen om daar zoo in de zon onder — 

de waringin’s te gaan zitten? | d 

Pangeran Langkap bood de sembah aan en antwoordde: mijne opwachting — 

bedoelt om, wanneer het Uwer Hoogheid mocht behagen, eerbiedig te verzoeken 

om de gronden van Basia die door vader, den voormaligen Pangeran Pe- — 

langan, zijn nagelaten. K 
De Sultan gevoelde zich in verlegenheid en sprak zacht tot een gandèek, 

die door hem gelast werd om zich onmiddellijk naar Pasir-batang te spoeden. | 

Na de sembah trok de gandèk zich hurkend terug en ging zonder ver 

wijl op reis. 

De Sultan hief de audiëntie op en Pangeran Langkap kapi terug naar 

zijn verblijf. 

Zonder de reis zelve te behandelen melden we, dat de gandék te Pasir _ 

. aankwam, zijne opwachting maakte bij Ki-ageng Sesoelé en zijne collega’s, Ki _ 

Gamboeh, Beloeng en Goemingsir, en aan de vier heeren het vorstelijk bevel over-_ 

bracht om voor den Sultan te verschijnen. : 

Alle-vier deden hun sandika hooren en gingen toen gezamelijk op reis. 

De reis leverde niets bizonders op — en toen ze te Padjang aankwamen, 

hield de Sultan juist audiëntie. k 

De vier heeren werden tot den Vorst toegelaten en daarna werd ook 
Pangeran Langkap ontboden. 

De Sultan sprak de vier heeren op deftigen toon aan: de reden, dat ik u 

gelast heb tot mij te komen, is deze: daar is iemand tot mij gekomen met 
een verzoek. Die persoon is, volgens zijn zeggen, de zoon van Pangeran Pasir 

en zijn verzoek is het bezit van Pasir-batang. 

Daarop zeiden de vier priaji’s eerbiedig: het is waar, Majesteit, dat hij de 

zoon is van Pangeran Pelangon en dus Pangeran Langkap is, maar de gronden 

van Pasir zijn reeds bij het leven van oom Pelangon vermaakt. Ze werden in 
vieren gedeeld en als erfporties toegewezen; en wij-vieren werden met het beheer 
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der zaken belast. Oom zaliger eischte als zijn pameniran de mantjalima te gelijk 

met het bewaken van de vorstelijke djimats en de begraafplaatsen. Oudere broe- 

der, Pangeran Langkap, kreeg daarbij geen aandeel. 

De Sultan hernam daarop: maar dat mag zoo ziet; aangezien gij-vieren de 

neven zijt en deze de zoon is, verlang ik, dat uw oudere broeder aan geene vaste 

_ werkzaamheden gebonden worde, doch, ook in weerwil daarvan, den grond ont- 

vange, (die hem toekomt), en daarom eisch ik nu van u 100 karja’s, die ik bij deze 

schenk aan uwen ouderen broeder, zonder dat hij eenige werkzaamheid verricht. 

De vier heeren bekenden hunne onderwerping aan hooger last, met dien 

verstande, dat Singasari, dat 100 karja’s groot was, aan den Vorst werd aangeboden. 

De Sultan was daarmeê tevreden en Singasari werd geschonken aan Pange- 

ran Langkap en door dezen aanvaard. 

Daarna zeî Pangeran Langkap eerbiedig tot den Sultan: ik onderwerp mij 

aan Uwen wensch om geen arbeid te verrichten en dank u eerbiedig voor de mij 

geschonken 100 karja’s van Singasari, maar ik bid u, dat ’tleenbezit van de man- 

tjalima in mij moge worden voortgezet en dat de bewaking der begraafplaatsen 

onveranderd door mij moge plaats hebben. 

De Sultan stond het geheele verzoek van Pangeran Langkap toe en zeide 

tot de vier heeren: waagt ’t niet in eenig opzicht verandering te brengen in de 

regeling van den voormaligen Sultan van Demak. Mijn bevel aan u-vieren is, 

dat ge 'tniet waagt (zooals ik-zelf het niet waag) iets te veranderen in de beve- 

len, die de voormalige Sultan heeft uitgevaardigd in zijne overeenkomst met wali 

_ Pangeran Makedoem en Pangeran Senapati van Pasir-batang, dat de grond ten 

noorden van de kali Pantjoer zal zijn kepoetian en de grond ten zuiden van die. 

kali zoogenaamde panéwon. 

De Sultan van Demak heeft de heilige plaatsen vastgesteld, zoo ook die 

van den wali, Pangeran Makedoem. 

| 
EE ETPB. 

Voorts is de grond ten westen van de kali Kenas en ten zuiden van de 

kali Pantjoer tot perdikan verheven onder de regering van den Sultan van Demak. 

Verhalen we nogmaals, dat de voormalige Pangeran Praboeära sawah’s 

ontgon en als kluizenaar, gevestigd was aan den oever van de kali Erben 

dat hij een zoon had, genaamd Panembahan Pagoet. 

Nu wordt verder verhaald, dat Pangeran Langkap met zijne vier neven 

naar Pasir terugkeerde en dat hem in commissie werden meêgegeven twee vorste- 

lijke gandèks, genaamd Kertigendéjo en Kjai Bangsa, om de bepalingen van den 

kali Kenas en ten zuiden de kali Pantjoer. 

voormaligen Sultan van Demak tot uitvoering te brengen. 

Zoodra ze te Pasir aankwamen, maakten ze zich op tot het vastleggen van 

de grens, ten Westen de kali Logawa, ten noorden Séla-bangkong, ten oosten de 
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Als punt van uitgang werd genomen de groote waringin-boom en zoo (trok | 

men) westelijk voort tot aan de kali Loeawa en Kedoeng-nambo als uiteinde. 

Vervolgens de rivier opwaarts tot aan Kedoeng sawangan; verder opwaarts — 

tot aan Kedoengbongar; al verder de rivier opwaarts, naar het noorden, tot aan — 

Kedoenggroegoek en, altijd verder de rivier opwaarts, tot men uitkomt op het | 

midden van Kedoengtembalang. : 

Vervolgens zwenkende naar het oosten en den grooten weg volgende tot _ 

aan Séla-bangkong, verder oostelijk op naar Tjoeroegbandoeng, tot men uitkwam — 

aan de kali Djengok; toen, meer verder oostelijk op, tot men uitkwam op Rantja- 

djedjawar; nog altijd oostelijk door, de rivier over, namen de Panasalan, en zoo 

door, tot men uitkwam op Aloer. 

Dat Aloer is de oorsprong van de kali Kenas. 

Nu de rivier Kenas gevolgd, naar beneden, tot de uitmonding daarin van — 

de kali Djengok. E | 

Van die Djengok weêr naar boven tot aan de uitmonding daarin van de 

kali Krép en van die Krép linea recta naar boven, tot men uitkwam aande bron 

te Songsom-dampit. 

Van’ Songsom-dampit trokken ze rechtuit, westelijk op tot aan de kali 

Pantjoer. 

Nadat deze grens was vastgelegd, werden door de twee vorstelijke com- 

missarissen de desa’s en hare gronden vastgesteld, van de mantjanagara, welke _ 

pagodongan werden, met alles, wat daarop gestald en gehooid was, van Pangeran 

Langkap, die tevens belast werd met de bewaring van de vorstelijke djimat's, — 

een en ander, zooals dat door den voormaligen Sultan van Demak gelast was. — 

Nadat die regeling was vastgesteld, keerden de beide gandèks naar Padjang 

h 

TEN 

terug. 

Daarover nu verder gezwegen en teruggekeerd naar hen, die te Pasir achter- 

bleven. 

Pangeran Langkap sprak tot zijne bloedverwanten Ki Aris en Ki Kambangan: 

ik heb hier niets te verrichten, maar vestigt gij u hier. 

Ki Aris vestigde zich daarop te Karang samboeng, waaruit Karang tandjoeng 

ontstond en Ki Kambangan vestigde zich te Karanggoedé, waaruit Karang taloen 

ontstond. 

Hierna wordt verhaald, dat na verloop van tijd Pangeran Langkap zijn 

volk van de mantjalima liet oproepen en dat, toen daarop alle weerbare mannen 

waren bijeengebracht van Lemadjang, Karang-anjar, Kober, Ketajan en Gêgêr- 

langoe, hij last gaf om de begraafplaats te ommuren — maar met gehouwen steen. 

Ze togen dadelijk aan het werk, aan de noord-en de zuiderzijde, aan de 
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west- en de oostzijde, en weldra was alles voltooid, op één tjengkal na,...... 

toen daar onverwacht de vier neven van Padjang terugkeerden naar Pasir en aan 

Pangeran Langkap kennis gaven, dat het rijk van Padjang was ondergegaan en 

vervangen was door de heerschappij van Mataram. 

(Toen ze dat vernamen), gingen steenhouwers en metselaars uiteen en keerden 

huiswaarts, zoodat tot nu toe een stuk muur ter lengte van één tjengkal onvol- 

tooid bleef. 

Het was op dat tijdstip (naar het verhaal luidt), dat de vorst van Mataram 

een bevel uitvaardigde aan zijn Patih om alle koentji's opteroepen. 

Spoedig daarop kwamen alle koentji's op, behalve die van Pasir-astana. 

Dadelijk werd er een gezantschap op hem afgezonden, bestaande uit Ki 

Ngabeï Radjanata en Kjaï Djabasa. 

Ze kwamen te Pasir-astana, ontmoetten daar Pangeran Langkap en de 

woorden van de gezanten tot hem waren als half-gesmolten suiker. 



XXIX. 

DANDANG- GOELA) 

Wij komen tot u, daartoe aangewezen door Sang Praboe van Mataram, die ; 

ook uw Heer is, om ons nedertebuigen en te bidden op het heilige graf, dat sij | 

hier in bewaring hebt. 

Pangeran Langkap antwoordde: er geschiede naar uw begeeren. ’ 

De gezanten zeiden daarop: nadat we eerbied zullen bewezen hebben aan 

de heilige graven, wordt u gelast bij den Vorst van Mataram te verschijnen. 

Pangeran Langkap antwoordde: het geschiede, zooals u gezegd hebt. 

Vervolgens gingen de gezanten naar de heilige graven en baden daar met _ 

het gezicht ter aarde. 
Toen dit AeeloDen was, keerden ze naar hun Zn terug. 

hof van Mataram, besteeg zijn A Djoli Re en vertrok. 

Alle zijne sentana’s gingen mee, vijftien in getal. 4 

De namen dier sentana’s zijn: Kjaï Dalem, Kjaï Djorap, Kjaï Djok, Ki 

Tajim alias Ki Tokol, Ki Aras, Ki Kambangan, Ki Bendoengan, Ki Gidjaja, Ki 

Ngabdoelsoekner, Ki Goeloedawa, Ki Glédég, Ki Leboeh, Ki Nadar, Ki Semoe 

en Ki Toewan Raga. ee 

Er wordt verhaald, dat ze hun weg namen over Oeroet-séwoe en dat de 
beide gezanten met hen meêgingen. | 

gesteld, die hen de groote masdjid als Bk aanwees. 

Daar werden ze ontvangen door twee poenggawa'’s, Ki Arja vn 

en Ki Toemenggoeng Mangoenonéng, die hen met hoffelijke woorden te gemoet 

traden, terwijl Pangeran Langkep vriendelijke woorden teruggaf. ze 

Laten we vervolgens verhalen, dat Pangeran Langkap den volgen ) 

koentji van pn astana ? 

(1) Het handschrift heeft Narapaksa en Ranapaksa, 
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Pangeran Langkap antwoordde zacht; ja, die ben ik. 

Toen vroeg weêr Pangeran Mertalaja: hoe heet de overledene, dien u te 
bewaken hebt”? 

Pangeran Langkap antwoordde: hij heet wali Pangeran Makedoem, af kom- 

stig van Demak; en dan is er nog een, een telg uit het vorstenhuis van Padjadja- 

ran, afstammeling van Banjaktjatra, wien de Sultan van Demak den titel schonk 

van Pangeran Senapati Mangkoeboemi, die een zelfden leermeester heeft gehad 

als wali Pangeran Makedoem en Soenan Kalidjaga en de Sultan van Demak. 

Bovendien assisteerde hij vroeger bij den bouw van de masdjid van Demak. 

Pangeran Mertalaja glimlachte en zeî: waarlijk een Wali van Allah! — 

spoedde zich daarop de poeri binnen en verscheen voor den vorst van Mataram. 
Men verhaalt, dat op dat tijdstip Panembahan Krapjak de vorstelijke waar- 

digheid bekleedde. 

Pangeran Mertalaja deelde den Vorst mede, dat de koentji van Pasir er 

was, — en alles, wat Pangeran Langkap hem had medegedeeld, niets meer en niets 

minder, werd aan den Vorst naverteld. 

De Vorst van Mataram zeide daarop: in dat geval worde hij bevestigd en 

blijve de grond met alles, wat daarop is, voortdurend perdikan. Ik waag het niet 

iets te veranderen aan de nalatenschap van den Sultan van Demak : dat alles blijve, 

zooals het is. Breng ter kennisse van den koentji van Pasir, dat ik zijne voorbeden 

en dikir's verlang en de zegen van hen, die door hem bewaakt worden, en dat hij 

zorg drage, dat de perdikan Pasir-astana niet vermengd worde met de panéwon. 

k Pangeran Mertalaja bood de sembah aan en verwijderde zich op eerbiedige 

wijze uit het paleis; en, toen hij buiten kwam, deelde hij de vorstelijke opdracht 

volgender wijze aan den koentji Pangeran Langkap mede: U wordt in alles be- 

vestigd en bestendigd, overeenkomstig de door den voormaligen Sultan van Demak 

vastgestelde regeling, als bewaker van de graven van Pasir-astana, dat haar per- 

dikanschap behoudt; maar de Vorst vraagt uwe voorbeden en dikir’s en wenscht, 

dat de zegenende invloed van uwe voorbede en de invloed van hen, die door u 

bewaakt worden, voorspoed en luister brengen aan den Vorst; dat zijne bevelen 

worden gehoorzaamd; dat hij geëerd worde door de Dipati’s en dat Java zich 

moge voegen en schikken naar zijne heerschappij. 

Daarop sprak Pangeran Langkap: het zal geschieden, zooals Z. M. beveelt: 

uw dienaar zal zijne gebeden voor den Vorst opzenden tot Allah ep zijn profeet, 

opdat hij door de boepati’s worde gehoorzaamd is alles, wat hij begeert. 

Daarop gaf Pangeran Mertalaja last aan Toemenggoeng Narapaksa om 

dadelijk aan de groot-poenggawa’s medetedeelen, dat van heden af aan de koentji 

van Pasir vast en ongehinderd zijn gang kon gaan, overeenkomstig de bevelen 

van den voormaligen Sultan van Demak; en dat hij en al zijne afstammelingen 

perdikan waren verklaard; en dat niemand het wagen mocht daarin eenige ver- 

andering te brengen. 
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Toen Pangeran Mertalaja het vorstelijk bevel overbracht aan Pangeran 

Langkap, bevond deze zich op de pagelaran, in gezelschap van Toemenggoeng 

Mengoenonëng. | 
Daar kwam de zoon van den vorst en vroeg aan Pangeran Mertalaja; zeg, 

oom, wie is dat? 

De gevraagde antwoordde: dat is de koentji van Pasir, mejongen, die door 

uw vader ontboden werd. 

Maar — vroeg de prins weêr — wie is het, die door hem bewaakt wordt 

en wien te Pasir goddelijke eer bewezen wordt? 

Pangeran Mertalaja vertelde den prins alles, wat hij van Pangeran Langkap 

vernomen had en zoo even reeds aan den Vorst was overgebracht, zonder er iets 

bij of af te doen. 

Toen de Vorst hem niets meer te gelasten had, nam Pangeran Langkap 

afscheid en vertrok, met zich nemende twee gandèk’s, genaamd Ki Ketib Rab man 

en Ki Ketib Soelah. 

Toen ze te Pasir-astana waren aangekomen, ontboden de gandek’s de amb- 

tenaren van de matjapat: Kjaï Pasir-batang, Katjé, Bondjok en Singasari. 

Toen allen bijeen waren en de ambtenaren van het midden gedeelte ook aan- 

wezig waren, deden hun de beide gandèk’s mededeeling van de vorstelijke bevelen : 

ambtenaren van de matjapat, wij zijn hier tot u gekomen op last van den Vorst 

om uitvoering te geven aan alle verordeningen van den voormaligen Sultan van 

Demak en evenzoo alles vasttestellen, wat door den Sultan van Padjang is be- 

paald ten opzichte van de gronden der mantjalima. Uw Heer durft niets te 

wijzigen aan de regeling van voorheen. 

Dadelijk werden door de vier priaji’s de kaoem’s aangewezen om deeltene- 

men aan de reis en de beide gandèk’s te vergezellen: door Kjaï Pasir werd aan- 

gewezen Kjaï Ngabas; Ki Ngabdoeldjapar door Kjaï Singasari; Ki Sarap door 

Kjaï Katjé; Kjaï Ngabdoeldjamal door Bondjok. 

Nadat ze voor hunne taak waren aangewezen, volgden ze de vorstelijke 

commissarissen voor de vaststelling van de grenzen naar het groote bosch, va 

het zuiden beginnende aan de waringin; van daar westelijk op, tot men uitkwam 

aan de kali Logawa en Kedoensnidi als uiteinde; de rivier opwaarts tot aan 

Kedoeng sawangan en verder opwaarts tot aan Kedoers sedan 

Van Kedoeng-geroegak de rivier verder opwaarts tot aan Kedoeng-granti. 

Vervolgens verder opwaarts tot aan het begin van Kedoeng-tabëla. 

Daarop wendde men zich oostwaarts en volgde den grooten weg naar Sela: 

bangkong tot aan de kali Apa; daar langs, weêr verder oostelijk op, naar Tjoeroeg- 

bandong tot aan de rivier Djengok. 

Daar langs weêr oostelijk op, tot men uitkwam op Ràntjah-djedjawar. 
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Verder oostelijk op, tot de grenslijn uitliep op de kali Panasalan. 
De kali Panasalan werd overgetrokken en men mareheerde naar het zuiden 

tot aan de Aloer. 

De Aloer is de zijtak van de kali Kenas. 

Daarop volgden ze de kali Kenas stroomafwaarts tot men uitkwam ten 

oosten van de kali Kréjo. 

De kali Krêjo volgde men niet, maar men ging langzaam voort, tot men 

uitkwam aan den zijtak van de kali Kréjo. 

Vervolgens trok men verder tot Songgom-dampit; daar langs westelijk op, 

tot men weêr uitkwam op den grooten weg en zoo verder tot aan de kali 

Pantjoer. 

Toen die grens. was vastgelegd en daarmeê@ de duur verzekerd was van 

de sporen, die van voorheen waren overgebleven, ging de commissie voor de 

grens-opname uiteen en keerde ieder naar zijn woonplaats terug. 

De beide gandek’s keerden terug naar Mataram. 

Zonder te spreken over hunne reis, zij gemeld, dat ze te Mataram aan- 

kwamen. 

Daarover nu gezwegen en teruggekeerd tot Pangeran Pelangon. 

Deze had zeven kinderen, onder welke één zoon en zes meisjes, die jonger 

waren. 

| De zoon was Pangeran Langkap en de dochters, één voor één vermeld, 

waren de volgende: de oudste Njai Déwi Karangsari; dan volgde Njai Wandan- 

koening; dan Njai Wandantepas; vervolgens Njai Wandansari, dan Nji Sekar- 

_woelan en Njai Sekarsoeli. 

| Van Karangsari wordt verhaald, dat ze twee malen getrouwd was; dat ze 

uit haar eerste huwelijk een zoon had, Windoehadji; dat ze uit haar tweede 

huwelijk met een wetgeleerde van Padjang, genaamd Kjaï Mertawetjana, twee 

huwelijks-panden had, beide zoons, van welke de oudste Prajawangsa en de jongste 

Ki Mertanaja heette. 

| Mertanaja had een zoon, genaamd Kjai Talaboedin. 

Kjai Talaboedin had een dochter, Njai Noerrahman. 

Kjai Noerrahman kreeg een zoon, Kjai Noerrakim. 

Kjai Noerrakim kreeg een zoon, die den naam overnam van zijn grootva- 

der en dus Kjai Noerrahman heette, en twee dochters, van welke de eene Njai 

Koernapi en de andere Njai Sampiah heette. 
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Maar om in ons verhaal terugtekeeren tot Ki Prajawangsa: deze se eene k 

dochter, Nji Satiroedin. ! 

Nji Satiroedin had eene zoon, genaamd Kjai Soetawigata. 

Kjai Soetawigata kreeg een zoon, genaamd Kjai Najandaka. 

Kjai Najandaka had een zoon, genaamd Kjai Pramoesiti. 

Laten we nu weêr terugkomen op Pangeran Langkap. 

Deze had een zoon, genaamd Poerwakoesoema. 

Poerwakoesoema kreeg een zoon, genaamd Panembahan Kaloran. 

Panembahan Kaloran kreeg twee kinderen, waarvan de en Kjai Poer- 

wadita en de jongste Njai Prenadita. 

Van Kjai Poerwadita wordt verhaald, dat hij een zoon had, genaamd Kjai b 

Poerwanangga, en Kjai Poerwanangga een zoon kreeg, Ki Poerwadiwangsa. 

Kjai Poerwadiwangsa kreeg een zoon, Kjaï Marjam. 

Kjai Marjam kreeg een zoon, die zijn vader in den naam opvolgde: Ki 

Demang Marjam. 

Van Nji Prénadita wordt verhaald, dat haar zoon trouwde te Sidabowa met 

Njai Prajagoena. £ 

Njai Prajagoena nu kreeg zeven kinderen: de oudste, Nji Wisadria; daarop 

volgde Njai Prajadria, de middelsten waren Ki Priamenggala en zeer jonge tis er 

Ki Prajademerta; daarop volgden Nji Tjadipraja en hare jongere zuster Njai Di- 

taleksana, terwijl de jongste was Njai Wangsawedana. K 

De genoemde Nji Wisadria kreeg eene dochter, genaamd Njai Pramoesita, 

Njai Prajadria kreeg twee kinderen: Njai Joedakria en Kjai Soeratjandr: a. 

Kjai Priamenggala had drie kinderen, van welke de oudste heette Wira Le 

menggala; verder Njai Prajadipa en Kjai Prajawetjana. - ke. 

Laten we hierover nu zwijgen en: in het verhaal terugkeeren tot Kjai-ageng 

Sesoelé, die in de panéwon van Pasir-batang kwam. ief 

Men verhaalt, dat deze bij zijn overlijden begraven werd te Tamansari, 

westelijk van de plek, waar het graf is van Kertalangoe, die later bekend was 

onder den naam-van Kjai-ageng Kertalangoe. 

Verder wordt verhaald, dat Kjai Kertalangoe een zoon had, Kans Kambang 

Kjai Kembangan had de volgende kinderen: het oudste, verwekt bij 

selir van Tamansari, heette Kjai Wangsatjitra; daarop volgde een zoon, gebo 

uit een padmi, Ki Ngabeï Djanah, en het jongste, ook geboren uit een ee 

werd als minderjarige genoemd Bagoes Ragil en, toen hij meerdenjaneng 

Demang Najapatra. | 

De opvolger nu in de waardigheid van Boepati was Ki Ngabeï Djan 1, 

terwijl als patih werd aangesteld zijn jongere broeder Ki Demang Najapatra, die 
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tevens beheerder werd van Kjaï Wangsatjitra, met Tamansari als zijn vrucht- 

gebruik. 

Verder wordt verhaald, dat genoemde Ngabeï Djanah bij zijn overlijden 
werd vervangen door zijn zoon Kjaï Ngabeï Natanagars en ook als nak had zijn 

oom, Kjaï Demang Najapatra. 

Van dien Kjai Demang Najapatra wordt verhaald, dat hij twee zoons had: 

de oudste, die zijn vader in zijn naam opvolgde, Demang Najapatra, en zijn jongere 
broeder, genaamd Kentol Soetanaja. 

Bij het overlijden van vader Ki Najapatra werd hij, als patih van Pasir 

opgevolgd door zijn oudsten zoon, met behoud van den naam Demang Najapatra. 

Kjai Natanagara werd bij zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Najadita 

en werd later bekend onder den naam van Ki Ngabeï Kidoel. 

Kjaï Kidoel had eene dochter, genaamd Njai Kertabangsa ; 

Njai Kertabangsa kreeg een zoon, Ki Demang Najabangsa; 

Najabangsa kreeg een zoon, Demang Bangsawidjaja; 

Ki Bangsawidjaja kreeg een zoon, die den naam voortzette van zijn groot- 

vader en aldus Ki Demang Najabangsa heette. 

Laten we hierover nu zwijgen en in het verhaal terugkeeren tot Kjai Kidoel. 

Tijdens Kjai Kidoel Ngabeï werd en zijn oom Ki Demang Najapatra patih, 

gevoelde de jongere broeder, over wien we vroeger reeds spraken, Kjaï Kéntol 

Soetanaja, zich gegriefd en vertrok naar Batavia, alwaar hij eene ontmoeting had 

wet zijn aangehuwden zwager, genaamd Kjai Wirakrëti. 

Beiden gingen in dienst bij Mas Rongga Semawis, toen deze werd afge- 

vaardigd door Pangeran Adipati Poeger — en alle onderhandelingen met den Heer 

Gouverneur voor zijne rekening nam, welke dan ook dankbaar werden aangenomen. 

Spoedig keerde Mas Rongga naar Samarang terug en deelde Pangeran 

Adipati Poeger mede, dat hij in zijne onderhandelingen geslaagd was. 

Kort daarop werd Pangeran Adipati Poeger verheven tot Vorst te Sama- 

rang en als zoodanig gehuldigd door de Dipati’s met den titel van Soenan Mang- 

koeboewana Senapati ngalaga Ngabdoerrahman Saïdin Panatagama. 

De genoemde Soetanaja en Wirakrëti traden bij den Vorst als magang in 

dienst en werden als zoodanig door den Vorst aangenomen. 

Nadat de Vorst naar Kartasoera was teruggekeerd, de kraton betrokken 

had en het land reeds tot rust gekomen was, werden Wirakërti en Soetanaja 

begiftigd met landbezit en ambteliĳken rang: Ki Wirakréti werd genoemd Ki 

Toemenggoeng Wirabangsa en kreeg te beheeren 500 karja’s, gelegen in de helft 

van Banjoemas, die gelegen was aan de noordzijde van de rivier met Blater kali 

manah als hoofdplaats. 

Slechts drie jaren lang behield hĳ dat en toen werden de deelen van 

Banjoemas weêr vereenigd tot één door Joedanagara. 
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Kentol Soetanaja nu kreeg den naam van Singaperbangsa en kreeg na 

het ontslag van Ki Doel 700 karja’s in het Pasirbatangsche. 

De inwoners van Pasir batang onderwierpen zich aan hem: daar was 

niemand, die zich verzette tegen den wil van Demang Singaperbangsa. 

Zijn oudere broeder, Ki Demang Najapatra, bleef voortdurend pati. 

Ki Demang Singaperbangsa bleef vast in het bezit van 700 karja’s, maar 

voerde den blauwen pajong. 

Ngabeï Soeradipa, die de waardigheid bekleedde van Boepati van Singasari, 

kreeg slechts 600 karja's wegens de opheffing van Kali Radjoet en Katjé als 

kaboepaten. 

Er wordt vermelá, dat te dien tijde Kjai Soeradipoera Toemenggoeng 

van Banjoemas was. B 

Deze was afkomstig van Kartasoera en een afstammeling van Joedanegara. 

Zwijgen we nu van Joedanagara. 

Over Singasari wordt vermeld, dat Ki Ngabeï Soeradipa er kliwon was 

en dat ’teene uitgestrektheid had van 600 (?); daar werden bijgevoegd gronden, 

die van Ajah ter uitgestrektheid van één biting werden afgenomen; ook werd 

Sindangbarang aan Singasarè toegevoegd, zoodat 'tmet eene gezamenlijke uit- 

gestrektheid van 400 (?) opwoog tegen Pasir. 

Laten we nu zwijgen over Kjaï Demang Singaperbangsa en verhalen van 

zijne afstammelingen. 

Kjaï Demang Singaperbangsa had kinderen, van welke de oudste, een zoon, | 

genaamd Ngabeï Najawidjaja, hem opvolgde in zijne waardigheid te Pasir. 

Najawidjaja kreeg ook kinderen, van welke de oudste zoon, naar men zegt, 

hem verving als Boepati van Pasir. | 

Deze heette Ngabeï Singaperbangsa. 

Aan de hoofdplaats werd door hem den naam gegeven van Pasir Kertawibawa. 

Toen Ngabeï Singaperbangsa reeds gebrekkig was geworden door ouderdom 

en men hem pleegde te noemen Kjaï Manten, werd hij opgevolgd door zijn zoon, 

genaamd Kjaï Ngabeï Natawidjaja, als beheerder van Kertawibawa; — maar Kjaï 

Ngabeï was niet lang in het bezit van zijne waardigheid — slechts 7 jaar — toen 

hij zich schuldig maakte aan eene ongeoorloofde handeling tegenover den Vorst, — 

namelijk door een zijner poenggawa’s, Wobogis, te ontslaan — en vervangen werd 

door Raden Tjakrawedana, een bloedverwant van den Vorst, van Ratoe'’s zijde. 

EN 
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Dat geschiedde in het jaar (A. S.) 1708 (U). 

Hij zetelde te Kertawibawa slechts 6 jaar lang en verplaatste toen zijne 

residentie ten oosten van Pantjoerawis en, toen dat laatste reeds hoofdplaats ge- 

worden was, werd daaraan de naam gegeven van Poerwakarta. 

Dat geschiedde in het jaar (A. S.) 1714 (@). 

Daarna werd de nagari Pasir in tweeën gedeeld: de eene helft ontving 

Mas Rangga Mertadirdja, die van moederszijde van Singasari en van vaderszijde 

van Banjoemasche afkomst was. 

Die verdeeling had plaats in het jaar (A, S.) 1711 (3). 

Er wordt verder verhaald, dat die Mas Rangga Mertadjaja de hoofdplaats 

verliet en zijn hoofdzetel vestigde te Soekaradja. 

Voor de andere helft bleef Raden Ngaber Tjakrawedana voortdurend zetelen 

te Poerwakarta. 

Men verhaalt, dat die Raden Ngabeï Tjakrawedana toentertijd vele gemalin- 

nen had, maar daaronder slechts twee padmi’s, van welke de oudste Mas-adjeng 

Banjoemas en de jongere Mas-adjeng Pasir. 

Bij laatstgenoemde had hij een zoon, Kjaï Ngabeï Natawidjaja — terwijl 

Mas-adjeng Banjoemas hem een jongeren zoon schonk, genaamd Toemenggoeng 

Joedanegara. 

(1) Het handschrift geeft als tjondrasengkala: naga-sirna-soewara-boemi. 

2) » Hans EN : karti-tjandra-swara-nabí. 

(3) » 2» 5 : dipa-tjandra-noenggang-djalmi. 

Wanneer ik voor dipa lees dwipa, 1718, wat me waarschijnlijker voorkomt, omdat gesproken wordt van 

eene handeling, die na 1714 zou hebben plaats gehad. 

Verh. Bat. Gen. deel Ll, 11 



XL. 

POETJOENG. 

Men verhaalt, dat Raden Ngabeï Tjakrawedana vele kinderen Bt zoowel 

zoons als dochters, zoowel van padmi’s als van selir’s. dl 

Raden Toemenggoeng Joedanegara werd door den Vorst schril bevonden 

aan een vergrijp en daarom ontslagen en vervangen — voor de helft door Raden, 

Tjakrawedana en voor de helft door Mas Rangga Mertadirdja, beiden met d | 

titel van Toemenggoeng van Banjoemas; Raden Toemenggoeng Tjakrawedana 5 

de oudste en Raden Toemenggoeng Mertadirdja als de jongste. 

De verdeeling van Banjoemas in tweeën had plaats in de maand Moeloed 

van het jaar Dal (A. S.) 1741 (t). RE 

De Ngabeï van Poerwakarta werd opgevolgd door den zoon van Ngabeï 

Tjakrawedana, echten zoon bij de jongste echtgenoot, genaamd Mas-adjeng Pasir, 

aan wien de naam verleend werd van Raden Ngabeï Tjakradirdja. KE 

Soekaradja nu werd opgevolgd door zijn middelsten zoon, Raden Soema- 

dirdja, aan wien de naam geschonken werd van Raden Ngabeï Soemadirdja. 

Banjoemas bleef voortdurend verdeeld in tweeën en wel in een hasspoeli 

en een kanoman. 

Wat de jaarliĳksche receptie betreft, verscheen de helft in de kasepoehan 

op Moeloed en de helft in de kanoman op Siam. ‘ 

Te dien tijd was er juist receptie bij den Toemenggoeng van de kanomanë 

aan den Boepati werd de naam verleend van Toemenggoeng Bratadiningrat en 

aan zijn zoon Raden Soemadirdja werd de naam geschonken van Ngabeï Brata- 

dimedja en aan al de ambtenaren van de kanoman werd eene praedicaats-ver= 

“wisseling verleend: Toemenggoeng Bratasoedira van Poerbolinggo, Mangoenbratê 

van Bandjar en voor Pandjer twee ngabeï’s, nl. Raden Neabeï Wangsabraln 

Reksabrata. í 

Daarop brak de tijd aan van den opstand van een prins van Ngajogj 

Pangeran Dipanagara, die zich opwierp tegen het gevestigd gezag onder den naa 

van Broetjakra. 

In het begin van dezen oorlog werd de stad overmeesterd, hetgeen voor- 

viel in het jaar A. S. 1751. (2) k 

De opstandelingen werden vernietigd; de Compagnie bleef overwinnaar en 

(1) Het handschrift geeft als tjondraséngkala: mantri- -papat-rési- abi. 

(2) Het handschrift geeft als tjondra-sangkala: mantri-lima-ardi-boemi. 



bi 

de onderwerping van Dipanagara had plaats in de maand Djimawal van het jaar 

REIS: 1757. (1) 

Heel Java kwam onder het bestuur der Hollanders. : 

Bij beschikking van den Grooten Heer werd Raden Tjakradirdja verheven 

tot Dipati met den naam van Raden Adipati Tjakranagara en kreeg de kaboe- 

paten Banjoemas te besturen, terwijl Poerwakarta kwam onder Raden Bratadimedja, 

die den naam kreeg van Raden Adipati Mertadirdja. 

Dat had plaats in het jaar Djé (A, S.) 1711 (?) (2). 

Daarna werden alle landen van Java onder ééne regeling gebracht in het 

jaar Dal (A. S.) 1759 (3). 

PAMALANG, 1894. 

MAGETAN, 1896. 

(1) Het handschrift geeft als tjondra-sangkala: giri-jeksa-sapta-nabi. 

@) „ D ze ORS 65 : dipa-gati-wikoe-soenoe. 

3) „ » RE 8 ; lèng-boeta-ardi-toenggal. 
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LAOLITA i SESE nTAOLA 

Maro-ro Ta-Datu pai Indo i Datu; masae-sae ngkaro-ronja, mesono Indo 
i Datu: A, nato’o, merapi podi jaku, Ta-Datu, podi jaku, Ta Datu! Ndjo’umo 
Ta-Datu, nakeni watutunja, napajoro dopi ri lobo, singkandomu wa’a mpalilinja. 
Singkandomumo pura-pura, monuntu i Ta Datu, nato’o: Nu anu kupekitimasi 
komi, wa’a mpalili, kabilasa masajasa ara mpa’a, mangida sindate kapudemi; anu 

podi tapepali ngaja-ngaja. Ndjo'umo pura-pura, malai mepodi; bare’e masae na- 
kenimo, samba’a sangaja, samba’a sangaja; buke banua santjuno: nu takule, nu 

katimba, nu antja, nu taxipa, nu djongi, pura-pura anu mapodi napekoni Indo i 

Datu, dja sakodi napenami, sangaja saogu, sangaja saogu, be pura. Masae sakodi, 

bangkemo kompo Indo i Datu; kabangke ngkomponja se’i, bare'e masae mekakai 

jau, moana. Malaimo wo’u i Ta Datu, ndjo’u ri lobo, napajoro dopi, napebo wa’a 

mpalilinja. Singkandomu pura-pura, monuntu i Ta Datu, nato’o: Sindate puemi 

madju’a komponja, komi ndjo’umo, kabilasa masajasa ara mpa’a, môre rapu, 

monta’a kobati, montarasi umbu; pakoroka pura-pura! 

Puramo setu moanamo kodjo Indo i Datu, ana tuama napesuwu; poananja se’i, 

wa’a mpalilinja mompasusu ananja, maka magasi mantjusu, be gana napasusu nenenja. 

Masae-sae sakodi moapu tau, napobontjeka nenenja, wa’a mpalilinja, saeo- 

saeo, sambengi-sambengi. Ungka ri ria bare'emo kono napesusu, napobontje, bare’e 

naepe; aginja, nato’o, da napakapeni kina’'anja. Masae sakodi, teburekamo tau 

pura-pura, djamo tau tu'anja maro-ro. Pompangkoninja se’i, bemo da narata anu 

napekoni-koni, magasi gaga mangkoni, puramo pae ntau tu’anja, ira ngkadju 

bare'emo wo’u. Ndjo’umo wo’u ri lobo i-nTa Datu, napajoro dopi, mogombo wa’a 

mpalilinja, motunda-tunda mompedongeka nuntu i Ta Datu: A, nato’o, nu anu 

da kuto’oka komi, bare’emo da tale'o anu napopangkoni anata se’i, kagasinja 

mangkoni puramo pae, ira ngkadju, nu ndjamo da nakoni? Se'ipai kapebo komi, 

bara re’e pangkita ndajami. 

Mesono langkai tu’a: A, nato’o, ane kapeoasi songka, Pue, da kuto’o, da 

nakae buju saogu, da napowia lampa'ani ri pu'u mbuju, nakandjo’u sa’ana mo- 

mpeole tau mongkae buju, da nakadungka da napompere; ane naepe kadungkanja, 

ne'emo nato’o komi da uakandjo’u. Naioka i nTa Datu, napokau tau mongkaesi 

buju; kalo’unja mongkaesi se’i, mesono i Ta Datu nato'oka ananja: Kita se’i, kede, 

da ndjo’u mompeole tau mongkaesi buju. Ndjo'umo sisi’a sa’ana, mesawi ri lampa’ani, 

__masae sakodi nato’o i Ta-Datu: Sikomo, kede, ire’imo, popeasi jaku, jaku malai sei. 

Malaimo papanja, maro-ro ananja, mompopeasi papanja, nadungkalaka buju 
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ndapompere ananja, matemo wo’u. Mewalili ri banuanja i Ta-Datu, nato’oka Indo í 

Datu: Matemo anata. âi, 

Ungka lai ria tudumo udja mbamba eo, tuwumo muni aats malai ri 

banua ntau tu’anja, maoro komponja. Naolesaka sima’i muni mepone: A, nato’o, 

jaku se’i, Papa, dja napalaika! — Bare’e, kede, napalaika, siko ntja bajore, napere 

ngkadju. Napoapuka, napangkonisi wo’u, bare’e mobali mangkoni-ngkoni, ma- — 

parimo wo’u naepe ntau moapu-apu. Nato'o ntau: A, bare'e ndakoto, pura 

kina’a nakoni, maoro wo’u komponja. k | k 

Nakojuju i nTa Datu watutunja, mena'’u ndjo’u ri lobo, napajoro dopi, _ 

singkandomu waa ntau, motunda, mogombo. Monuntu í Ta-Datu: Ewa 

mbe’i, nato’o, gombomi? bara ndakita wo'u avangkodi anu ewase'e gori 

nta’anja? Da napepalika wo’u. Be sowa nato’o, da napepate, dja nagogolili 

manto’o. 

Mesono wo'u langkai tu'a: Ane ewasetu, nato’o, dakuto’'oka komi, Pue, songka_ 

ndajaku kurata wo’u, ndate, nato’o, watu bangke saogu, da ndeku wo’u tau mo-_ 

mpowiaka komi lampa’ani. — Napokau muni tau, nawangu lampa’ani, ndjo’uiTa 

Datu sa’ana, sawi ri lampa’ani, napalaika wo’u ananja. Bare'e masae, madungka 

watu nakaesi ana majunu, napere mbatu anangkodi sangkani pai lampa’ani, naka- 

'uwi sangkani, bare'emo narata. Teburekamo tau, nato’o: matemo— NN 

Bare'e masae tudumo udja mbamba eo, tuwumo muni anangkodi, nakitamo 

sima'i ri djaja pai mompasa’a watu bangke. Mosumo ri boboka, napebo nenenja, 

nato’o: Ine, se’i watu, bara ndapokudja? bara ndapobobaki, bara ewa mbe’i? Mesono 

nenenja: A, nato’o, tadjimo ri sambali bente, kede! Moapu muni tau, manana 

nadika ri taru, paparibingka, ri padja, ri dula, sako ri baso napakabuke, 

sondomo tau mangkeni-ngkeni, samba’adja mangkoni-ngkoni. Ndjo'u motota'i, a: 

to'oka tau: Ne'e meari ri pu’u ntana, ri pu’u mbuju, jaku kupotota’i. Motota’i, 

naposalontjaka nontju, iaju, pengaja-ngaja anu bere'e napetaka nakeni ngkâ» 

nta’inja, kasondonja. Puramo motota’i mangkoni-ngkonimo wo’u, be owe-0 

bare'emo nakoto ntau. 

Kaewantje'enja wungka co, mena’umo wo’u Ta Datu mongkeni watutunj: 

napajoro dopi ri lobo, mogombo anu tu’a ri lipu, mompedongeka nuntu mPu 

Napeoasi i nTa Datu: Bara ewa mbe’i, tato’o kita se’i? mapepa gaga mompa- 
tuwu anangkodi ewa ntjaretu; bara re'e wo’u nakita bara ndja da nasowa 
pau. Mesono langkai tu’a: Re'e kukita, Pue, ewa anu napeoasi se’i; sindat 
bangke bara ntjetu da natowo, lampa’ani da napowia wo’u ri pu’'unja, nda 
wo nunu bangke, kuto’o. 

vd 1 

Napokau i nTa Datu ana majununja, nawangu lampa’ani, mepone i ! 
Datu sa’ana mompeole tau monowo, tongonja setu, napalaika ananja, nato’o: S 
se'i da matemo kodjo anaku. Madungka nunu bangke, teburekamo tau, na 
anangkodi, bare'emo mara koronja. A 

Ndjo'umo tau pura-pura ri nawu, soamo lipu, Ra udja mbamba 8 
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tuwu muni, meokomo napasa'a nunu bangke, ndjo’umo ri lipu ntau tu’anja. Kadje- 
lanja ri sambali bente, bare’e nadonge oni ntau, mondji-ndji wo’u si’a mompedo- 
ngeka tau, bare’e. Nadikamo wata nunu ri sambali bente, se’i tontji ma’i mangkoni 
wuanja. Mesuamo ri boboka, mepone ri banua, soamo, djamo tua’inja pintja ri rajanja, 
we'a kodi. A, nato’o, moliumo kodjo raja mpapaku pai neneku, bare’emo ntano napo- 
djo jaku. Natima ntua’inja kura bangke, napokau moapu. Nato'o: A, ne'e ntjetu, 
ne emo da kura bangke. Natima saogu anu bare’e bangke gaga: A, ne’e ntjetu. 
Salumbumo kura napombesawani: ne'e ntjetu, ne’e ntjetu. Masae-sae natima kura 
ewa timboju ogunja; ntje'e ndapopoapu da nakoni banganinja. 

Mabali rajanja, bare'emo bangke pangkoninja. Ungka ri ria napaunda, 
manana mangkoni djamo tesa’iru nakoni be sako pura. Ro se’i, nato’oka tua’inja: 
Jalikaku rengkoku: salana papitu, siga papitu, badju papitu; pura-pura napore- 
ngko. Nato'oka tua’inja: Jaku se’'i da ngkumalai, se’i neneku pai papaku mompa- 
laika jaku, siko ntano i ré’imo. Mesono tua’inja: A, jakuda melulu. Ane bare’e 
napakarau tau tua, iomo! pelulu. Natima kampu wujawa bangke da napeari 
ntau samba'a, napokautua’inja: Pewuntjamo iretu. Natutui, naparikosika mbadju, 
malaimo, nunu bangke napetaka, napoguma, nataka nakeni mpalai. 

Palainja setu, mewalilimo papanja pai nenenja ungka ri nawu. Djelamo ri 
banuanja, nakitamo anangkodi nadika bemo lau, nato’o: A, malaimo ntano, sa- 
ngaja-ngaja nakeni ntukakanja tuwu muni. 

Meruntjupaka potundanja, mokalemo tanta’inja, mosawera, tudumo lai tana ka- 
le ntanta’inja, bare'emo tapeoko, sako manu bare’emo mototoro’o, ue bemo moili, 

kajuku bemo manawu, metaka ndeki tuwanja, ngoju bemo mewui, tau mômbo bemo 

mangkoni modjamâ, napompalika ntau bentenja. 

Pelindja ntau santua’i pane, nunu bangke nakeni-keni, se’imo tontji me- 

lulu: alo, wakia, pune, puti’a, pa-pa. Masae-sae pelindjanja, nadonge kakere 

ngkadju, tau mongkambari pangale. Simpotomu narata, napoeheka — A, me’onto 

sarai jaku, nepa dakupoliu — Io, siko se’i ungka rimbe’i? — Jaku bemo napokono 

mpapaku pai neneku; djamo natadji-tadji. — A, jaku samba’a junumu, jaku wo’u 

natadji mpapaku pai neneku. — A, bare’'e kusale, ane da rajamu, ma’i da ntapalai, 

boi ngkusuru — Bare'e kana, ndjo’umo kita. 

Melindja-lindjamo sisi’a radua pai i Mongkambari Pangale, maka dja kadju 

mpangale namama-mama wungka eo. Melindja-lindjamo, anu katatogonja na- 

sambunika, bare'e maintjani i Mongkambari Pangale. Mesono i Mongkambari 

Pangale: siko bale, da riunja, jaku dja napere-pere nunu, naigi-igi nggumamu 

madungka. Tônja melindja, nadonge oni ntau mowinti-winti buju, natitimpalu, 

ndjo’u madungka nawinti mbitinja, djela ri saogu, madungka. Naseko wo’u: A, pe'onto 

da kupoliu — A, komi pe'onto riunja, ndjo’u rimbe’i? — Kami dja melindja-lindja, dja. 

mo natadji mpapa pai nene mami napalaika — Jaku samba’a wo’u junumu, maka jaku 

wo’u natadji ntau tu’aku — Io kana! pelulu — Melulu wo’u i Mawinti Buju, tatogomo 

sia, kâoponja be mara. Malaimo wo’u, nadonge kase-se, tau montompo-ntompo 
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lauro, narapa sambajâ, natompo-tompo setu pai napoto’o i Montompo Lauro, melulu 

wo’u si’a, kâlimanja bare'e naintjani nu jununja. Pelindja-lindjanja wo’u naratapa 

i Mokakambari Bomba, maka tetalanja mokambari bomba wungka eo, merapi dojunu, 

nawai; mombejunu wo’u tau alima setu, melindja-lindja. Nadonge kaku-ku, nakita 

i _MantompiRano, tau mompolegaka rano, napotetala wungka eo. Kapapituuja i 

Mangaropo Tasi anu mompolegaka tasi, dja naropo wungka eo. Tau papitu setu 

ana ilu mombejunu pura-pura, sasio pai tau santua’i setu. 

Masae-sae pelindjanja subu ri tasi djajanja, mogombomo, mombepeoasi : 

Imbé'i da kandjo’uta? Da ndjo’u ri tasi da tamonangumo; siko sangkudja mbuja 

ponangumu ?—Jaku sambuja kukoto—Jaku ruambuja— Togombuja jaku— Patambuja, 

limambuja, onombuja. Napeoasi nu jununja si si’a nato’o: siko ewa mbe’i ponangumu ? 

— Bare'e kuintjani wujanja, sangadi towote ri tana sambote ntasi silau, nepa da | 

naowe donangu. Ako, taponangu; ane bemo ndakoto, tapesawi gumaku se’i, jaku 

domponanguka. Donangu ri tasi, bare'e mebia, majoa sangkani ponangunja; 

kandjo’unja se’i ma’imo tontji melulu, mangkoni wua nunu, maka kina’anja uakeni 

ndjo’u. Moga’a ntongo ponapgunja, anu sambuja ponangunja memponemo, nepa anu 

ruambuja, togombuja, patambuja, dja masuntju peponenja, si’'a monangu— nangu 

ngkalionja. Najawa mPajowi bangke, nalulu ri wo’onja, be narata tandonja, 

paowo ri tongonja, najali saowo, natadji owonja sindjaumo tapodjaja. Mate na- 

owo Pajowi, ewa duata ogunja. 

‚ Nakeni ngkasae mponangunja, towotemo ri sambote ntasi, konomo ri sompoa ì 

Ta nTolo, napokau jununja samba’a mantima apu. Koronja, rengkonja, pura-pura — 

napetaka ntajawa ri tongo ntasi, najali, nakou, nakorusi labu. Djela ri Indo i nTolo, 4 

i Ta nTolo be ndate, malai moasu-asuka tau ndakoni, sa’e naparibontjo. Asunja 

papitu, bangke ewa njara: i Posempai, i Porapai, 1 Pangke ntadi, i Pesopo, i 

Pemama, 1 Tarangkaku, i Riposaka to’onja; djuku-djuku wuku ntau mangau | 

ri tana, ri topo. Djelamo i Mangkambari Pangale, mempone nato’o: Jaku se'i 

ma’i montima apu. Madodo raja Indo i nTolo, nato’o: Hi, hi, hi, hi, tima 2 

ngkaliomu, be da kukoto. Ntanoka nakira-nakira Indo i nTolo i Mangkambari 

Pangale, ndjo'u montima apu ri rapu, ma’i mombangke Indo i nTolo, na- 
soko i Mangkambari Pangale, nasaloko labu Indo i nTolo, bemo ndale'o malai. — 

Napopea-pea jununja ngkabongo. Masae-sae napakau wo’u i Mowinti Buju, 

napangenge wo’u Indo i nTolo, sanduntju nasaloko, bemo re’e da nale’o malai. 

Masae-sae napokau wo'u i Montompo Lauro, nepa i Makambari Bomba, nepa 

i Montompi Rano. Kapusanja i Mangaropo Tasi, pura-pura nasaloko, tesasantjaloko 

tesasamba’a, Be rata samba’a, napokau wo’u samba’a, bare'emo re'e mewalili, ma= 

sae-sae ndjo'umo si’a ngkalionja, natima wo’'u Indo i nTolo saloko, nasaloko 
wo’u sia natadji pai jununja. 3 

Bare'e masae ungka lai ria, nadongemo asu papitu i nTantolo ma’i meo- 

se, maka soa ntau naenga. Meokomo si’a, natadji saloko, nato’'o: A, molega- 

lega ntano bangkele tu’a, be majoa da mangkoni tau. Nakekeni witi mbangkele 
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tua, be bangke sia, dja kodi-kodi jau paikanja maroso; napedasaka lai tana, liu- 

liu mate. Djelamo i Tantolo, mokumore asu, mena’umo lai tana, nasoko asu, 

natarangkaku, mate, sako Puenja mate, pura-pura napedasaka. 

Puramo mate tau samboko, nasuwunaka tau ri bontjo malaimo pai jununja 

pura-pura setu. Ndate wo’u tau samba’a, i Lemo nTouda to’onja, we’a naparirakeani 

napatuwu i nTantolo pai Indo i nTolo montjarumaka ananja. Natima tau setu, ma- 

laimo pura-pura napojunu tau nalapasaka pane, tudu lai tasi mesawimo ri nunu, 

nawali mponangu ndji tasi. 

Masae-sae tuwumo muni i Tantolo pai Indo i nTolo, nato’o: A, malaimo 

ntano kina’ata; sumpa wuju ngkai, sumpa wuju ngkele! Mempone ri kajuku laju 

mompetango tau malai, sia ntano ri tongo ntasi mesawiri nunu pura-pura, bare’e- 

mo re'e monangu, si’a momponanguka. 

Napedasaka wuju ngkedje pai wuju leti i Tantolo pai Indo i nTolo, meta- 

kamo ri punu ungka ri kajuku laju pompedasakanja, metaka wuju ndji ra’a ngguma 

nunu. Nano’o wai ma'i muni, naowo, se'imo kajuku laju mosumo tendo ri wawo 

ntasi, be mapu’a; natompo wuju, nalabu, nauase, be tindja, sakodi nasoko pai re’e 

walesu, ungka ri kalangka nunu pearinja, ntje'e mangkokoti, mabutu; kabutunja 

se'i tepidje, nakeni mpembangu kajuku laju napebesika napepondoka ri jopo pate- 

sandipu patesebu ri tongo ndaoa, bemo taintjani katudunja, tepakoro mate bemo 

tuwu muni. Mena'’umo muni nadikamo lai wakanja owi tau nakeni, maka bare’emo 

maeka rajanja, kapate i Tantolo samboko. Nadika muni i Lemo nTonda lai wa- 

kanja, napalaika, bemo nakeni mpojunu. Malai, ri wiwi ntasi kalo’unja, masae 

sakodi pelindjanja djela ri bamba ue i Ta Datu samba’a, djamo wa’a mpadangka 

narata ri bambanja, ndjaumo wo’u bente i TaDatu pai Indo i Datu. Mesua ri 

boboka, sojomo eo, liu-liu ndjo’u ri balampa, nakoho inTa Datu. Djamo kagampe- 

gampe tau sondo ma’i mompeole tau nepa kadjelanja. Djela santjuntju nakoho i nTa 

Datu wo’u, anu napangkohoka tau setu pura-pura, pajowi saowo jau, tudu ri ra 

mbente lai pu'u edja i nTaDatu, bare’e nakoto natadji ntau pura-pura pai bare'emo 

nakoto ntau kawaunja, madju’a tau. Nato’o i nTaDatu: anu mantadji, ntje'e da 

momporongo anaku, bare’e re'e dosaki bara dôlimporongo, bare'e. 

Nato'oka wo’u sia: Ane siko, kede, ndakoto montadji, da naporongo anaku, 

bare’e re'e oli mporongonja, djamo sambela morongo. Mesono: . ane kami se’i 

ndakoto, io, ane bare’e, bare’e da nasuru. Napokau i Mangkambari Pangale, 

nawai gajangi: Ako, dju’i! Malaimo tau pura-pura, napapoliu ntau sondo i 

Mangkambari Pangale. Nasungke ata mbanua i Ta-Datu, ndate ri rakeani ananja 

we'a, i Datu to’onja, nadika ri pa’anja salapa, natibesiki, tudu lai pa’a 

i Mongkambari Pangale, sompe lai ria, ntje'e nu mompamongo. Ro mamongo 

natibesiki muni, sompe ri pa’a i Datu muni. Ro setu, ndjo’u mondju'i, mewali 

natadji, pura natadji mewalimo nato’oka i Ta-Datu: Romo, kabosenja, kuepepe 

bara nuntumí pane bara bali, bara bare’e, anu ntje'e, da napakanoto, nakanoto ndaja. 

Mesono i Ta Datu: Bare'emo kabali, kede, djamo dorongo, nasompomo olinja da 
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memponemo, dorongo sambengi se’i. Memponemo wo’u pura-pura,napolinggona, nawa- 

wa tau morongo; ndjai ria sambengi. Anu ri pu u edja, sengke sa’e, madja’a rajanja, na- 

to’o si’a da momporongo, mombegajangi, bare’'e nawai i Ta Datu. Morongomo ntano i 

Mongkambari Pangale pai i Datu; bangke reme napalike i Ta Datu nato’oka sia: 

Pembangumo, bangke reme, kita se’i Pue bente. 

Nipembangu pura-pura, i komi tali wanua. 

Kabosenja ndipembangu, dompalakanamo jaku. 

Patiwunga, patikondo, ndati ata nu pantjojo. 

Da nadika tanda-tanda, da nakanoto ri raja. 

Ane malelemo wunga, pindongo jaku madju’a. 

Ane malelemo kondo, pindongo jaku madodo. 

Metompa da malai, i siko da i re’imo. 

Ndjo'umo posaeo, i Mongkambari Pangale nadika lai rongonja. Sojomo eo, 

tudumo wo’u ri lipu Ta-Datu samba’a; anu nadju’i i wengi, manawumo ndji bente 

Ta Datu setu, mawo-wo tau anu ri ra mbente i Ta-Datu. Mebômo i Ta Datu, 

nato'o: Pesuwu, pesuwu, bare'emo ndakoto kawaunja, bemo ndakoto moenga ka- 

waunja. Kadjela ntau pane se’i, motunda ri balampa, napago i nTa Datu napeo- 

asi: Nundja nakudja ntau mawo-wo? Mesono i Ta Datu: Peole pajowi saowo — 

ungka i wengimo kanawunja lai pu'u edjaku sindjau, mate tau kawaunja, sei _ 

pai kuto'oka tau: Anu maintjani mondju’i, anaku ndati wnmbu rongonja, pajaoli 

pai saki, bare'e bara ndja-ndja, ane bare’'e nakoto, bare'e wo’'u kasuru. Mombepa- — 

mongoka i Datu ndati rakeani pai Mawinti Buju, ntje'e wou napokau mondju’i E 

pajowi nawai gajanginja, nasabo. E Á 

Naseko tau, napapoliu, mepampanaka, nadju’i, ndeku ri raoa kapajanja, tudu — 

lai beute i Ta. Datu sambaka. Morongo ntano i Mawinti Buju pai Datu sadatunja, 

nadika lai ria; pusa setu jore tau, bangke reme mena, nalike i Ta Datu nato’o: 

| Pembangu bangke reme, kitase’i Pue mbente. 

Nipembangu pura-pura, i komi tali wanua. 

Kabosenja ndipembangu, mompalakanamo jak u. 

Patiwunga patikondo, ndati ata nu pantjojo. 

Da nadika tanda-tanda, danakanoto riraja. 

Ane malelemo wunga, pindongo jaku madju'’a. 

Ane malelemo kondo, pindongo jaku madodo. 

Metompa da malai, i siko da ire’'imo. 

eo djela lai bente i Ta Datu sambente. Lai ria jau kanawu pajowisaowo nadja- 

ndji wo’u i nTa-Datu ananja da naporongo ntau mondju’i pajowi setu. Napokaui 

Montompo Lauro, nadju’i nggajangi wo'u. Morongo, bangke reme malai, nadikamo 

jununja lai rongonja. Ewa setu wo’u togongkanipa, tesasampondju’i pajowi, napo- 

rongo wo’u Datu sadatu nu jununja sajunu; kâonongkaninja nadju’i, manawumo 

ri tasi, bemo taintjani kapajanja. FE 
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Puramo jununja naporongo, ndjo’umo si’a santua’i, napesuwuri kampu tua’inja 

napojunu. Nalulu djaja bangke riunja, naratamo panga ndjaja anu lore sambe’a, anu 

makare-kare samba’a, ntje'i nalulu. Masae-sae pelindja ntau santua’i setu, djelamo ri 

kandepe bangkele tu'a nasambati mbajâ wawo atanja, kegumbumo wajâ takurewu 

ngaja-ngaja. Djelamo ri ara ntoto, mogandalai nontju, mesono i Bangkele Tu’a: A, 

nato’o, i sema moganda-ganda ri lau, bara i Sese nTaola pai i Gili mPinebetu’e ? 

Maka ungka lai ria moto'omo santu’ai setu. Metiromoi Bangkele Tu’a nato’o: E io, 

kodjo, i Sese nTaola santua’i natadji mpapanja pai nenenja; ponemo, makumpuku! 

Djamo madusu pindongo, bare'e mangkoni-koni, mapeni wurokonja. Meponemo, 

napangkonisi, masae-sae karo-ronja, narata manta’u-nta’u, bangkemo mpodago, 

maboko. Mabokomo sei ndjai ria malaimo wo’u, nadikamo tua’inja lai tu’anja, 

ndjo’umo ngkalionja Petompanja malai, nato’oka tu’anja : 

Tu'a ndapoapukaku, kotupa da kupobak u. 

A’'1i da mompalakana, dja siko daritu’ata. 

Jaku se’i da laimo, siko, a’i, ire’ imo. 

Mesonomo tua’inja: 

Bemmelke podjoda ù rei, gaku danukeni-keni. 

Marswdanpialan do ksadkeu, siko, a?i, ire’imo. 

Mombebali-balimo ndjairia, masae-sae menangimo i Sese nTaola, tua'inja 

nadika, kotupa papitu napobaku, malaimo. Pelindja-lindjanja gori mpopokononja 

ungka ri palainja, da me’onto. Sojomo eo djelamo ri bente ntau. 

Ndisungkekaku boboka, komi se’e, Pue mbente; 

Ewambe’i ngkasungke nuboboka, to linggona? 

Bare'emo re'e tuwu tau samba’a ri ra mbente, matemo pura-pura nakoni nTo- 

ntji Bangke tau sabente, djamo wukunja lau, bare'e ndakoto montjungke boboka, 

mesono angganja: 

Kami djo wa’a ngkabû, singkangugu singkaù. 

Ndisungkemo ngkaliomi, nu boboka nto linggona. 

Nasungkemo ngkalionja, mesuamo ri ra mbente, liu-liu mempone ri lobo, 

naisu nu angga ìi Sese nTaola, sa’e maranindi palenja, mawomo raja nu angga 

mangkita-ngkita tau tuwu. Motundamo i Sese nTaola, najali kotupanja nabira, 

nakoni sambira; sambira nadika tapangkoni mawuro. Ro mangkoni, mamongo, 

moturu jore, be naepe pakaliwongo nu angga. Mawuro mangkoni mamongo, 

ndjo’u malai-lai. Eo mposaeo pelindjanja; ane narata ue, manginu, ane barc’e, 

bare’e; kasojo nu eo djelamo wo’u ri bente sabente, mekisungke boboka, nato’o: 

Ndisungkekaku boboka, komi se’e Pue mbente 

Ewa mbe’i ngkasungke, nu boboka to linggona? 

Anu ri ra mbente, pura wo’u sia nakoni nTontji Bangke, djamo angganja 

mesono : 

Kamidjo wa’angkabû, singkangugu, singkaû. 

Ndisungkemo ngkaliomi, nu bobokantolinggona. 
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Mesuamo wo’u ngkalionja, mempone ri lobo, koronja naisu nu angga. Ro 

mangkoni kotupa sambira, mamongo, moturu jore, bangke reme mena, mangkoní 

mamongo, malaimo ndjo’u ri bente sambente wo’u, taunja nasangke nTontji Bangke 

wo’u, djamo wukunja mejabi. Ewa setumo onombente naliumo, djela ri kapapitunja 

napekisungke boboka, sangaja-ngaja dja angga mesono. 

Ungka lai ria, puramo bakunja djamo kotupa saogu, pai da pura naini wo'u. 

Pesuanja lai ra mbente kapapitu, nakita laupa waka nTontji Bangke, bapare'e 

masae, sanga ngkoro ntau napepate bare'epa pura nakoni, metakapa sa’e lai 

wukunja, setu anu nâdjo napotunggai da nasangke da napangkoni ri tuwa nunu 

bangke, ri tongo mbente, maropu pue mbente. Nabira kotupa ri lobo, djapura 

nakoni djamo sambira mejabi, nato’o: Ewa mbe’imo jaku? puramo baku naini. 

Mamongo moturu, jore, mareme montangara ndaja, bara da malai, bara da meari 

maka baku puramo, bemore’e. — Melindja-lindja ri soma, nadonge tau mowotu 

natoo: A, ne'esa ewa ntje’i, Sese nTaola, bare'e masae da tekamou wo’u jangi, 

da ma’i Tontji Bangke da napipisi sanga ntau, ane pura naomo sanganja, wukunja — 
napesuparika. Mesono i Sese nTaola: A, i mbe’i kare’e ntau setu? Napepali-pali 

bare’e nakita, masae-sae nepa ndjo’u ri ganda, nabobaki, bare’e tudu koduntu, nato’o: 

A, ne’e sa, da kono jaku! Mesono i Sese nTaola: A se’i ntano kare’e ntau. Nakitamo, — 

laumo kodjo i Lemo nTonda, maka ntje'i dja natunggai da naporongo i nTjese _ 

nTaola, napalaika tau ri kare’e i Tantolo owi, ndjo’u ri lipu ntau, mewuntja lai — 

ganda, boi da nakoni nTontji Bangke; dja nu ntje’i jabi ntau sabente pura-pura 

nakoni nTontji Bangke. Maeka rajanja napepesuwu, bare'epa djela Tontji. Na- 

pepali kira i Sese nTaola, nakae tana ri soma, ewa balombo, radua wajaunja, 

sambaka ndapesua, sambaka ndapesuwu, nepa sambakapa nakae wo’u ndapoinosa, — 

tatogo ntano wajaunja nakae ikae. Pura setu napeoasi ri Lemo nTonda: 

Imbe’i kanta mpapamu, LemonTondatudjukaku. 

Mesono i Lemo nTonda: | 

Peolemo pura-pura, ndjau ri raja mbanua. 

Ndekumo i Sese nTaola ri raja mbanua, narata kodjo kanta, nakeni na 

popea kabangke ndeme lai ria ndapokelo Tontji Bangke. Bangkemo reme, mo- 

ngaru ndjo’u ri ra mbente, mepoku mongaru, nadonge nTontji Bangke nato'o : 0, 

laudja tau, bepa pura. Papitu jau Tontji Bangke, alima ananja kâononja papa 

nja, kapapitunja nenenja. Mogombomo tontji papitu setu, mesonomo anu tua’i: 

Jaku da lo’u riunja, naudja jaku, nepa lo’u komi. Ndjo’umo ngkalionja, masae- 

sae tekamou jangi, tekamporo reme, naleru ogu eo kama’inja. Tudu lai tuwa nunu, 

maka lau pantjawi-ntjawi momua, napetiro i Sese-nTaola, metingara wo’u i Sese 

nTaola, nakitamo ndate ri tuwa nunu. Mesonomo i Sese-nTaola: El 

Posompomo dja loma’i, nusiko se’i kuajangi. 4 

Se’'imo da nu pangkita, lawi bidjanja polinga. 

Se'imo nu paintjani, lawi bidjanja powani, 
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Se'imo da nu pandata, nu pamantja, nu palangka. 

Mesonomo wo’u i Tontji Bangke: 

Njau bemo nu pebo, tulo’u da kumosompo. 
Ane dja siko tulo’'u, bapa maeka rajaku. 

Mesonomo i Sese-nTaola: 

Posompomo mpakaliga, ne’'emo sondo nu imba. 

Pakaligamo dosompo, ne’emo sondo nu to’o. 

Mosompomo kodjo i Tontji Bavgke, i Sese-nTaola djamo mokanta, moga- 

_jangì, mododoeá i Tontji Bangke, rajanja da napesangke i Sese-nTaola, mosumo 

nasangke, mesuwumo i Sese-nTaola ri wajau ri sambalinja; penawusaka i nTontji 

_ Bangke, nagajangi, naka’uwi bare'emo mesuwu-suwu matemo. Kamatenja se’i 

padju’imo, tudu ri sambote ntasimo. Mawengimo, napopea ngkasangkomponja 

sindate, napetiro laumo i Sese-nTaola mongaru, nakelo wo'u, manotomo raja ntau 

sindate, be nale'o nasangke i Sese-nTaola. Mesono anu tukaka: A, jaku jau 

da lo’u, bare’emo kukita tua’iku, mawomo rajaku. 

Mawengimo jore tau, bangke reme membangu, pesawi-sawi nu eo mai’mo 

wo’u, liu-liu ndji tuwa nunu, napetiro i Sese-nTaola, nato’o: A, ntaninjamo e- 

ngkonja, banjamo ewa nu mate; ndapoposompo wo'’u, pitumbentemo kukoni, au 

bata-bata mo se’i! Mesonomo i Sese-nTaola: 

Posompomo dja loma’i, siko se’i kuajangi, 

Se’'imo nu paintjani, lawi bidjanja powani. 

Se'imo da nu pandata, nu pamantja, nu palangka. 

Mesonomo wo’u i Tontji Bangke: 

Njau bemo nu pebo, tulo’u da kumosompo. 

Ane dja siko tulo’u, bapa maeka rajaku. 

Mesono muni i Sese-nTaola: 

Posompomo mpakaliga, ne’emo sondo nu imba. 

Pakaligamo dosompo, ne’'emo sondo nu to’o. 

Mesonopa i Tontji Bangke: 

Popeamo retu lau, da napenontjo ndajamu. 

Dja ewantje'e kasaenja mombeluku, mombetoto, manawusaka i Sese-nTao- 

la, ri sambira patambonja, ri sambira pesuwunja. Nagajangi Tontji, manawu, 

mate, naka’uwi nTontji i Sese-nTaola, nadju’i bakenja. 

Kamate ntjare'e, djamo tatogo kasangkomponja ndatepa. Napetiro wo’u ka- 

pate ntua’inja, mawengimo, bangke reme mosompomo tukaka anu matemo pane. Ewa 
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ri ndjai tuwa nunu. Mesono i Sese-nTaola: 

Posompo dja loma’i, siko se’i kuajangi. Jin 

Se’'imo da nu pangkita, lawi bidjanja mpolinga. 

Se’'imo nu paintjani, lawinja bidja mpowaniù — 

Mesono i Tontji Bangke, nato’o : on 

Njau bare’e nu manto’o, lawinja da kumosompo. 

Mesonomo muni i Sese-nTaola: 14 

Ne'emo sondo nu imba, posompomo mpakaliga. 

Gasa ngkedje ngkuajangi, posompomo jau mai 

—— 

Mesono i Lemo nTonda: 

Ne'e mowotu ntjolora, rongoku Sese-nTaola, 

Maratamo paratanda, ri koroku Sese-nTaola, 

Tanda mate, tanda balu, nakanoto ri rar 

nTjese-nTaola koronja ri ra mbajau sambira, mawelamo, mate wongamo nu da pulimo, 

mokadjamo, maka radua matemo, kono wo'u Tontji Bangke nagajangi. 

Mesono i Lemo-nTonda: ì 

Se'emo anu ngkuto’'o, par dja nu samm 

Siko borosapu gaga, kuseko, iba nu aja. 

Mesuwumo ri ganda, ndjo’u montima mangko wujawa, natawa ue, nac 

sintji wujawa lai rajanja, mewali nawebusi pitungkani, puramo mesua liu-li 

lobo, ri ra ngganda. Kalumbangu, mekakore, liu-liu tuwumo i Sese-nTaola, 

Tontji Bangke anu papitu wo’onja. Maprgau kodjo sarai wa’a ngkondo pai w 

nakita kangaunja: A‚ nato’o, matemo i Sese-nTaola! Imbe’imo djaja tan 

Masae sakodi mata muni. A, tuwu ntano muni! 

Memponemo ri lobo i Sese-nTaola, napoto’oka i Lemo-nTonda: 

Pesuwumo Lemo-nTonda, jaku da nu pamong 

Mesono 1 Lemo-nTonda : 

To'o maeka rajaku, da nu papesuwu jau. 

Mesono i Sese-nTaola: 
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Ne'emo maeka rajamu, maka se’ipa jaku. 

Ne'emo nu pokaeka, kapuramo tontji ntja djela. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Banjamo wo’umaeka, djasikokupokaeka. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ne'e maea matamu, bare’e ntja sondo tau. 

Banja dja pau manto’o, dja kita ntja morongo. 

Pesuwumo jau ma’iì, siko se’i ngkutunggai 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Ne'emo, da maea mata, kenimo i retu ganda. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Bemo da ea mata, kukenimoiretujau. 

Ndjo'umo montima ganda, nakeni ri sorinja ganda. Mesonomo i Lemo- 

nTonda: 

Pakadago potundamu, da papamaramojaku. 

Pakadago da motunda, i siko boi madungka. 

Motunda molango mpa’a,jakudamepapamara. 

Mesonomo i Sese-nTaola: 

Madagomo potundaku, pepapamaramo jau. 

Mesuwumo mepapamaramo kodjo, dja tongawa, simbente madungka, malimpu 

maka simbente madolidi. Masae-sae membangumo ngkalionja, nepa mawangu, mesono 

1 Lemo-nTonda: 

Se'imoanukuto’o, potundamo mpakoroso. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ne'emo jau ndato’o, simbente malipo noto 

Se'i membangumo kita, pamongodanupowia. 

Napowiamo se’i, mesono i Lemo-nTonda: 

Pura romosilau, djamo da mamongo jau. 

Mamongomo, ro mamongo, mesono i Sese-nTaola: 

Romo mamongo kita, pangkoni da nu powia 

Maoromo wo’u jaku, pangkoni kapowiajau. 

Napowiamo i Lemo-nTonda anu napangkoni, ntanoka dja nâdi jau, nata- 

mpunisi, moadi, kambolo-mbolo pasoanja. Ro setu mesono i Lemo nTonda: 
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Se’i ro ngkupowia, djamo da mangkoni kita. — 

Ndjo'u mangkoni, mesono i Sese-nTaola: 

Motunda doawe-awe, jowe kumantjuru mate. 

Moawe kita radua, jowe kumampontjuruka. 

Karata nia ndajaku, mangkonidotubajau. 

Mangkoni ntano, pura setu mamongo. Mesono i Sese-nTaola: 

Romo mangkoni kita, mamongo da nu powia. 

Romo mangkoni jaku, da ndiu wo’u rajaku. 

Kajuku ndakupendaki, da ndjo’u wo’'u pepali 
Da nakadago ndajaku, da nu rakisimo jaku. 

Mekirakisi i Sese-nTaola, natimbari kajuku, naposo, nakou, da narakisi ri 
banua, pura setu, meoasi ri Lemo-nTonda: ch 

Imbe'i-ue mpapamu, da nu popayunumpmknr 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Kandjauue i mpapa, ndjauriojo ngapa. 

Mesono wo’u i Sese-nTaola: 

Akondjo'u delindja, nakarongarata kita. 

Melindjamo tau samboko, djela ndjiria, mesono i Lemo-nTonda: 

Se'imoue ntji papa, napasambuni mbujawa. 

Sungke da nakatongawa, dja moilala-ilala. 

Madjidjingki raja i Sese-nTaola nato’o: 

Powotunjasetu lau, ilala-ilala, jaku! 

Mesono 1 Liemo-nTonda: 

Danuue mabaraka, danakanotoriraja. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Manotomo ri rajaku, ue mabaraka jau. 

A, montjomo nu to’o, ue mabaraka kodjo. 

Banja ngkumoimba-imba, nepase’i ngkupangkit? 

Manotomo ri rajaku, da ntamandiumo jau. 

Ma’i ntapoawe-awe, jowe kumantjuru mate. — 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Se'i motundamo jaku, nda ta mandiumo jau. 
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_Laumo, mandiu tau samboko, mekijali i Sese-nTaola upe ngkajuku pe- 

ndakinja pane ri ra mbanua nato’o: 

Da nu gegesimo kaku, talikuku setu ndjau. 

Posuara ma’i jaku, da nu pakaasi jau. 

Nagegesimo, pura nagegesi nato’o: 

Ne'emo sondo nu imba, da nta mesoremo kita. 

Mesoremo ndeki wawo ntana, mampalaika ue; ndjo’u me’onto ri pala-pala 

mompakangau koronja, tau biasa me'onto lai ria; anu mombewore, mombewore, 

anu mompakangau, mompakangau. 

Mombesalemo tau samboko, nato’o i Sese-nTaola: 

Da me’onto jau sâja, se’indjai pala-pala. 

Wujua kaosikaku, da nakaronga mangau. 

Da ntamalaimo kita, pe'ontoka moimba. 

Siko riu Lemo-nTonda, jakuri puri da ntonda. 

Pelindja madago-dago, kupangkita nakadago. 

Madago-dago melindja, naka josa ngkupangkita. 

Soe palemumokana, mokole tanda-tandanja. 

Palemu kanamu soe, tanda-tanda kamokole. 

Manotomo ngkupangkita, moilala bisumila 

Madagomo peawanja, siongkatu tudu tana. 

Ana Lamoa timbanja, sawi sipa mebambara. 

Manotomo kupangkita, ako ndjo’'u djo melindja. 

Melindjamo tau samboko, mempone ri banua motunda, nato’o i Sese-nT'aola: 

Nu wore ntjakodi jaku, da nakadago ndajaku. 

Ane ro pe'ontomo, ndjo’u powia mamongo. 

Mesono i Lemo-nTonda : 

Se’i rongkupowia, djamo da mamongo kita. 

Mamongomo, ro mamongo, mesono i Sese-nTaola: 

Se’i romo mamongo, talemo ompa kasoro. 

Da nakanoto ndajaku, metompa da jore jaku. 

Natale i Lemo-nTonda, ro, nato’o : 

Ro kutale silau, djo ma’i da jore jau. 

| 

| 

| 
| 
| 
; 

Mesono i Sese-nTaola: 

Nakanoto nu intjani, sambuja da kuntandai 
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Ro napetondoni se’i, moturumo jore. Masae-sae ngkajorenja se’i, bare’e mer a- 

na, mosumo sambuja, bare’emo masae da mena, moiwomo i Datu-nToWawo J 

da napanga’esi i Sese-nTaola, maka nadonge bambari, i Lemo-nTonda naporongo, 

nato’o: be majoa ntano i Sese-nTaola da momporongo i Lemo-nTonda, si’a jau da 

rajanja, pai se’i i Sese-nTaola mompesindiu, setu pai napodjangai. 

Kajore i nTjese-nTaola se’i dja rongonja mena-na, jabi santongo mbujamo 0, 

ma’imo kodjo 1 Datu nToWawo Jangi mompanga'esi. Napalike ndongonja i Sese- 

nTaola, nato’o: 

Penawa Sese-nTaola, tuma’i tau degora. 

Nakanoto nu intjani, ma’i dja moiwali. 

Bare'e re'e mena-na, bepa narata gori mpenanja. Djela ri sambali ben 

iDatu nToWawo Jangi, bare’e re'e tau mêwa. Napelike wo’u ndongonja i Sese 

nTaola, nato’o: 

Djamojorenutunggai, makurapanaintjani. 

Djamojore nu tangara, makura pens ve 

Se'imo iwali rata, sikobare’e menawa. 

Djelamo ri pu'u edja i Datu nTo Wawo Jangi, naowemo i Lemo- nTonda 

mompalike ronganja, mesuamo ri ra mpeti pembajo. Nato'o ntau silau see: 

Posompo Sese-nTaola,se’'imo kamilinggona. 
Se'imo kami metunggai, posompo bale ma'’i. 

Au sindate bare'epa ntja re'e da mena, ndekumo mempone, sawi ri ra mbar 

narata, jore. A, nato’o, jore silau, aginja da ndekumo jau, ndatima rongor 

Napokaumo ana majunupja: Timamo peti, pasa'amo, kenimo ndati Wawo Jan; 

Malaimo tau setu, nakeni, nepa ri jae ndjaja, mena i Sese- nTaola, pens 

se'i, napokau rongonja, nato’o : 

Tawa ue kupendo’u, rongoku i Lemo nTonda 

Paikanja djamo napokau ngkabongo; i sema da mantawa? djamo na 

mpalai rongonja. Kanakeninja, nadikamo Sima-sima ri puse ndongonja, m 

sarumaka junu, ntje’e au maintjani. 

Mompokau muni i Sese- nTaola: 

Kupendo'u nakajosa, kukita tongondaoa. 

Mesono Sima-sima : 

Rongomumne'emonuto’o, ndjo’umonakenintau. 

Nakanoto nu intjani, i DatunTo Wawo Jangi. 

Setu ue tokatoka, nu pendo'’u Sese-nTaola. 
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Mendo'umo, najali geri mata metaka-taka ri wiwi mata mombekekeni. Pura 

_mendo’u, nakita bemo lau rongonja, djamo toka nakita, nadika ndongonja ri 

sorinja, mamongomo, napebomo eranja i Datu mPoiri, rongo ntua’inja, maka 

_naporongomo i Gili mPinebetu'e, lai tu'anja, meari ri kare'enja. 

Datu mPoirieraku, narata mpepamojaku. 

Motungko jau makadja, rongokuma’inarampa. 

Motungko makadja jau,rongokunarampantau. 

Nadonge i nDatu mPoiri oninja, bare'e manoto rajanja, napeoasi ri rongonja: 

Sompenakapondjaumo,rongokuiGilimPinebetu’e. 

Se’i ma’i tewao-wao, barangangantukakamu. 

Mesono i Gili mPinebetu'e: 

Ngangantukakakukodjo, sima’i mebo-bo. 

Mesono i Datu mPoiri: 

Ánenganga ntukakaku, dandekukupago jau. 

Ndekumo kodjo i Datu- mPoiri, nakeni nu{ngoju, djelamo ri Sese- nTaola, 

_nato’o: | 

Nundjaanupeboka, erakuiSesenTaola? 

Mesono i Sese-nTaola: 

Kupebokaeraku, rongokunakeni ntau. 

Mesono i Datu-mPoiri. 

Djamo jorenutunggai, makurapapangintjani. 

Djamo jore nutangara, makurapenawa-nawa. 

Mesono 1 Sese-nTaola: 

Djamosikomantangara, da nu mangkita djaja. 

Mesono i Datu mPoiri: 

Io jaku maintjani, pakorokantapalai. 

| Ndjo’umo, motunda ri wobo mbanua, mebomo i Datu mPoiri jununja, na- 

_patudjuki: 

| Da tunda ri kamaranja, da ndapompebo djaja. 

Siko ndjai mokana jaku, ri djaja boi manawu. 

Ngoju katudu loma’i, da ngkupodjaja malai. 

Ngoju da nu paintjani, i Datu nTo Wawo Jangi, 
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Ndjo’'umo tau saera, nakeni nu ngoju, teliko-liko ngoju, napepali pe 

nDatu ri Wawo Jangi ri tongo ndaoa, masae-sae djela ri bente i Datu nfo 

Jangi, liu-liu ndjo'u ri balampanja, mebo tumpu mbanua, mekisompo: EN. 

Posompomo ntaloma’i, Datu nTo Wawo Jangi. es 
Siko tau borosapu, mangarampa tonsomntam 

Nadonge ntau sindate, rongo i nDatu nTo Wawo Jangi, tau papitu, napa- 

takakamo rante ri talinganja, boi mombega’a, maka rongo ntau pura narampa Â 

nDatu nTo Wawo Jangi. Bare'epa napesuwu ri peti i Lemo-nTonda, dja pet 

nasokowaka, napero’u, bare’epa naloka; uase tebelentje, be tindja, puramo raja 

kadju napobobaki, dja mopese; nu ndja napokudja-kudjaka peti? Djamo ma 

napero’'uka! Nalike ndongonja papitu i Datu nTo Wawo Jangi, nato’o: Sinda 

i Sese-nTaola, ntjetu napopalikeka siko, nakanoto ndaja. Membangumo i Datu 

Wawo Jangi, nato’o: 

Nepa masusa rajamu, mekipoapuka jak u. 

Moapumo rongonja papitu, pitungkura napoapuka, samba’a sangkura, samba’a 

sangkura, papitu toju manu napoirangkadju, simbente papitu manana, ies 

ndongonja mondju'’i: . 

Ndipondju’i ntjakalimo, ri suraja dia le 

Mesonomo tau silau: 

Posompomo mpakaliga, ne'emo sondo nu imba. 

Mesono i Datu nTo Wawo Jangi: an 

Se'i da mangkoni jaku, nepa masusa rajamu 

Mesono i Sese-nTaola: 

Banja ewase’i tuama, rongo ntau da naramp 

Se'imo da nupangkita, lawi bidjanja mpolin 
Se'imo nu paintjani, lawi bidjanja powani 

Slenons i Datu-nTo Wawo Jangi: 

Nepa masusa rajamu, mangkoni da mondju j jan 
Se’i romo mangkoni, djamo da ngkumewuso’i. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Banja ewase’i langkai, magasi mpebali-bali 

Mesono i Datu-nToWawo Jangi: 

Banja wo’u ngkumebali, da mamongo wo'usangkam 

Mesono i Sese-nTaola: | 
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Ane puramo mamongo, pakaligamo dosompo. 

Mompakoroka parewa i Datu-nTo Wawo Jangi, widu napetaka ri wo’onja, 

mompo’u komponja, mosalana, mosiga, mobadju, mopenai, motawala, puramo setu, 

nato’o : 

Ontobakamo mebòô, tulo’udangkumosompo. 

Narantasi bamba ata sambali, merongke koronja kasondo mparewa napetaka. 

Mosompo, tedjondjo ri tana ungka ri wulili. Mekikae si Sese-nTaola: Kae 

jaku, bale! Bare'e nakae djamo nadju’i, lo’umo; ro setu, mesono i Sese-nTaola: 

I sema da mperiuka, da mewunu se’i, bale? 

Mesono i Datu nTo Wawo Jangi: 

Komi tau metunggai, lapasakamo loma’i. 

Mesono muni i Sese-nTaola: 

TI komi taliwanua, ntje'e, da periuka. 

Napimpilaka i nTjese-nTaola kantanja, nawunu tawalanja i Datu-nTo Wawo 

Jangi, be kono, natempu, tudu lai tana, mewali rano kabangke mbajaunja. Desawa 

wo’u i Sese-nTtaola, nato’o : 

Pimpinaka mpodago, tundjo’u ngkusawamo. 

Be wo'u kono si’a, tudu lai tana be magoro tana, ndeku meogu ri raoa, 

mewali buju, Puramo tawala, penaimo jau, mandabumo, mombetoto, ndjo’u ri 

tongo ndaoa, malente rajanja ri raoa, mena’u ri tana, todjo ri tana ndeku muni 

ri raoa, nakeni ngkasaenja, salakopi i Datu nToWawo Jangi, konomo nasaju, 

natando pa’anja sambali, ungka ri wulilinja napotando. Kanawunja lai tana, mebo- 

bomo rongonja papitu: Peolemo ana majunu! bara pa’a anu natunggai, bara ana 

metunggai. Ndjo’umo ana majunu mompeole, nakitamo, A, nato’o: pa’a i mpue 

jau silau, mawujn ewantje’e pai bangke. Masaemo wo’u, konomo natando pa’a 

sambali, nepa palenja, djamo wuso-wuso koronja pintja. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ara nundja mangaja, singkawera, singkarendja? 

Ja mokoro dole-dole, i Datu-nTo WawoJangi. 

Masae-sae nasaju ri le'enja, manawu koronja, djamo wo’onja merumpa-ru- 

mpa mambombo ri kantanja, nabira. Ndjo’u meorenaka, nawali ntodu, natempu i 

Sese-nTaola, manawu ri tana. Ndjo’u mompeole ana majununja: O,nato'o, bare'e 

ntaninja, wo’o i mPue! Ndekui Sese-nTaola mantima rongonja ri peti, nakeni pai 

peti wailo’u, djela ri balampa, nato’oka eranja: 

Verh. Bat. Gen. 2 
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Da ntamalaimo kita, se’imo anundatima. 

Dikamolai tongonja, rongomuSese-nTaola. 

Ngoju katuduloma’i, da kupodjaja malai. 

Tudumo kodjo ngoju mongkeni sisi’a, santjû-mo nakeni, kalo’unja ri tongo 

ndaoa. _ 

Mesono i Datu-mPoiri : 

Pakadagokaeraku, rongomu boi manawu. 

Meogumo ngoju mangkeni sisi’a, motunda ri wawo ngoju, sompe ri ngoju, 

Masae-sae djelamo ri banua, be marameda, ngoju metawui-wuisi. Kadjelanja ri 

banua, mesonomo i Sese-nTaola: 

Pesuwumo Lemo-nTonda, kami danu pamongoka. 

Mesuwumo ri ra mpeti, nagili ri rajanja. Nepa napowia anu ndapongo. 

Ro setu, nato’o: 

Se'imo ro ngkupowia, mamongo ma’imo tima. 

Natima i nTjese-nTaola, nakenika eranja, mamongo pai eranja, nato'o: 

Jamo da mamongo jau, era, mamongo tulau. 

Ro mamongo, da lo’umo wo’u i Datu-mPoiri, dompago rongonja, mompala- 

kanamo. 

Era jaku dalaimo, i komi da ire' imo. 

Mompalakanamo jaku, Sese-nTaola eraku. 

Ngoju ngkatudumo ma’i, dangkupodjaja malai. 

Tudumo ngoju, si’'a kalo’u ri banuanja, banua i Bangkele tu’a. Mompeoa- 

simo i Gili-mPinebetu'e: 

Nundjamonapeboka, eramuiSese-nTaola? 

Mesono i Datu mPoiri: 

Rongonjanarampantau, napepebokajaku. 

Mesono i Gili mPinebetwe: | 

Waimbe'imorongonja, eramu Sese-nTaola? 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Ndatemo muni rongonja,eramui Lemo-nTonda. 

Mesono i Gili mPinebetwe: 

Ane ndate madage, sikonudekumongkabongo. 
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Mekipangkoni wo’u ri rongonja, mangkoni, ro mangkoni mamongo; jore 
_ malengimo rajanja, mombelulu tau nakeni ndeku, 

Nato’o i nTjese-nTaola rindate: 

Malenge ntu’urajaku, pangkonipowiajau. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

De 1 TO mekupowia, djamo da mangkoni kita. 

Mesono i Sese-nTaola: | 

Ue tokagana-gana,seturimangko wujawa. 

Ane tokamo nu dika, djamo da mangkoni kita. 

Mangkonimo, pura setu, ndjo’u mandiu ri ue mpapanja, mewalilimo ma- 

___mongo, mekitale ompanja i Sese-nTaola: 

Talemoompa kasoro, Lemo-nTondasikose’i. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Romo kutale ompa, rongokuSese-nTaola. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Ane romotundjo’u, mamongo wawamo kaku. 

Ro mamongo, nato’o wou: 

Da nakanotondajamu,se’idangkujore jaku. 

Nakanoto nuintjani, ruambujakupodjandji. 

Moturu, joremo; kajorenja se’i, moiwomo i Datu nTo-Mata Eo, nadonge 

_bambari i Sese-nTaola momporongo i Lemo-nTonda, nato’o: be majoa, si’a da 

_ momporongo. Natangara manga'e, mâja manu, madago tontji membuka tangoa, 

_malaimo wo’u, bara tesantjowu jununja. Se'imo i-Sese-nTaola, djamo kajore-jorenja, 

_ma’imo wo’u tau metunggai, sambuja pusa, jabimo santongo mbuja, djelamo i 

Datu-nTo Mata Eo. Mompelike wo’u rongonja: 

Sese-nTaola pembangu, se’iratamo tau. 

Nakanoto nu’'intjani, ise’itauiwali. 

Bare'e-re'e mena, djelamo ri pu’u edja tau metunggai, nato'o : 

PosompoSese-nTaola, sei’mokamito toka. 

Bare’e-re'e mena, maraumo rongonja, nato’o : 

Djamo jore nu tunggai, makura pangaintjani. 

Djamo jore nu tangara, makura mponawa-nawa. 

Mebo muni i Datu-nTo Mata Eo: 
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Posompomo dja loma’i, bale Sese-nTaola. 

Kabare'enja mena se’i, mesuamo muni ri petinja i Lemo-nTonda, me- 
mponemo i Datu nTo Mata-Eo, nakitamo i Sese-nTaola: O, nato’o, jore ntano 

djo! Napokaumo jununja mongkeni peti, kare'e i Lemo-nTonda. Naokotaka, n 

keni mpalai, mombetoto, mompaungku sako bare’e. Ndeki Pebete Eo Ee 

Lemo-nTonda, nepa ri jae ndjaja bare’epa djela ri wukunja, menamo i-Sese-nTaola: 

Tawa ue ngkupendo’u, rongoku i Lemo-nTonda. 

Mesono Sima-sima, napasipi lai pusenja: 
d % mr 

Rongomu nemo nuto’o, mpandjo’u nakeni ntau. 

Setu ue toka-toka, nadika i Lemo-nTonda. 

Nepa nâmasi ue, napidja geri mata wiwi matanja, mombekekeni. Ro 

mendo’u nato’o i Sese-nTaola : 

Motungko jau makadja, rongoku mai narampa. 

Motungko makadja jau, rongoku narampa hek 

Mamongomo ngkalionja, ro mamongo napebo eranja, mekilae : An 
Ïi 

Datu-mPoiri eraku, narata mpepamo jak u. 

Nadonge i nDatu mPoiri nganganja, napeoasi ri roneoniE ’e: 

Sompenaka pondjaumu, rongokui Gili- mPinebetu’: €. 

Simai tewao-wao, bara ngangantukakamu. 

Mesono i Gili-mPinebetu’e: 

Nganga ntukakamu kodjo,sima’i mebo-bo. 

Ane nganga ntukakamu, da ndekukupago jau. ke 

Mompakoroka i Datu-mPoiri, puramo napebo ngoju, nato’o: 

Ngoju pewuimo ma’i,se’imojaku da mala. E 

Djelamo ngoju, ndekumo wo’'u nakeni ndate eranja, djelamo napeoasi: 

Nundja anupeboka,erakuSese-nTaola? | 

Mesono i Sese-nTaola: | 

Rongoku narampantau, motungko makadjajau. 

Kanoto ndajanja ewa ntjetu, mesawimo ri ngoju tau saera, nakeni 

Mata Eo. Mesono i Datu-mPoiri: 

Kapali kaea mata, delulu jautuama. 

Kaea mata kapali, delulujaulangkai. 
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Era pompakorokamo, da ntakaronja melulu. 

Mompakoroka wo’u, mombesori potundanja, napebo ngoju: 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 
Ngoju kaligamo tudu, da ngkapedjaja melulu. 

Djelamo ngoju, nakeni mpalai tau radua saera. Djelamo ri lipu i nDatu 
nTo Mata Eo, nepa posomponja wo’u. Nato’o i nTjese-nTaola, napebo i Datu- 
nTo Mata Eo: 

Posompomo dja loma’i, Datu nTo Mata Eo. 

Napalikemo wo’u rongonja papitu, rongo ntau narampa pura-pura, bare’e 

djamo samba’a rongonja. 

Sikomo tau makodje, mangarampa rongo ntau. 

Menamo i Datu-nTo Mata Eo, nato'oka rongonja papitu: 

Nepa masusa rajamu, da mpakanoto rajaku. 

Se'i manoto rajaku,ndeku poapuka jaku. 

Poapumo mpakaliga, ne’e dja sondo ndaimba. 

__Moapumo tau papitu setu, manana, napokau mondju’i: 

Pondju'i ntjakalimo, ri suraja djarawata. 

Mondju’imo, ro nadju'i mangkoni, tepapitu toju manu napoirangkadju. Me- 

sono i Lemo-nTonda ri ra mpeti: 

Siko makodje mperampa, posompomo ma'’i tana. 

Se’'imo da nu pangkita, lawi bidjanja polinga. 

Se’'i da nu paintjani, lawi bidjanja powani. 

Bangkukita kakodjenja, rongoku Sese-nTaola. 

Ro mangkoni mapari-pari tau, mesono i Datu nTo Mata Bo: 

Ne'e masusa rajamu, da mamongo riu jaku. 

Mamongo wo’u, romo, napoiwo ndongonja najali rengkonja pura-pura, na- 

pombetotoka i Sese-nTaola. Mosompomo tesantongo pa’anja ri tana, katedjo- 

ndjonja nadju’i nTjese-nTaola, nepa napeoasi: 

_i Sema da wunuriu, Datu-nTo Mata Bo? 

Dja komitaliwanua, damewunumoriunja. 

Mesono íi Datu-nTo Mata Eo: 

Tantamakamo mpodago, tundjo’u dangkulapamo. 

Nalapasaka tawala, be kono. Mesono i Sese-nTaola: 
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Se'e dasawamojaku, pakarososetundjau. 

Nawunu wo’u, be wo’u kono. 

Puramomewunujaku, mombetotomojau. 

Mombetotomo, malengi rajanja ri tana, ri raoa, malengi ri raoa, ritanamo. 

Masae-sae salanggoli i Datu nTo Mata Eo, natando pa’anja sambira, manawu, maka 

be majoa si’a, masala si’a. Anu silau mompeole, nakita: A, io kodjo, pa’a 

mPue jau, mawuju, maroso. Bare'e masae pa’anja sambira natompo, nepa palenja, 

wo’onja natodusi nTjese-nTaola, manawu. | 

Mokuômo rongonja papitu, balumo. Mempone i Sese-nTaola, liu-liu natima — 

rongonja sangkani pai peti, nato’o i nDatu mPoiri: î 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Djelamo ngoju, nakeni mpalai tau tatogo saera, djela ri banuanja nato’o: 

Pesuwumo Lemo-nTonda, jaku danupamongoka. 

Ise’'i kami radua, da mamongopura-pura 

Napakaroka pamongo, mesono i Lemo-nTonda: 

Se'i romo ngkupowia, mamongo ma'i montima, 

Ndjo’umo montima, mamongo tau, puramo, montjongka i Datu mPoiri da 

mewalili. Mesono i Sese-nTaola, nato’oka eranja: | 

Era se'imo mamongo, kita radua da mpongo. 

Metompa malai i Datu mPoiri: 

Dompalakanamo jaku, Sese-nTaola eraku. 

Tua'imu da ngkudadu, banja se’i re’e lau. … 

Katudumo ngoju ma’i, dangkupodjaja malai. 

Mesawimo ri ngoju, be masae djelamo ri banuanja. Meoasi i Gili mPine- 

betu’e, nato’oka rongonja: | 

Datu-mPoiri sindjau, ndatemo muni eramu? 

Mesono rongonja: 

Ne'emo masusa rajamu, ndatemo muni eramu. 

Mesono i Gili-mPinebetu'e: 

Ewa se’e madagomo, djamo ntamaro-ro. 

mekipoapu ri rongonja, nato’o: 

Se’'i maoromo jaku, pangkoni powia jau. 
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RongokuilLemo-n Tonda, pangkonikupakoroka, 

Djomalengi wo’u raja, melulu-lulu djo lawa. 

Nâdi wo’u pangkoni, ro napakaroka, nato’o: 

Se’'i ro ngkupowia, djamo da mangkoni kita. 

Re'itoka gana-gana, pangkonigse’i Sese-nTaola. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Romomangkoni kita, mamongomo nupowia. 

Napowia i Lemo-nTonda, ro, nato’o: 

Toka ganamo tundjau, djondjo mamongo jau. 

Pura mamongo, mesono i Sese-nTaola: 

Romo mamongo jaku, da ndjo’'u dandiu jau. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Da ndjo’'u kita radua, jowe kumampontjuruka. 

Malai ri ue mandiu, pura mandiu, mempone ri banuanja. Montjongkoka wo’u 

da jore, nato’oka rongonja: 

Se'i da joremo jaku, togombuja ntapodjandji. 

Rongonja djamo sambela jorenja. Pusamo sambuja pai santongo nadongemo 

i Datu ri Kasojoa bambari i Sese-nT'aola momporongo i Lemo-nTonda. A, nato’o, 

mawuti ntano i Sese-nTaola, ne’e ntano sia momporongo we’a setu, jaku jau. 

Montjuwe toju manu, motangoa, moruntjupaka tangoa, melindja-lindja, metunggai 

1 Sese-nTaola. Napalike ndongonja, bare’'e nâja: 

Pena Sese-nTaola, mosumo wo'u tau iwali. 

Meratamo paratanda, ri koroku, Sese-nTaola. 

Tanda iwali da ma’i, nakanoto nu intjani. 

Djamo jore nutunggai, makura pangaintjani. 

Djamo jore nu tangara, makura penawa-nawa. 

Masaepa pompelikenja, bare’e mena. Mesuamo ri ra mpeti i Lemo-nTonda, 

se’imo iwali ri pu’u edja liu-liu mai, be sako naompo boboka mbente i nTjese- 

nTaola. Mekisompomo,nato’o : 

Posompomo loma’i, se’i komi metunggai. 

Kadonge siko bambari, nepa karata kami. 

E siko tau makodje, se’'i ma’i kupeole. 

Posompomo mpakaliga, se'imo da nu pangkita. 

I sema da dosompo? Tau jore ndate. Kabare'enja nakita tau mosompo, 

mempone i Datu-nTo Kasojoa: O, jore ntano kodjo! Napokau ana majunu mompa- 

sa'a peti i Lemo-nTonda, ndjo'umo pura-pura. 
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Pusamo togo mbuja, menamo i Sese-nTaola, merapi ue, nato’: 

Tawa ue kupendo’u, noto ndajaku rongoku. 

Mesono Sima-sima lai pontu mpusenja: 

Rongomu ne’emo nu to’o, rongomu nakeni ntau. 

Nakanoto ri rajamu, i Datu nTo Kasojoa. 

Pendo'u Seen ue setu toka-toka, 

Mendo’umo, pura setu, nato'’o: 

Motungko jau makadja, rongoku ma’i narampa. 

Motungko makadja jau, rongoku narampa ntau. 

Mamongo, ro mamongo, napebo eranja: 

Datu-mPoiri eraku, narata mpepamo jaku. 

Be josa mpodago nadonge nu eranja, napeoasi ri rongonja: ke. li 

Sompenaka pondjaumu, rongoku i Gili-mPinebetu'e, 

Sima'i tewao-wao, bara nganga ntukakamu. | 

Mesono i Gili-mPinebetu'e : 
Nganga ntukakaku kodjo, sima’i mebo-bo 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Ane nganga ntukakamu, da ndeku kupago jau. 

Ngoju ngkatudu loma’i, da ngkupodjaja malai. 

Tudumo wo’u ngoju, ndekumo wo’u, djela lai banua nu eranja, meoasi Re 

Nundja anu peboka, eraku Sese-nTaola? B 

Mesono i Sese-nTaola: | 

Rongoku narampa ntau, ntje'e kupeboka jau, 

Megsono i Datu-mPoiri: 

Djamo jore nu tangara, makura mponawa-nawa. 

Djamo jore nu tunggai, makura pangaintjani. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Montjomo era nu to’o,jaku ntja pindongo. Ee 

Ane banja jore jaku, da nu dongemo bambari. 

Delulu jau tuama, kapali kaea mata. 

Delulu jau langkai, kaea mata kapali. 

Mesono i Datu-mPoiri: 
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Ma'imo pompakoroka, da ndapalulu rongomu. 
Imbe'imo totonja nato’o, nakanoto ndaja. 

“__Mesono i Sese-nTaola: 

Nakanoto nu intjani, i Datu-nTo-Kasojoa. 

Mebo ngoju i Datu-mPoiri: 

Ngoju katudu loma’i, da ngkupodjaja malai. 

Nakeni nu ngoju, lo'umo ri Kasojoa nu Eo. Masae-sae, djelamo ri bente 

__i nDatu-nTo Kagajoa, liu-liu motunda ri balamba, nato’o: 

Posompomo tulo’u, i Datu-nTo Kasojoa. 

IT Datu ri Kasojoa, se’i malulu rongonja. 

Marakia powiamu, mangarampa rongontau. 

Mena i Datu-nTo Kasojoa, nalike ndongonja papitu, bare'e wo'u bata-bata 

rajanja mokaradua, kakodjenja manga'esi tau. Penanja nato’o: 

Se'i menamo jaku, nepa masusa rajamu. 

Mebo muni tau sindjau: 

Posompomo mpakaliga,siko ntja tau makodje. 

Moapumo rongonja papitu, papitu kura napaunda, sangkura samba’a, papitu 

toju manu napoirangkadju. 

Posompomo mpakaliga, ne’'emo sondo nu imba. 

Mesono i Datu-nTo Kasojoa: 

Nepa masusa rajamu, se’i da mangkoni jaku. 

Pondju'i ntja sakalimo, ri suraja djarawata. 

Nadju'ikamo ndongonja, mangkoni, ro mangkoni, mamongo, najalika parewanja 

maroso porengkonja: mowidu ngkojoe, tongawa da kalo’unja, penainja ewa ata 

sanawa. Mosompomo, tudu lai tana, tedjondjomo — Kae jaku, bale! Nadju'i i nTjese- 

nTaola nu tambulinja ungka ri lompenja, karimbo mposomponja. Ro nadju'’i, napeoasi * 

I sema da wunu riu, to’o, da ku paintjani. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Dja komi taliwanua, dewunu da mperiuka. 

Mesono i Datu nTo Kasojoa: 

Tantamakamo mpodago, tundjo’'u da ngkulapamo. 

Natantamaka, nalapasaka mombunu, ndjo’umo tawala be kono. Mesono i 

Sese-nTaola: 
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Tantamaka wo'u jau, se’i desawamo jaku. 

Mesawa, be kono wo’u. Mesono wo’u i Sese-nTaola, nato'o: 

Nakadago mposibali, da narabumo penai. 

Narabumo kodjo penaìî, nalapasaka mombetoto, natempu-tempu, reko-reko mbô, 

reko-reko mbô, be kono, malengi ri tana, ndeki raoa, malengi ri raoa, lau ri tanamo, 

momberampai inosa. Nakeni ngkasaenja, masala-kopi i Datu-nTo Kasojoa, nata- 

ndo palenja, pa’anja, nepa nasaju ri le'enja, matemo, natodu wo’onja teripuri, ma- 

nawu ri tana. Puramo setu, ndeku montima rongonja. Napebomo ngoju: | 

Ngoju katudu loma’i, da ngkupodjaja malai. 

Nakeni ri banuanja, djelamo nadikamo peti, napokau rongonja: 

Pesuwumo Lemo-nTonda, kami da nu pamongoka. 

Mesuwu i Lemo-nTonda, napowia mamongo, nato’o: 

Se’i ro ngkupowia, mamongo ma’imo tima. 

Ndjo’u montima mamongo, natondjuka eranja: 

Era, da mamongo jau, bepa da mompalakana. 

Ro mamongo tau saera, mesono i Datu-mPoiri: 

Mompalakanamo jaku, Sese-nTaola eraku. 

Io palaimo lo’u, Datu mPoiri eraku. 

Malaimo eranja, djela lai rongonja, napeoasi i ngGili-mPinebetu’e : 

Datu mPoiri sindjau, ewa mbe’imo eramu? 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Eraku ndatemo muni, ntje’e nu pekutana. 

Manotomo rajanja, maro-ro wo'u tau samboko lai kare’enja pai tu’anja. 

I Sese-nTaola se’i djamo ewa owi powianja, ro mangkoni, mamongo, m 

ndiu, joremo wo’u. Kajorenja se’i ma’imo i Datu-mPajompo Jangì sambira, m 

ntjongka, da merampa i Lemo-nTonda. Nalike ndongonja i Sese-nTaola: 

Sese-nTaola pembangu, sima’imo wo’u tau. 

Djamo jore nu tangara, makura mponawa-nawa. 

Djamo jore nu tunggai, makura pangaintjani. 

Sima’'imo wo’u i Datu-nTo Pajompo Jangi sambira, mosu da djela, na 

bepa djela ri gori mpena i nTjese-nTaola. Me'onto ri pu'u edja, mekisom 

nato’o i Datu-nTo Pajompo Jangi: 
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Sese-nTaola posompo, siko tau to bambari. ha Dante Onna ahd 

To bambari ngkakodje, nu posompo dja loma’i. 

Bare'e mena lau tau, kende mempone ri banua i Sese-nTaola, rongonja 

| mesuamo ri ra mpeti. Nakitamo fau jore, napasa’a kare’e ndongonja nakeni 
mpalai, bare'epa djela ri bauuanja, naratamo gori mpenanja i Sese-nT'aola; pe- 
nanja, se’i nato’o: 

Tawa ue ngkupendo’u, rongoku i Lemo-nTonda. 

Mesono Sima-sima: 

Rongomu ne’'emo nu to’o, setu ue toka-toka. 

Nakanoto ri rajamu, rongomu nakeni ntau. 

Nakanoto nu intjani, i Datu-mPajompo Jangi. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Motungko makadja jau, rongoku narampa ntau. 

Motungko jau makadja, rongoku ma’i narampa. 

Datu mPoiri eraku, narata mpepamo jaku. 

Nadonge i nDatu-mPoiri, napeoasi ri rongonja: 

Sompenaka pondjaumu, rongokui Gili mPinebetu'e. 

Sima’i ntewao-wao, bara nganga ntukakam u. 

Ane i Sese-nTaola, pedongeka mpakajosa. 

Mesono i Gili-mPinebetu'e: 

Nganga ntukakaku kodjo, kudonge sima’i mebo-bo. 

AÁne nganga ntukakaku, da ndeku nu pago jau. 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Ngoju katudu loma’i, da ngkupodjaja malai. 

Ngoju ndikenimo jaku, da rata ndati eraku. 

Ndekumo kodjo, nakeni ngoju; sampali naepesaka, djelamo lai eranja. 

Nundjaanu peboka, eraku Sese-nTaola? 

Mesono i Sese-nTaola: 

Kupeboka eraku, rongoku narampa ntau. 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Djamo jore nu tunggai, makura mpangaintjani. 

Djamo jore nu tangara, makura mpenawa-nawa. 

Mesono i Sese-nTaola: 
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Montjomo anu nu to’o, jore jaku, era, kodjo. 

Nakanoto nu intjani, i Datu-mPajompo Jangi. 

Mombesorimo motunda tau saera, nakeni nu ngoju, masae-sae dje 

Pajompo Jangi, motunda ri balampa, mebo i Datu-mPajompo Jangi: 

Posompo jau loma’i, i Datu-mPajompo Jangi. 

Napalike ndongonja papitu wo’u, sakodi rongonja uaju, pai bare’epa nale’o 

naporongo. Mesono i Datu-mPajompo Jangi: Eil 

Pambai jaku merampa, bare'e dasae gaga 

Nepa masusa rajamu, se’i mena’umo jaku. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ne'emo sondo nu imba, bo da masusa impia. Be 

Posompomo dja loma’i, Datu mPajompo Jangi. Zn 
ke 

Mesono i Datu nTo Pajompo Jangi: ie. 

Nepa masusa rajamu, dekipoapuka jaku. 

Poapu maliga-liga, ne’emo sondo ndaimba. 

Moapumo rongonja papitu, samba’a sangkura, samba’a sangkura, p: 

toju manu napoirangkadju. Mananamo, napokau mondju’i: 

Ndipondju’i ntjakalimo, ri suraja djarawata. 

Ro mondju’i mangkoni, napangkoni ndongonja, nato’o: o 

Jowe kamawo ndajamu, da ndisumpu jau jaku. ä 

Nasumpuka kodjo, samba’a santjumpu, samba’a santjumpu, dja b / 

nasumpu pitu ntjumpu, mangkoni ngkalionja. Ro mangkoni mekijali rengk 
najali ntjamba’a samba’a; pitumpole badju, salana, siga napasua; maranta 

samba'a, mondi-ndi posomponja wu, ri, lai tana katudunja ngkalompe, djam 

ri wawo ntana, be madago mombeluku. — Kae jaku bale! — Nadju’i nta 

nTjese-nTaola, mombeoasi: 

Sema dewunu riunja, nu baleku Sese-nTaola? 

Mesono í Sese-nTaola: | 

Komi anu natunggai, lapasakamo loma’i. 

Mesono i Datu nTo-Pajompo Jangi: 

Tundjau ngkulapamo, pimpinaka mpakadago. 

Mesono i Sese-nTaola: 



ogen 

Da ngkumesawamo jaku, pakadagomo kantamu. 
Pakadagomo kantamu, da mesawamo jaku. 

Nawunumo kodjo, nasubitaka, kasimbente, simbente pailasi, simbente maka- 
liki. Mesono i Sese-nTaola: 

Lega da tapaintjani, da mandabumo penai. 

Mombetoto ri wawo ntana; malente ri tana, ri raoa, malente ri raoa, ri 

tana, ngasamo se'i, sala nggoli i Datu mPajompo Jangi, kono natando pa’anja 

nepa palenja, maka masala si’a, bare'e re'e joanja. Mesono i Sese-nT'aola: 

Bara nu ndja mangaja, i Datu-mPajompo Jangi? 

Djamo koro dale-dale, sinkandjera singkawera. 

Nepa natando le'enja meoretaka ri raoa wo’onja, metodu i Sese-nT'aola 

manawu ri fana, Ndekumo i Sese-nTaola, natima rogonja, naparitongoti peti 

kare'e ndongonja, nepa napebo ngoju: = 

4 

Ngoju tudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Tudu ngojn, nakeni mpalai, masae-sae djela ri banuanja, nato’o: 

Pesuwumo Lemo-nTonda, kami da nupamongoka. 

Mesuwu, napowia mamongo. 

Se'i ro ngkupowia, mamongo ma’'imo tima. 

Ndjo’u montima mamongo, nakenika eranja: 

Era io ntamamongo, se’i silau mamongo. 

Era da mamongomo kita, se’i mamongo ngkutima. 

Ro mamongo, mesono i Datu-mPoiri: 

Romo mamongo jaku, dompalakanamo jau. 

To mpompalakanamo, rongomu wo’u ndapago. 

Mebo ngoju i Datu-mPoiri: 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Nakeni nu ngoju, djelamo lai rongonja. Napeoasi i ngGili-mPinebetu'e : 

Datu-mPoiri sindjau, arambe’i eramu? 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Ndatemo muni tukakamu, ne'emo kodi rajamu. 

Ndatemo pai rongonja, eraku i Sese-nTaola. 

Ánu sindjau i Sese-nT'aola mangkoni, mamongo pai Ea ro setu, mo- 

ntjongka da jore: 



EDE 

Se’'i ro mamongo kita, pangkoni da nu powia. 

Se’'i ro ngkupowia, ma’imo da ngkoni kita. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Romo mangkoni kita, mamongo da nu Don 

Mesono i Lemo-nTonda: | 

Njau be nu to’okaku, toka ganamo tundjau. 

Ndjau setu toka-toka, pamongo Sese-nTaola. 

Ndjo’u mamongo, ro setu nato’o: 

Da nakadago ndajaku, kundjo’u mandiujaku. 

Ndjo'umo mandia samboko ri ue nawaja, napasamboni, najali pasambonja, 
mandiumo, pura mandiu mosore, mamongo, mekitale rengko ngkajore, nato’o: 

Se'i da turumo jaku, da nakanoto ndajamu. 

Nakanoto nu intjani, onombuja kutandai. Bigs 

Joremo wo’u; nepa togombuja naliu, nadonge i nTorokuku mBetu’e ba-_ 

mbari i Lemo-nTonda naporongo i nTjese-nTaola. A, nato'o, mbamba i nTjese- — 

nTaola, bare’e kupodjo, jaku da rongonja. Montjuwe manu, montangoa, naruntjupaka 

tangoa, natompo manu nasuwe tojunja, madago tontji mpanga’e ndjo’uma ung 

ri tananja, tesaajo me’onto mandonge tontji madja’a, nepa madago, ndjo’u wo’ 

Papitu mata i nTorokuku mBetu'e, sape ri lionja, ri patiga, ri tongo ndo’u, 

mangu-mangu, ewa mangkapa ogu mbetn’e papitu. Kadjelanja ri bente inTjese- 

nTaola, mosumo gori mpenanja, ntanoka bare’epa djela lai ria. Napalike ndongonja: 

Sese-nTaola pena, tau mosumo da rata. 

Sima’i tau iwali, nakanoto nu intjani. 

Djamo jore nu tunggai, makura pangaintjani. 

Djamo jore nu tangara, makura mpenawanawa. 

Bare'e mena, se’i iwalinja nakama’i-ma’i, osomo bente, boboka bare’e, ndjo'u umo 

liu-liu ri banua i nTjese-nTaola: J 

Posompomo Sese-nTaola, sikomo tau makodje. 

Sikomo tau makodje, bambari ngkadonge-donge. 

Bare'e mena, bare’e naepe pompalike ndongonja, kende mempoue i nTo- 

rokuku, napokau ana majunu mompasa’a peti kare'e i Lemo-nTonda, makeni 

na'u, nakeni mpalai, tetoromo manga’e, morasimo. Lawa-lawamo, nepa mena Ï 

Sese-nTaola, mekitawa ue: 

Tawa ue, Lemo-nTonda, ngkupendo’u nakajosa. 

Mesono “Sima-simanja : 



BEN te 

Rongomu ne'emo nu to’o, setu ue toka-toka. 
Djamo da mendo’u jau, da nakajosa matamu. 

_ Mendo’'umo, nakita bare'emo lau rongonja, mesono: 

Motungko jau makadja, rongoku ma’i narampa. 
Motnngko makadja jau, rongoku narampa-ntau. 

Mesono Sima-simanja: 

Nakanoto nuintjani, i Torokuku mBetu’e. 

Mekilaemo si eranja, i Sese-nTaola: 

Datu-mPoiri eraku, narata mpepamo jak u. 

Nadonge i Datu-mPoiri, nato’oka rongonja: 

Sompenaka pondjaumu, rongoku i Gili-mPinebetu’e. 

Sima'i ntewao-wao, bara nganga ntukakamu. 

Pedongeka mpakajosa, bara i Sese-nTaola. 

Mesono i Gili-mPinebetu'e: 

I Sese-nTaola kodjo, sindate mebo-bo. 

Ndeku nupago jau, ane nganga nu eramu. 

Mebo ngoju i Datu- mPoiri: 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Meogu ngoju, mesawi i-Datu- mPoiri, nakeni mpewui ngoju, djela lai eranja: 

Nundja nu peboka, eraku Sese-nTaola? 

Mesono i Sese-nTaola: 

Rongoku narampa ntau, Datu-mPoiri eraku. 

Mesono î Datu-mPoiri: 

Djamo jorenu tangara, makura mpenawa-nawa. 

Djamo jore nu tunggai, makura pangaintjani. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Montjomo era nu to’o, jaku ntja pindongo. 

Nakanoto nu intjani, i nTorokukumBetu’e. 

Manotomo raja i nDatu-mPoiri, napebo ngoju, sawi lai ria tau saera, na - 

keni ri kare'e i nTorokuku mBetu'e, ndjo’u ri balampa, motunda, mekisompo: 

Posompo dja loma’i, i nTorokuku mBetu’e. 

Siko papitu matamu, mangarampa rongo ntau. 
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Jorepa ndati banuanja, napalike ndongonja papitu, mena. Mesono 

nTonda ri ra mpetinja: Rl zl, GA 

Bepa kukita kakodjemu, Sese-nTaola rongoku. 

Mesono i Torokuku-mBetu'e: 4 

Nepa masusa rajamu, Sese-nTaola silau. 

Jaku depa membangu, dekipoapuka jau. 

Mesono tau silau: 

Poapu maliga-liga, ne’emo sondo ndipowia. 

Posompomo ma’ijau, ne’'e dja mongaju-ngaju. 

Se’'imo da nu pangkita, lawi bidjanja polinga. 

Se’imo nu paintjani, lawi bidjanja powani. 

Mekidju'imo i Torokuku Betu'e: 

Pondju'i ntja sakalimo, ri suraja djarawata. 5 

Mondju'imo; ro setu, nato’o: 

Romo mondju’i kami, da ngkoni palai ma’. 

Mâra-ara. mangkoni sisi’a papitu, kauajunja rongonja. Ro mangkoni n: | 

Mangkoni jaku lo’u,da ndipowia mamongo. ENEN 
Napowiamo, mamongo i nTorokuku-mBetu’e. Ro mamongo me 

parewanja : : 
E, 

Romo mamongo jaku, ndijalimo parewaku. 

Najalimo papitu salana, siga, badju, moso’o-so’o wo’u papitu, maroso 

rewanja, narantasi bamba ata, mosompo, ungka ri karikinja katetananja. M 

sì Sese-nTaola, nadju’i ntambulinja, tesoremaka nato’o: 

_Isema dewunu riu, baleku Sese-nTaola? 

Mesono i Sese-nTaola: 

I komi taliwanua, ntje’i dewunu riunja. 

Mesono i Torokuku m-Betu'e: 

Tundjo'u da ngkulapamo, tantamakamo mpodago. 

Natantamaka, nawunu, nasubitaka be kono. Mesono i Sese-nTaola: 

Da ngkumesawamo jaku, pimpinakamo tundjo’u. 

Mewunu mpesawa, puramo tawala, penaimo, mombetoto, djamo kakere 



en. 

ra mbente; malengi ri raoa, metudumaka lai tana, malengi lai tana, ndeki raoa- 

mo. Masac-sae sala nggoli i Torokuku mBetu’e, natando palenja, pa’anja, koronja, 
djamo wo’onja merumpa-rumpa meoretaka ri raoa, natodu i Sese-nTaola. Matemo 

ì Torokuku mBetu'e; ndeki banuanja i Sese-nlaola, natima rongonja, ndjo’umo ri 
eranja, nato’o: 

Era rongoku se’imo, bara da ntamalaimo. 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Tudumo ngoju, nakeni mpewalili tau tatogo. Djela ri banuanja, mempone, 
mesono i Sese-nTaola: 

Pesuwumu Lemo-nTonda, kami da nu pamongoka. 

Mesuwu, napowia mamongo, ndjo’u montima, napamongoka eranja. Mesono 

ì Lemo-nTonda: 

Se'irongkupowia, mamongo ma’imo tima. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Era iomo mamongo, palakana tapanto’o. 

Mesono i Datu-mPoiri: 

8 Romo mamongo jau, dompalakanamo jaku. 

Kalo'unja dompago rongonja nakeni nu ngoju, djelamo ri banuanja, meoasi 

rongonja : 

Datu mPoiri sindjau,eramukantja mbe’imo? 

Mesono i Datu mPoiri: 

Pakadagomo rajamu, ndate muni tukakamu. 

Mekipoapu si Lemo-nTonda i Sese-nTaola, nato’oka i Lemo-nTonda: 

Puramo mamongo jaku, pangkoni powiakaku. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Se'i ro ngkupowia, se’'i mangkonimo kita. 

Ro mangkoni, mamongo, ro mamongo, mandiu, jurumo muni matanja, me- 

kitale ompa i Sese-nTaola, nato’o: 

Se'i da joremo jaku, danakanoto ndajamu. 

Nakanoto nuintjani, pitumbuja kupodjandji. 

Joremo kodjo, kajorenja patambujamo pusa, moiwomo i Momata Tibu; 

‘tibu matanja ruogu; bambari nadonge porongo i Lemo-nTonda, nato’o: A, nee 

ii Sese-nTaola, jaku jau rongo i Lemo-nTonda, sangkudja wo’u kakodjenja, pai 

Verh. B. G, LI 2e stuk. 3: 
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kukoto. Nepa nakita mataku, mabalimo rajanja!—O ma’imo ri djaja, bara 

djamo tesambuja ojonja da mena i Sese-nTaola, djelamo ri pu’u edja, mekisompomo: 
Y 

Posompo da loma’i, baleku Sese-nTaola. 

Posompomo Sese-nTaola, se’'imo nu polinggona. 

Siko tau to bambari, se’epa ngkutunggai. 

Momata Tibu to’onja, toto nTjese-nTaola. 

Kabare'enja napetangani, najawataka bare'e wo’u, mempone, djamo natima 

i Lemo-nTonda ri ra ngkare'enja, malai. Bare'epa masae palainja, menamo i 

Sese-nTaola, napokau rongonja: 

Tawa ue Lemo-nTonda, da ngkupangkita raoa. 

Mesono Sima-sima : 

Rongomu ne’emo nu to’o, mpandjo’u nakeni nggora. 

Io pindongomo jau, ue tokamo tulau. 

Nâmasi ue, narata, mendo’u, nakitamo rongonja bare'e, nato’o: kt kia 

Motungko makadja jau, rongoku narampa ntau. 

Motungko jau makadja, bamo naowe marampa. 

Mebomo wo’u si’a i Datu-mPoiri, nadonge pebonja, mesawi ri ngoju, mai 

melae. Naulaja i Sese-nTaola ri wawo ngoju meogu, nakeni ri kare’e i Momata 

Tibu. Djela lai ria, mekisompo: 

Posompo djaloma’i, sikose’'i Momata Tibu. 

Marakia powiamu, mangaramparongontau. 

Se’'i wo’unupangkita, lawi bidjanja molinga. 

Se’'i wo’unuintjani, lawi bidjanjapowani. 

Mesono i Momata Tibu: 

Njau bemo nupebo, tulo’u da ngkumosompo. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Posompomo mpakaliga, ne’'emo sondo nu imba. 

Gasa ngkedje motunda, posompo ma’i bale. 

Mariangkanimo gaga, narampa-rampa ntuama. 

Mesono i Lemo-nTonda ri ra mpeti: 

Ne’e mowotu ntjolora, rongoku Sese-nTaola. 

Marata paratanda, ri koroku, Sese-nTaola. 

Tanda balu, tanda mate, ri koroku Sese-nTaola. 

Bo da kuto’o impia, dja maria mompalinga. 
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Mesono i Momata Tibu: 

Nepa masusa rajamu, dekipoapuka jau. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ne'emo sondo nu imba, posompomo mpakaliga. 

Mesono i Momata Tibu: 

Ane dja siko tulau, bapa maeka rajamu? 

Mesono i Sese-nTaola : 

Tomo jau mosompo, ne'e nu sondo nu to’o. 

OEP pg TT BRA te KE 

Mesono i Momata Tibu: 

Bara djandjimo da mate, tulaumo jaku bale! 

Mosompomo bare'emo tetana. 

Pewunumo jau ma’i, siko tau natunggai. 

4 
_____Mowunumo i Momata Tibu, be kono, mesawa i Sese-nTaola, be kono wo’u. 

Pura tawala, penaimo. Mandabu penai mombetoto. Mesono i Sese-nTaola: 

Da ndarabumo penai, kodje da napaintjani. 

Djamo tepidji nono tepakoro ri ra mbente pombetotonja, kandidi-ndidi tana; 

masae setu, mawelamo Sese-nTaola, madungka, mate. Nato'o i Lemo-nTonda 

sindate ri ra mpeti: 

Se’'i nu to’oka ro, pai nuto’o be montjo. 

Kuto’'o tanda ngkabalu, pai siko da nu sapu. 

Datu mPoiri, sindjau, pelaemo saeramu. 

| Melae i Datu mPoiri, dja koronja mpintja ndjo’u napombeara pai Momata 

Tibu; dja nakekeni ri palenja, narapa, mabutu palenja, witinja, masempa ungka 

tanta'inja, sawi ri tanoananja, maposo matanja, mewali limbo ruogu ri wawo ntana. 

_Mesono i Datu-mPoiri: 

Peole bara ba tindja, tagara ntasi metima. 

Tesakodi be mombali, petima ntagara ntasi. 

, Mesuwumo i Lemo-nTonda ri ra mpeti mompatuwu rongonja; toka-toka 

wujawa napepesuwu ri ra mpeti, nawebusika ri koronja, pitu ngkani wailo'u wai 

ma’i, djuku-djuku sangkoro; tuwu muni i Sese-nTaola, pajamo welanja. Mesono 

iLemo-nTonda: 



Ee 

Siko sangkanimo mate, djo era nu mompelae. 

Mesono i Sese-nTaola: | | 

Banja kuoamo ro, tekajore jaku kodjo. ere 

Mesono i Datu mPoiri: 

Io era dalaimo, ngoju djaja imbe’imo? 

Pakadagoka eraku, rongomu, boi manawu. 

Napalaikamo petinja i Lemo-nTonda- napakatongawamo koronja. | 

ì Datu-mPoiri; 

Ri djaja boi mawaro, era mpakadago-dago. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Madagomo potundaku, bare’emo da manawu. 

Nakeni nu ngoju tau tatogo, djelamo ri banua, nato'o i Sese-nTaol 

Powia mamongo jau, Lemo-nTonda sindjau a 

Powia mpepamongoka, da napantangara songka. — 
ES MAD, 

Mesono i Lemo-nTonda: we 
nrd 

Se'i ro ngkupowia, mamongo ma’'imo tima. 

Ndjo'u i Sese-nTaola, napamongoka eranja : 

Silau era mamongo, songka da ndapanganto’o. 

Nato'o i Datu-mPoiri da mamongo riunja nepa nato’o: 

Se'i karo-rota, banja da panto’o songka. 

Se’'i ro mamongo, djamo songka da nato’o. 

Eraku Sese-nTaola, siko da manto’o songka. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Se'i songkamo ngkuto’'o, sangkani-ngkanimo kitas on 

Datu-mPoiri eraku, rongomu nutimajau. ren 

Rongomu lo’u montima, pedongekangkupaimba. 

Naioka i nDatu-mPoiri: 

Io da lo’'umo jaku, Sese-nTaola eraku. 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Kalo’unjamo djela lai ria, napeoasi ndongonja, i Gili mPinebetu'e: 

Datu-mPoiri sindjau, ara mbe’imo eramu? 

Mesono i Datu-mPoiri : | 



Eyes 

Eraku ndate ratamo, siko ne'emo ntja mawo. 

| Se'i jaku napokau, djo ma’i montima siko. 

Nakonoto nu intjani, ndekudasangkani-ngkani, 

Ipane naimba-imba,sangkani-ngkanimo kita. 

Pompakoroka poiwo, kita da ntamalaimo. 

Mesono i Gili-mPinebetu’e: 

| Romo kupakoroka, da laimo ntametompa. 

Metompa si Tu'anja i Bangkele Tu’a: 

| Tu’'a da ngkamalaimo, komi se’i ire’imo. 

Mesono i Bangkele Tu’a: 

Á, ne’'e malai anaku, tora-tora wo’ujaku. 

To'oka Sese-nTaola, jaku wo’'u tora-tora. 

Mesono i Gili-mPinebetu'e: 

Taowemo mombebali, tu’a kami da malai. 

‘ Mesono i Bangkele Tu’a: 

Io, kupe’'ontokamo, pelindja madago-dago. 

| | Napebo ngoju i nDatu-mPoiri: 

j Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Tainte dee nakenimo tau samboko pai rengkonja. Djelamo ndate 1ia, 

mesonomo i Datu mPoiri: 

Ise’i ratamo kami, Sese-nTaola eraku. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Rongoku i Lemo-nTonda, eramu nu pamongoka. 

Koho, da nu pamongoka, eramu nu Lemo-nTonda. 

Nakohomo eranja, nato’o: 

Dago ntjakodi era, sikomo se’i jau. 

ï Ro mamongo nato’o i Sese-nTaola: 

Romo mamongo kita, pangkoni da ndipowia. 

Ndjo’umo pai eramu, da mpowia retundjau. 

Ro napowia nato’o: 
ae DES 

Se'i rongkupowia, dja nu da mangkoni kita, 
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Ndjo'umo mangkoni sisi’a aopomo se’i, mabosu komponja, nato'o: 

Romo mangkoni kita, pamongo da ndipowia. 

Mesono i Lemo-nfonda: 

Njau be ndito’o jau, toka ganamo tundjau. 

Isetu komi radua, toka gana pura-pura. 

Ndjo'u mamongo sisi’a saera, samboko. Ro mamongo nato’o: 

Malimûmo rajaku, da ndjo’u da ndiujau. 

Dandiu da ntamendaki, onu wo'u da najali. 

Kajuku da ndipepali, mbe’i pandika mpapami? 

Ndjo’u mantima i Lemo-nTonda, nato’o: 

Jaku da ndjo’u da ntima, se’i jaku mangangkita. 

Se'i kajuku i mpapa, kou da ntapompembasa. 

Nakoumo kajuku, ro nakou, mebomo rongonja i Sese-nTaola: 

Kajuku ma’imo tima, da ndjo’u ri ue kita. 

Ri ue da ndapembasa, ri pala-pala i mpapa. 
Da ndjo’usangkani-ngkani, se’i kita santua’i. 

Datu mPoiri eraku, da ntamalaimo jau. 

Mesono i Datu-mPoiri : 

Ako ndjo’u kupanto’o, da eraku Sese-nTaola. 

Ndjo'umo ri ue, me’'onto ndjai pala-pala nadika ri pandiu, | 

Sungke pasambo sindjau, ue da ngkapangasangku. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Ue lo’umo ndisangku, da nu parakisi jaku. | 

Nasangku ue, nakeni ndati pala-pala. Mesono i Lemo-nTonda, nato’oka 

rongonja : RE 

Potaliku ma’i kami, komi se'i da mendaki. 

Mendakimo, pura narakisi, nato’o i nTjese-nTaola, nato'oka rongonja: 

Rembisaka sampogeno, tanda ngkoromu maleko. 

Leko-leko ntudu tana, ntjawi sipa mebambara. 

Nawontjeani wujua i Lemo-nTonda. 

Wuju i Lemo-nTonda, papitu wontjeaninja. 

Romo mandiu kami, komi palaimo ma’i. 
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Puramo tuama, we'a mandiu; mosore tuama ndeki pala-pala. Pura ma- 

ndiu we’a, nato’o: 

Kaosi wujua mami, kajuku da nakajali. 

Da naka ronga mangau, wujua kaosikaku. 

Nakaosi wujua ntuama radua, pura nakaosi mbe'a, nato’o: 

Da ntamalaimo jau, ro nu kaosi jaku. 

Da laimo pura-pura, kita da ndjoi banua. 

Malaimo djela ri banua, nato’o i Sese-nTaola: 

Se'i-se’i ratamo kita, mamongo wo’u powia. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Se’'irongkupowia, mamongo ma’'imo tima. 

Mamongomo; ro mamongo nato’o i nTjese-nTaola: 

Ane romo mamongo, songka wo’u da nato’o. 

p E,‚, Lemo-nTonda sindjau, da manto’o songka jau. 

Sindjau i Lemo-nTonda, da mombeto’oka songka. 

E, siko Lemo-nTonda, anu da manto’o songka. 

Siko anu da intjani, songka da nto’oka kami. 

| Mesono i bendes 

| Pedongeka kaliwongo, ane jaku da manto’o. 

| Mesono i Sese-nTaola: 

To’o mpakadago-dago, se’'i kapedongekamo. 

Mesono 1 Lemo-nTonda: 

Se’'ipa songkandajaku, da mpatuwumo papamu. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ane siko manganto’o, bemo kasapu pindongo. 

Bara re’e dja ajapa, tima da ndapangarapa. 

Nauamo peti, bungge, pandika ajapa da naparuru nenenja pai papanja, 

napetondani kare'enja. Mesono i Lemo-nTonda: 

Ane rata mawo ndaja, djo waka mpale i mpapa. 

Ue mataku molepe, djo waka mpale i nene. 

Merata mawo ndajaku, djo waka mpale mpapaku. 
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Jalimo keni ri ma’i, jaku se’i maintjani. 

Najalimo i Lemo-nTonda, nakeni ri wombo mbanua ajapa wpapanie pal 

nenenja tau pura-pura simbente, puramo narapa-rapa. E 

Da ndatale lai tana, setu lai ojo ngapa. 

Lai ria kasoanja, wuku da ndapasambaka. 

Lo'umo nakeni lai soma, natale lai ria; pura setu nato’o: 

Wuku nenemu papamu, da nu patanikajau. 

Narurumo ntau se’i, ri nunu kaposambakanja, masae naparuru, nepa si 

ngkandomu, mesono i Lemo-nTonda, nato ‘oka rongonja: aj 

Puramo napasambaka, djamo siko mantangara. 

Ndatima mangko wujawa, ue da ndapangantawa. 

Mangko da ndaparadua, se’i nakaronga wungka. 

Nu wuku ntapasambaka, ndaka’uwi nu ajapa. 

Ane ntje’e, da ntadjaga, boi ntesebu ri tana. 

Naka'uwi, ro setu nato’o: 

Siko se’isamba’a, da mompatuwu papata. 

Ndjo'umo sisi’a samboko, nawebusi ue ri ra mangko wuku ntau mate, na- 

baku so, so, so, nato’o: 

Pitungkani gana-gana, da ntapangkita tandanja. 

Kapitungkaninja nawebusi, molengkomo wukunja, menesi ewa udja mba- 
mba eo, mompepali posuntjunja boi salasuntju mombekekeni, mombemama, go 

ntjamba’a ntjamba’a, rodomo wo’u, Kaewase'enja, nato’o i Lemo-nTonda: 

Webusi wo’u sangkani, da nakaronga mewali. 

Nawebusi wo’u, molengkomo wo’u, manotomo kataunja pai nepa wukunjs 

kangkodo-ngkodo, bepa lau inosanja dja wuku mpintja. Mesono i Lemo-nTon 

Pakagana pitungkani, da nakagana mpewali. 

Nawebusi ue ri mangko, sintji i Lemo-nTonda peranga namatai inta, panta 

nto tu’anja, nadika lai mangko napatuwuka tau mate pura-pura. Ganamo pitu- 

meruku, nepa katuwunja se’i, bare'epa mompeole tongo ndaoa se’i. Ganamo pa 

rewa ngkoronja, mesono i Sese-nTaola: jy 

Setu puramo membangu, pebontjeka riu jau. 

Napebontjeka ri kura bangke; tuwu-tuwu mpodago, mowotumo. Nato’o i 

Lemo-nTonda: E 
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Setu ane mananamo, tila-tilaka ri-tabo. 

Napodjuju-djujuka sa'e, natangkauka bontje nasiruka, bangke sa’e, kodi 

sa'e, pura-pura tuwu kabosenja, watua, natilaka kumu. 

Liwu tilaka kumunja,anu tu’a wuugka-wungka. 

Liwu tila wungka-wungka, ndjoi wa’a anu tu’a. 

Puramo natilaka, malaimo ndjai banuanja, napoapuka mpodago, mangkoni 

sangkani pai tau tu'anja. Mowotumo papa pai nene i Lemo-nTonda: A, nato’o, 

ane be djela siko, kede, be maintjani katuwuta: 

Ane be rata anaku, bare'e da tuwu jaku. 

Sikoane be ma’i, bare’e.da tuwu kami. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Montjomo anu ndito’o, djamo jaku ro kodjo. 

Montjomo nito’o jau, kuma’i mompatuwu tau. 

Mesono muni tau tu’anja: 

Dja siko ma’ anaku, mompatuwu jaku. 

Madago muni katuwu ntau pura-pura, tepopogelemo muni. 

A, se’e wo'u ngkuto’oka, kabosenja pura-pura. 

Songka da ndito’o jau, da nakanoto ndajaku. 

Dja siko da nto’o songka, anaku Sese-nTaola. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Powotu sa, Lemo-nTonda, jakumo da nto’o songka. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Isiko sintja tuama, da manto’o songka ndaja. 

Isiko Sese-nTaola, da manto’o-nto’o songka. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Se'i panto’o ndajaku, da do’a-salama jau. 

Nenemu pai papamu, ntado’asalama jau. 

Bepa rata lai nanggi, anu matemo sangkani. 

Modo'a-salama kita, songka djamo imba-imba. 

E,‚, Lemo-nTonda sindjau, songkamo tau mombadju. 

Nasongkamo tau dombadju, ndjo’u, anu mombadju, mombadju, anu melulu, 

melulu. Napebomo i Sungko-nTada, watua mPapanja, tau manoto kodjo rajanja: 

E Sungko-nTada mai’mo, da kupanto’oka siko. 

Djelamo i Sungko-nTada, nato’o: 
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Pue, se'imo jaku, songka ndito’omo jau. 

Mesono i Sese-nTaola: d 

Songka da nu pedongeka, da lo’u malulu bengga. 

Siko anu maintjani, nda lo’u mantjo’o ulaki. 

| 

Ndjo'umo i Sungko nTada melulu. Nato’o i Sese-nTaola, napokau rongonja: 

Ndipare'e pai rampa, Lemo-nTonda gana-gana. ie 

Mesono i Lemo-nTonda: | 

Lawi gana toka-toka, rongoku Sese-nTaola. 

Se’i pura toka gana, impiamo da matanja? 

3, 

Mesono i Sese-nTaola ; 

Traneo da mantjabo, matanja naipuamo. 

Masae-sae djelamo i Sungko-nTada: | 

Pue, i se'imo jaku, bengga mâjamo silau. . 

Mesono i Sese-nTaola: 

Pakadago mangantaka, bo’i lapa Sungko-nTada. 

Mesono i Sungko-nTada: 

Bengga lawi be maila, madagomo kupandika. 

Nubengga manaja-naja, madagomo kupantaka. 

Ungka lai ria bangke reme dompakanana, nato’o i Lemo-nTonda: 

Sese-nTaola sindjau, bengga ndisampamo jau. 

Labe ndatima samba’a, da ndasambale bengga. 

Napokaumo i Sungko-nTada ndjo'u montima _labe, mompare'e engko 

mpontjambale. Ë 
Nato'o i Sese-nTaola: 

Pelindjamo, Sungko-nTada, tima labe ri winanga. 

Lo'umo montima labe, Sungko nTada ne’e masae. 

Ndjo’umo i Sungko-nTada, djela lai winanga nasale labe, nato’o: — 

Labe komi da mandake, bengga ndeku ndisambale. 

Mesono i Labe: 

Ako djamo da melindja, kabosenja mekitima. 

Mandakemo i Sungko-nTada pai labe, djelamo nato’o: 

IT se'i ratamo labe, kami ndipokau pane. 

Kupekitima labe, se’ibenggandisambale. E 

, 
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Mesono i Labe: 

Kabosenja ndipokau, lo’umo napungu jau. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Sungko-nTada tau noto, bezgga lo’u pakaroso. 

Mesono 1 Sungko-nTada: | 

Pue romosilau, labe da ma’imo jau. 

Mesono i Sese-nTaola,: 

Labepa ma'ijau, da lo’umo pai jaku. 

Lo'umo, nasambalemo bengga, pura setu, nasampa, nateo ri balampa. Nato’o 
Sese-nTaola: 

Ndiiomo Sungko-nTada, nditeo ri balampa. 

Pakoroka, Sungko-nTada, sa’e doapu ri tana. 

Imbe’imo anu tu’a, da ma’imo pura-pura. 

Da mampoasa baula, ndapampoapu ri kura. 

Djelamo anu tu’a, mesono: 

__ Pue se’imo kami, to’o da kapaintjani. 

_Mesono i Sese-nTaola: 

Tundjau ntja Sungko-nTada, anu da maga’ataka. 

Iraneomo matanja, reme mpodo’asalama. 

Dja atenja setu ndj’au, ri banua dompoapu. 

Kuto’'o ndipaintjani, da ndasole ri kawali. 

Naore ate mbaula ndeki banua, memponemo wo’u i Sese-nTaola pai Su- 

ngko-nTada, mesono i Sese-nTaola: 

Setu ndjo’u Lemo-nTonda, poapu mpakadagoka. 

Nakanoto nditangara, da i raneo saga’a. 

Nawaikamo, napoapuka tau ri ra mbanua. Mapari-pari moapu tau saga’a, 

anu da nakoni ngkinowia. Mananamo anu napowia, mesono i Sese-nTaola: 

Ane ro nipowia, da ngkonimo wo’u kita, 

Se'i ro ngkapowia, djamo ma’i da natima. 

Tomo sa, Sungko-nTada, ndjo’u maoko kina'’a. 

Datu-mPoiri eraku, pakadago potundamu. 

Môkomo i Sungko-nTada kina’a mpuenja i Sese-nTaola, i Datu-mPoiri, i 

Tadatu; labe mewalilimori winanga, dja ada mpontjambale nawaika. Mesono i Tadatu: 

Komi wa’a maniaku, da nta mangkonimo jau. 
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Mangkonimo pura-pura sia, ro mangkoni, napokau i Sungko-nTad: 

Romo kami mangkoni, tawa ue mpewuso'’i. 

Natawa i nTjungko-nTada, wungka, nato’o i Sese-nTaola: 

Dula da ma’i nu oko, i Sungko nTada manoto. 

Ane puramo nu dika, mamongo wo’u nu tima. 

Ndjo'u montima mamongo, ro nadika, mesono i Ta Datu: 

Maniaku intjindjau, se’i da mamongo jaku. 

Ane wungkamo ndatila, da mongomo wo'’u kita. 

Ro mamongo, jurumo matanja : 

Romo mamongo jaku, doturu-turumo jau. 

Bangke reme, menamo tau, mata mposusamo; kamate-mate nu tau tu’ 

pai katuwunja muni, setu naposusaka, porongo i Sese-nTaola pai i Lemo-nT 

napakanoto wo’u. Napokaumo muni i Sungko-nTada montima labe. 

Sungko-nTada tau noto, labe da lo’u nu to’o. 

Labe da lo’u nditima, komi tatogo delindja. 

Mompakoroka i Sungko-nTada sisi’a tatogo, bare’e kaintjani to’o nu junu- 

nja, djamo kawatuanjamo se’i: NEE 

Da ndito’o pnra-pura, labe depa katuwunja. 

Wai lo'u i Sungko-nTada, djela lai winanga nato’oka labe: 

Komi labe ri winanga, katima ndeku dombasa. 

Nakanoto ndintjani, da ndikeni barasandji. 4 

Labe komi wungka-wungka, da mandake pura-pura. 

Mogombomo wa’a nu labe nato’o: Kita se’i napekitima ngkabosenja da 

ndeku mosambengi, jore ndatiria, bangke reme modo’a-salama. Naiokamo, nato'o 

da ndjo’u; mesono i Sungko-nTada: 

Labe pompakorokamo, rajaku djo masusamo. 

Mompakoroka wa’a labe, ndjo’u moparewa pura-pura, nakeni kora'a 

barasandji. Mandakemo ndeku, djelamo, nato’o i Sungko-nTada: 

Pue sima’imo labe, jaku riunja mandake. 

Napeoasi i nTjese-nTaola: 

Sangkudja labe tuma’i, to’o dakupaintjani. 
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Mesono i Sungko-nTada: 

Labe sampuju uaju, nakanoto ri rajamu. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Manotomo ri rajaku, ue patokamo jau. 

Napatokamo ue, mempone labe, nato’o i nTjese.nTaola: 

Wai ompa Lemo-nTonda, ngkupantale nakatoka 

Ri wombo dangkupantale, da napotunda nu labe. 

Nawai natale ri tambale, sawimo labe nato’o i Sese-nTaola: 

Djai wombo Sungko-nTada, wuso’isawi samba’a. 

Sawi samba’a nawuso’i, sawi samba’a nawuso'’i. Mesono i Sese-nT'aola: 

Labe kaliu loma’i, se’imo da potundami. 

_Mesono labe: 

Tabe damoliu jaku, da motunda retu ndjau. 

ke: Boi da ngkapomasala, kabosenja da moliunaka. 

Mesono i Sese-nTaola: 

E,‚ bare'e da masala, jaku se’i mantangara. 

Moliumo labe, motundamo. Nato'o i Sese-nTaola: 

Ndipodjidjiri motunda, komi labe pura-pura. 

Ndipowia pamongonja, komi se’i Lemo-nTonda. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Se'i ro ngkupowia, mamongo ma'i nditima. 

Napokau mPuenja i Sungko-nTada: 

Ndjo'u tima Sungko-nTada, keni ma’i gana-gana. 

Nakeni i nTjungko-nTada natilaka labe, mamongo labe, wungka tesa- 

mpongo labe sampuju uaju pura-pura. Mesono i Sese-nT'aola: 

Djidjiri madago-dago anu gana ntja tokamo. 

Labe pamongo jau, wungka tokamo tulau. 

Rongoku i Lemo-nTonda, dula da ndipakoroka. 

Narata ngkawenginja labe, momparidulamo i Lemo-nTonda kina’a nu labe 

pai jununja. Mompokau i Sese-nTaola: 
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Domparidulamo jau, kina’alabe sindjau. 

Tawa ue, Sungko-nTada, lai mangko gana-gana. 

Sa'e ri pobangga pale, ue da nu pangawangke. 

To ndioko jau, toka ganamo tulau. 

Ue nditeomo kaku, da kapangandika jau. 

Dula ndiokomo ma’i, jaku se’i maintjani. 

Wungka labe sindjau, era dotundamo jau- 

Sungko-nTada wawa ma’i, oko pai dula mami, 

Se’'i motundamo jaku, okomo kaku dulaku. 

Naokoka dula, mangkoni tau saera pai labe: 

Se'i motundamo jaku, labe dangkonimo jau. 

Mangkonimo labe, ro mangkoni: 

Puramo mangkoni kami, dula ma’imo ndijali. 

Nakeni ri rajanja, da ndapompakoroka tau ri ra mbanua. 

Dula puramo ndioko, ndiwawa wo’u mamongo. 

Se'imo wungka ndatila, labe da mamongo kita. 

Pura mamongo, mawengimo, nato’o: 

Kupekitimaka komi, dobarasandji sakodi. 

Mesono labe: 

Ane komi manganto’o, kami se’i kabosenja. 

Dja ne’e ngkapomasala, barasandji da ngkabasa. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Io djamo da ndibasa, labe komi be da sala. 

Mobarasandjimo labe, kawô-wô nganganja, ndaponika tau rua mboko i : 

Sese-nTaola pai i Lemo-nTonda, i Datu-mPoiri pai i Gili-mPinebetu'e. Djela ri 

ungka mpobarasandjinja, nape’ontoka. Kk 

Ane pura mobasa, doturu-turumo jau. 

Joremo wo’u labe, bangke reme nato’o i Sese-nTaola: 

Ndipari-pari moapu, komi se’i Lemo-nTonda. 

Anu moapu, moapu, napasongka tau ri tana ri ra mbanua. Manana, na- 

paridula, mata ntjusamo. Nato'o i Sese-nT'aola: 

Sungko-nTada ma’imo, da ngkupanto’oka siko. 

Mesono i Sungko nTada: 

be 
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Pue se’imo jaku, ndito’omo ma’i jau. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ue wo’'u da nu tawa, ndjai mangko gana-gana. 

Natawa ue wungka-wungka, napantawa tabo. Pura, mesono i Sungko-nTada. 

Se’i romo ngkutawa, ue toka gana-gana. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Jaku da ndjo’u rindjau, nu pantondju-ntondju kaku. 

Datu-mPoiri eraku, siko ntondo retu ndjau. 

Môko sisi’a tatogomo, napompekabeka labe dulanja, wungkamo. 

Era da tundamo kita, se’i wungkamo ndatila. 

Sungko-nTada wawa ma’i, se’i motundamo kami. 

Nawawamo i nTjungko-nTada, nato’o i Sese-nTaola : 

Labe komi to pombasa, kita modo’a-salama. 

Mombasamo labe, manianja wo’u dongkabe pale. Mesono i Sese-nTaola: 

Se'i mom basamo labe, kita dontanande pale. 

Montanande pale tau pura-pura, ndahamimo palenja, kapura mpombasa. 

E Lemo-nTonda sindate, ma’imo sa, kabe pale. 

Ro nakabe, mangkonimo pura-pura, mamongo mompalakanamo labe, nato’o : 

Mompalakanamo kami, se’'i komi kabosenja. 

Mesono 1 Sese-nTaola : 

Io pompalakanamo, duangamu da ndipago. 

Tomo sa Sungko-nTada, timaka bengga da mata. 

Da nakeni ri duanga, tanda mpodo’asalama. 

Malaimo labe napopoiwo ngaja-ngaja. Naliumo podo’asalama, manotomo 

porongonja, bare'emo jore mewuja-wuja, djamo ewa tau wungka eo. Masae-sae 

porongonja, mangepemo i Lemo-nTonda pai i Gili-mPinebetu’e katiananja. Mesono 

i Sese-nTaola : 

Pedongeka Lemo-nTonda, se’i kupanto’o songka. 

Nakanoto ri rajamu, jaku mawo ri papaku. 

Mesono i Lemo-nTonda: 
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Da kundjo’'u pai jaku, kupangkita manial 
ri 

Mesono i Sese-nTaola: 

Da ndjo’u kita aopo,se’imo songka ntato’o. — 

Da molimbu ndjai wombo, songkanepa dana 

Ndjo’umo ri wombo. Mesono i Lemo-nTonda: 

Ndjo'umo kodjo, bare’e nasapu, motundamo singkandomu ri womb onja. 

Mesono i Lemo-nTonda: EK 

Nene komi pai papa, maniami mawo raja 

Mawo raja maniami, nakanoto nuintjani. 

Mesonomo nenenja : en 

Ane ntje’i anaku, ndapakorokamo baku. 

E se’i komi anaku, ndasongka tau mombadju. 

Rata ri reme madago, dompalakana mpodag 

Nasongkamo ndapare’e baku, mombadju tau, ganamo baku napombadju nato D: 

E se’i ganamo baku, dompalakanamo jau. 

E de komi anaku, mompalakanamo jau. df 

Anaku i Lemo-nTonda, rongomu Sese-nTaol 

Se'i wo’u sambobopa, jaku da nditora-tora. 

Mesono i Sese-nTaola pai i Lemo-nTonda: ld 
s , de 

Montompaka kami dalai, ana majunu ndiwai. — 

Mesono nenenja pai papanja: Ae 

Masala komi radua, da masongka pura-pura UE 

Mesono i Sese-nTaola: | 

Anu da ndidika sa’e, djamo komi da masuka. 

Nato’o ntau tu'anja: ‘ef 

/ Patampuju da kakeni, anu sondo da ire’i. À 

Patampuju da melindja, anu sondo da ndadika, 

Mompalakanamo tau malai: 

Ratamo reme madago, kami dompalakanamo. 

Mesono Ta-Datu pai Indo i nDatu: Ji 
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Anaku ndipelindjamo, ri djaja madago-dago. 

Rimbe'imo ntapodjaja, se’imo ngkupekutana. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Djaja da tudu ri tasi, nakanoto nu intjani. 

Mesonomo Indo i Datu: 

E Lemo- nTondaanaku, dja da mawomorajaku. 

Ne'endikasolorani, wai ndjo’u wai ma'i, 

‚ Malaimo i Sese- nTaola samboko, saera santua’i. Palainja se’i nato’'oka 

manianja: 

Nakanotonuintjani, djaja da tudu ritasi. 

Ane tudulai daga, djaja depandatangara. 

Kalo'unja se’i, tudumo lai tasi, mesono i Lemo- nTonda: 

Tudumoritasi kita, nundjamotapowia? 

Mesono rongonja : 

Ne'e masusarajami, se’'ijaku maintjani, 

Nepa masusa riraja, se’ijakumantangara. 

Duanga Lapi Tambaga, pesuwuri kamaranja. 

Mbe'iduangaingkai, pesuwu jau ma’i. 

Kajore-jorenja owi maria mbuja, dja moadjo-adjo tanoananja lai ngkainja 

Toranda Ue, mekipowia duanga. Masae-sae nepa ro, nadika lai ria nato’o: Ane 

kupebo, da djela ngkalionja duanga pai parewanja. Pebonja se’i, djelamo wo’u 

kodjo, naolesaka i Lemo-nTonda dja saunda ri wawo ntasi, duanga lapi tambaga, 

bare’ere'e tau mesawi. Napokau da mosu: 

Duanga Lapi Tambaga, pakamosuma’itana. 

Pakamosu wai ma’i, duanga da kapesawi. 

Napakamosu wai ma’i, mosumo kodjo djela ri wiwinja, bare’e mosore. 

Ndipesawi Sungko-nTada, siko da mombawanaka. 

Ane sawirindate, sikoda mangkabe-ngkabe. 

Dja sa-rû pempone i Sungko- nTada, nepa mepone tau patampuju pai tatogo. 

E Gili- mPinebetu’e, tondamo eramusetu. 

Memponemo ‘pura-pura sawimo, nato’o i Sese- nTaola: 

Duanga Lapi- Tambaga, petawanaka mokana 

Ndjo’undjai kandalanja, ndapangkita wawontana. 

Verh. B. G., LI, 2e stuk. 4, 
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Napandonge Pie lipu, tanda-tanda nu « mokole 

Duanga Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. 

Pedasimoganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Napelindja duangata, duanga Lapi Tambaga. 

Dja ganda pai tawa-tawa mompelindja duanga, nadonge wa’a ntau ri wiwi 

ntasi: A, duanga i nTjese-nTaola jau! Bare’ere’e tau moguli djamo bee 

sombanja bare’e, pantidoanja tatogo. 

Nadongemo i Tokaroudja poringko ngganda, malosemo rajanja nato’o: A 

ne’emo i Sese nTacla da momporongo i Lemo-nTonda, jaku jau! Moiwomo da à \ 

mangajawa i Sese-nTaola, da narampa rongonja pai duanganja : 

Pedasimoganda-ganda, tintingimotawa-tawa. 

. Napelindja nduangata, duanga Lapi Tambaga. 

Mesono i Sungko nTada: ds 

Bara nundja sima’i, mawengi sambali jang. 

Sima’ibaranundja, ri oloanunduanga? 

Pesoba mpetatarapo, nakajosanakanoto. 

Metaropomo i Sungko-nTada, nato’o: 

Se’'irongkutaropo, duanga mpagora kodjo. 

Pelindja Lapi Tambaga, da nakarongamo rata. 

Molontjomo duanga, simpotomu ri wawo ntasi, joremo i Sese- nTaola, — 

mesono gora: « 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kamipagora. 

Mesono i Sungko- nTada: 

Se’'i kamibe monjomba, pagonja Sese-nTaola, 

Mompalike i Lemo- nTonda rongonja: 

Pena Sese-n Taola, ole haten pagora. 

Sese-nTaola pena, pagorase’imo rata. 

Djamojore nutunggai, makurapangaintjani, 

Djamojore nutangara, makura mponawa-nawa. 5 

Ma'imo i To karoudja, bara togoatu duanganja. Mopanaguntumo, matemo — 

junu i Sese-nTaola, i Sungko-nTada manawu lai tasi. Ungka lai ria menamo 

i Sese-nTaola, naehe i To karoudja: 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imokamipagora. 

Membangumo i Sese-nTaola, nato’o: 



md ef 

Kapali wo’udanjomba, ane i Sese-nTaola. 
Sangadinja kumotopi kumompule dangkumonjomba. 
Se'imodanupangkita, lawi bidjanja polinga. 
Se'imonupaintjani, la wi bidjanja powani. 
Paraka’isamparadja, ndjai dulunginduanga. 
Samparadja paraka’i, ri dulunginduangani. 

Natendeka kodjo samparadja nduanga i nTokaroudja, mombeka’imo duanga, 
natendeka wo’u i Sese-nTaola ri dulungi i nTo karoudja, nato’oka eranja,; 

Datu mPoiri eraku, da ntamotilamo jau. 
Jaku ri Tokaroudja, siko anu pura-pura. 

Mompakaroso tau saera, nasempa-sempa da mata tau, mosikeri, melimba 
ri duanga mpagora, mate i To karoudja pai jununja pura-pura, maka masala, i 
Sese-nTaola anu be masala, najawataka. Mewalili ri duanganja tau saera, napa- 
tuwu jununja patampuju, ndjo’umo : 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 
| _Napandonge ntenge lipu, tanda-tanda kamokole. 
} Pelindja Lapi Tambaga, kita nakaronga djela. 

Duanga Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. 

Molontjo duanga, djamo polontjo-lontjonja, dja maro-ro tau ri duanga; anu 

juru mata jore, anu hare'e, mena. i To karaudja se’i, udja napobandera. 

Nadonge i Ligi nToja poliu i nTjese-nTaola, moiwo wo’u si’a, nato'o: Da 

| kujawataka tau setu, da kutima duanganja pai rongonja. Napokau tau mantjowu- 

ntjowu, napakaroka duanga. Masae-sae, djela ri eo ngkadagonja, mekatudu lai 

tasi, sintjawi pai jununja i Ligi-nToja; peole-ole, ewa benu ri wawo ntasi kasondo 

_nduanganja! Mesono tau ri kapala: 

Dab tandje, ri oloa nduangata? 

Bara duanga mpagora, ri dulungi, ri oloa. 

Taropo da nakajosa, bara duanga mpagora. 

Mesono i Sungko-nTada : 

Se’'i ro ngkutaropo, duanga mpagora kodjo. 

Ane duanga mpagora, da patotoka oloa. 

Mesono i Lemo-nTonda : 

Maeka ntu’u rajaku, mamusu ri tampanau. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ne'e maeka rajamu, se’i ndjo’u pai j aku. 

Sangadi ngkupatundu’i duangakupai gora 



Athos 

Moturumo, jore, molontjo-lontjo duanga, masae-sae mosu, napalike i Lemo- 

nTonda : 

Penamo Sese-nTaola, se’'i mosumo pagora. 

Bare’e mena, mosu duanga i Ligi nToja nato’o: 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami pagora. 

Mesono i Sungko-nTada: 

Se’'i kami be monjomba, pagonjaiSese-nTaola. 

Be monjomba se’i kami, pagonja dja Pue mami. 

Mopanaguntu i Ligi-nToja, se’'imo i Sungko-nTada pai jununja mesawa; 

pombepanaguntunja se’i, matemo junu i nTjungko nTada patampuju, nasombulaka 

mpeluru, be manawu i Sungko-nTada. 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imokamipagora. 

Menamo i Sese-nTaola, membangu mesono: 

Kapali wo’'u da njomba, ane i Sese-nTaola. 

Sangadi ngkumompule, ngkumotopi da ngkumonjomba. 

Maewapa i Sungko-nTada, mombetila-tilamo i Sese-nTaola saera: 

Datu-mPoiri eraku, da tamotilamo jau. 

Jakumo i Ligi-nToja, siko da tau sondonja. 

Paraka’i samparadja, ri dulungi, Sungko- nTada! 

Natendeka i nTjungko-nTada, natende wo'u i Ligi-nToja, omheen Ë 

wo’u duanganja. Nato’o i Sese-nTaola: 

Ligi-nToja nupangkita, lawi bidjanja polinga. 

Ligi-nToja nuintjani, lawi bidjanja powani. 

Mesombulaka, mombegajargi, mate i Ligi-nToja, tau sondonja napepate ig 

nDatu-mPoiri, djamo radua malapa mompetumbuka rongo i Ligi-nToja kapate 3 

ndongonja. Melimbamo tau saera ri duanganja, napatuwu jununja. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Napandonge ntenge lipu, tanda-tanda nu mokole. 

Pelimba Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. Ss 
Duanga siko pelindja, nakaronga rata kita. 

Î 



ope 

Molontjo, napalaika tau mate, tapopolanto ri wawo ntasi. Nadonge i 

Bangkarondo bambari kama’i i nTjese-nTaola, nato’o; A borosapu jau tau setu, 

momporongo i Lemo-nTonda, da kutima duanganja, kudongemo gandanja setu. 

Nadongemo dja'inja matemo, napepate i nTjese-nTaola. Dopajawa sia, natudja 

baku, moiwo tau togontjowu, ro napakoroka pura-pura nadjudjulaka duanga 

pura melanto, ndjo’umo kauju-uju, anu mosumomba, mosumomba, anu mogadjo, 

mogadjo, anu mowose, mowose. Lawa-lawapa nakita i Sungko-nTada, nato’o: 

Bara nu ndja si ma’i, mawa-wa sambira tasi. 

Ri oloa nduangani, Pueku Sese-nTaola? 

Mesono Sese-nTaola : 

Pesoba mpetataropo, nakajosa mpakanoto. 

Nakajosa nakanoto, bara duanga mpagora. 

Mesono i Sungko-nTada: 

Se’'i ro ngkutaropo, duanga mpagora kodjo. 

Nakanoto ndintjani, i Bangka Rondo sima'i. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Nakaronga momberata, kita pai duanganja. 

Polontjo Lapi-Tambaga, nakaronga momberata. 

Sangadi ngkupatundu’i, duangaku pai gora. 

Ane i Sese-nTaola, biasanja mombegora. 

Molontjo duanga moturumo si’a jore; mosu-mosu gora, napalike i Lemo- 

nTonda : 

Penamo Sese-nTaola, se’i mosumo pagora. 

Se'i kompoku bangkemo, ri djajasondo marendo. 

Se'i dja masusa raja, sondo wo'u to pejawa. 

Penamo Sese-nTaola, djo jore nu pakoroka. 

Se'i 1 Lemo-nTonda pai i Gili-mPinebetu'e tongawamo kabangke ngko- 

mponja, anu naepe palainja. Mosu-mosumo i Bangka Rondo, mebo-bo: 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami pagora. 

Ponjomba Pue nduanga, i se’imo kami rata. 

Mesono i Sungko-nTada: 

Kapali wo’u da njomba, watua nTjese-nTaola. 

Mombepanaguntu riunja junu i nTjese-nl'aola pai i Bangka Rondo, djamo 

ruampuju manawu, bare’e nakoto mosu, karoso mpaewa ntau. Ungka ri ria me- 

namo î Sese-nTaolá, mesono i Bangka Rondo: 



AD 

Ponjomba Sese-nTaola, se’i kami da megora 
Sese-nTaola sindjau, peole se’ imo jakumm ads Hi 

BO De da kupangkita, se’imo tau "EN 

Mesono i Sese-nTaola: odd ffe a: 

ek bed 

Kapali wo’u danjomba, ane i Sese-nTaola 

Paraka’i samparadja, ndjai dulungi nduanga. 6 

Melimba, mosombulaka i Datu-mPoiri ri tau sondo, djamo narapa-rap: u 

jau. Pura mate, i Bangka-Rondo wo’u napepate i nTjese-nTaola, mew 

duanganja, napatuwu ana majunu ruampuju. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-taw 

Napandonge ntenge lipu,tanda-tanda nu mok 

Duanga Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. Ne 

Duanga siko pelindja, nakaronga rata kita. 

Pelindja Lapi-Tambaga, kita nakaronga rata 

Jaku lawi biasaku, mamusu i tampanau. 

Sangadi ngkupatundu’i, duangaku pai gora. — 

Polontjo nduanga se’i, nadongemo wo’u i Sandopo Dada, moiwomo 

si’a, patantjowu tau napokau. Mekatudu, natudumaka duanga lai tasi. Mo 

lawapa pai Duanga Lapi-Tambaga, napeoasi i nTjese n-Taola: 

Bara nu ndja-sima’i, makuni sambal 
Pesoba mpetataropo, Sungko-nTada tau noto. 

Taropo ma’i oloa, bara duanga mpagora 

Mesono i Sungko-nTada: B 

Se’'i ro ngkutaropo, duanga mpagora kodjo. x 

Mesono muni i Sese-nTaola: 

Ane duanga mpagora, ndapakonoka oloa. 

seine ganda-ganda, tintingimo tawa- baj 

Polontjo nduanga sei, joremo muni i Sese-nTaola; masae-sae simben nt 

josa tau. Napelike ndongonja, i Sese-nTaola: 

Pembangumo Sese-nTaola, se’'imo mosu pagora. 

Nakanoto nu intjani, i Sandopa Dada sima’i. 

Bare'epa mena; mosu-mosumo duanga, mesono i Sandopo Dada: 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami pagora. 

Siko kadonge bambari, se’i ma’i ngkutunggai 

Ponjombaka Pue duanga, i se’'i kami degora. 

Mesono i Sungko-nTada: 



B 

Sako kami be danjomba, ndipaintjani pagora! 

Mombepanaguntu mesawa waimai waindjo’u, djamo sampuju tau mate. 

Malenge raja nape’ontoka. Masae-sae menamo i Sese-nTaola: 

Sese-nTaola iwali, ponjomba, se’imo kami! 

Mesono i Sese-nTaola : 

Kapali wo’u danjomba, ane i Sese-nTaola: 

Sangadinja ngkumotopi, ngkumompule dangku- 

monjomba. 

Se'imo da nupangkita, i Sese-nTaola polinga. 

Se’'imo napaintjani, i Sese-nTaola powani. 

Datu-mPoiri eraku, tau sondo da tilamu. 

Jaku i Sandopo Dada, ntje’e dakupotadaka. 

Mombepanowamo ri tongo ntasi, mesombulaka i Sese nTaola ri duanga 

i Sandopo Dada, moropu tau, bare?emo re’e tapalai tapotunda, mombegajangi, 

napepate i nljese-nTaola i Sandopo Dada, tau sondo napepate i nDatu-mPoiri. 

Kapatenja sei, mewalili ri duanga mompatuwu jununja sampuju. Romo setu 

molontjo duanga: 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Napandonge ntenge lipu, tanda-tanda nu mokole. 

Duanga Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. 

Pelindja Lapi Tambaga, kita nakaronga rata. 

Napalaika duanga ntau mate, polontjo-lontjonja wo’u mosu-mosu ri tana 

ntau tu’anja, moiwomo wo’u i Mobangka Toe, wawo ntalikunja kadju toe, maeta 

sangkanii ewa boti patani, to ri wusu. Mekatudu lai tasi limantjowu taunja, na- 

popolanto duanga, nalapasaka ganda mpanga’e. | 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa, 

Napolontjo nduangata, duanga Lapi-Tambaga. 

Masae-sae mosumo, meoasi i Sungko-nTada, nato'oka Puenja: 

Sima’'i bara nu ndja, maeta sambali tana. 

Ri oloa nduangata, Pueku Sese-nTaola? 

Mesono 1 Sese-nTaola : 

Sungko nTada tau tonga, taropo da nakajosa. 

Mesono i Sungko-nTada: 

Se’'i ro ngkutaropo, josa pagoramo kodjo. 

Mesono Puenja: 

Ane pagoramo jau, da ngkupatundu’i jau. 
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Nakanoto taintjani, tapatundu’i sangkani 

Joremo wo’u i Sese-nTaola, masae-sae kajorenja mosu iwali nalike ndongonja: 

Penamo Sese-nTaola, se’i mosumo pagora. 

Ne'emo jore ndatangara, se'imo pagora rata. 

Ne'emo jore nditunggai, pagora mosumoma’i. 

Djelamo kodjo, nato’o i Mobangka Toe: - 

Ponjomba Pue nduanga, se’'imo kami pagora. 

Bare’'e danjomba kami, nakanoto nintjani 

Mombepanowa tau ri wawo ntasi. Mokere-kere, patesopu tau, be mara 
duanga, naleru ndangasu. Natolilingi nu duanga sondo, beko-beko ri wawo ntasi 

ewa naiko, mombeajamo napesuaka kaba, bare'emo mate junu i Sese-nTaola. A 

Masae-sae menamo i Sese-nTaola, mesono i Lemo-nTonda: 4 kb 
tek 

Djamo jore nutunggai, makura pangaintjani. En, al 

Djamo jore nu tangara, makura mponawa-nawa — 

Mesono i Sese-nTaola: 

Banjamo jore ngkutunggai, kumegurulaiingkai, ä 

Nakanoto nu intjani, mompapura pangintjani. % 

Banja jore kutangara, montima kedo manasa. k 

Mosumo i Mobangka Toe, nato’o: 

Sese-nTaola sindjau, i se’'i ratamo jaku. 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami degora. 

_ Mesono i Sese-nTaola: 8 

Ba ngkupodjo da monjomba, da ndipangandonge gora. 

Sangadinja kumotopi kumompule, da ngkumonjomba. 

Datu-mPoiri eraku, da motila wo'u jau. 4 

Jakumo i Bangka Toe, era djamo pepeole. _ A 

Mombetoto mombegajangi, masae-sae mate i Bangka Toe, mewalilimo i _ 
Sese-nTaola saera, napolontjo duanganja napalaika tau mate ri wawo ntasì. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Duanga Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. id 

Naliunaka lipu i Mobangka Labu tau bangke koronja, talikunja labu, na= 

panaguntu, natalikusi, be tindja ewa sisi motabo. Kk 
Moiwomo si’a da najawataka i Sese-nTaola, onontjowu tau napokau, mo- 

duangamo ri tampanau, lawa-lawapa mesono i Sese-nTaola: | ä 

Bara nu ndja sima’i, ri oloa nduangani. î 

Nakanoto nu intjani, mawengi sambali tasi 



BEN seen 

Pesoba nditataropo, nakajosa mpakanoto. 

Motaropomo i Sungko-nTada: 

Se'i ro ngkutaropo, pagoramo tulau kodjo. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ane duanga mpagora, pasipontuka oloa. 

Pelindja Lapi Tambaga, nakaronga momberata. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Ne'e mosu gaga, maeka ntu’umo raja. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ne'e maeka rajamu, se’i ndjo’u pai jak u. 

Jakumo lawi biasa, momusu i tampanau. 

Molontjomo kodjo duanga, polontjonja se’i, moturu i Sese-nTaola jore. Ka- 

mosu mpagora, nalike ndongonja: 

Pembangu Sese-nTaola, se’'imo wo’'u pagora. 

Sese-nTaola pena, pagora se’imo rata. 

Bare'epa mena. Mosu gora, nato’o: 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami pagora. 

Ponjomba Pue-nduanga, pagora se’imo rata. 

Mesono i Sungko-nTada : 

Be da kupodjo danjomba, watua i Sese-nTaola. 

Mombepanowa, natolilingi nduanga sondo, nape'ontoka, nakapusi ndangasu 

mpanaguntu. Menamo i Sese-nTaola, mesono i Mobangka Labu: 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami pagora. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Kapali wo’'u da njomba, ane i Sese-nTaola. 

Sangadinja ngkumompule, ngkumotopi da ngkumo- 

njomba. 

Se’'imo da nu pangkita, i Sese-nTaola polinga. 

Se’'imo nu paintjani, i Sese-nTaola powani. 

Anu lawi biasaku, sigadja ri tampanau. 

Nakanoto nu intjani, ngkupatundu’i sangkani. 

Patundu’i sangkanipa, se’e anu ngkupolinga. 

Paraka’i samparadja, ri dulungi Sungko-nTada. 



Naparaka’i samparadja, napelimba i Sese-nTaola, nalapasaka momb 

jangi, kesi-kesi nagajangi, masae-sae tindja, mate i Mobangka Labu. Djamc 

radua nalapasaka, nato’oka: Palaimo ri dja’imu, petumbuka kakodje 

nTaola. Ro setu napolontjo duanga, naringko ganda: 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-ta 

Duanga Lapi-Tambaga, oloanja tana Maka. 

Napandonge ntenge lipu, tanda i Sese-nTa: 

Pelindja Lapi-Tambaga, kita nakaronga ra 

Anu lawi biasaku, mamusu i tampanau 

Mesono 1 Lemo-nTonda: 

Sese-nTaola sindjau, maeka wo’'u rajaku. 

Anu kupoeka ndaja, maria ngkani nagora. 

Naliunaka wo’u kare'e i Patiri Malela moiwomo, nakeni jununja 

wu, tudu ri tasì, meuju duanga, naringko-ringko gandanja. Masae-sae n 

Sese-nTaola, nato’o: 

Bara nu ndja sima’i, mareka sambali tasi. 
Ri oloa nu duanga, sima’i bara nu ndjap | 

Pesoba mpetaropo, Sungko-nTada pakanoto. _ 

Nataropo i nTjungko-nTada: 

Se'i ro ngkutaropo, duanga mpagora kodjo. 

Nakato ndaintjani, gora Patiri Malela. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-taw p 

Gora dja sondomo gaga, mejawa-jawa ri dja 

Moturumo jore i Sese-nTaola, mosumo gora, nakitamo koro ntau ri dt 

nja, nalike ndongonja i Sese-nTaola: 

Penamo Sese-nTaola, se’i mosumo pagora. 

Djamo jore nu tangara, gora djo sondo mejawa. 

Jaku maeka rajaku, nagora ri tampanau. 

Se'imo i Patiri Malela mosumo mpod2go, nato'o: 
df 
” 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami pagora. 

Ponjomba Pue-nduanga, pagora se'imo rata 

Se’'i pai ngkumegora, darampa i Lemo-nTonda. 
Is 
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_Mesono i Sungko-nTada : 

Bare'e kami danjomba, watua i nTjese-nTaola. 

Mombepanowa jabi satu ngkani, sape natolilini, dja rangasu mpanaguntu 

nanangi tau montundju nawu salimpu, Dja masae pombepanaguntunja, mena i 

Sese-nTaola: 

Ponjomba Sese-nTaola, se’imo kami pagora. 

Siko anu ngkutunggai, nakanoto nu intjani. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Kapali wo’u danjomba, ane i Sese-nTaola. 

Sangadinja kumompule, ngkumotopi da ngkumo- 

njom ba. 

Maria ngkanimo gaga, najawa nggora ri djaja. 

Tau masala adanja, jonto kakegasa-gasa. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Ne'e mowotu ntjolora, rongoku Sese-nTaola. 

Merata paratanda, ri koroku, Sese-nTaola. 

Tanda balu tanda mate, nakanoto ri rajamu. 

Bo da kuto’o impia, dja mariamo ngkaninja. 

Da pakaroso eraku, da mampatadaka tau. 

Datu-mPoiri sindjau, ndatangara rajamu. 

Djamo pai se’i jaku, tanda ngkoro kuratamo. 

Tanda balu tanda mate, bamo ngkukoto morame. 

Se'imo kami radua, tanda balu pura-pura. 

Mesonomo i Sese-nTaola: 

Djamo meratamo tanda, ewase’i kami tuama. 

Da njomba kaea mata, nagora ntau ri djaja. 

Paraka’'i samparadja, setu ri ngudju nduanga. 

Nakadago ndapelimba, ndjai duanga ntjisi’a. 

Kandjo'upja mosumo, melimba, mombegajangi moropu tau, djamo i Patiri 

Malela be mate, badja malela kakabanja. Masae-sae matemo i Sese-nTaola, me- 

lae i Datu-mPoiri, matemo wo’u si’a. Ndjo’u i Lemo-nTonda pai i Gili mPine- 

betu'e pai jununja patampuju, motumangi tau sabalu, simbente wo’u mate ro- 

ngonja, masumpu rajanja; i sema da maewa? Montangisi, rongonja kambole-mbo- 

le ri duanga i Patiri Malela. 

Mesono i Lemo-nTonda: 



EUT 

Patuwukaku puemu, duanga Lapi Tambaga, 

Mesombulaka duanga Lapi Tambaga, mesua ri duanga i Patiri Malela, me-_ 

wali kodi riunja. Matemo i Patiri Malela, tuwumo Puenja i Sese-nTaola pai i E 

Datu-mPoiri, melimbamo muni ri duanganja tau setu, napopolontjo, nato’o: 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Napandongentenge lipu, tanda-tanda ngkamokole. 

Duanga Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. 

Pelindja siko duanga, bemo re’e da mejawa. 

Pelindjamo duangaku, bemo da najawa ntau. 

Molontjomo duanganja, masae-sae sakodi, meoasi i Sese-nTaola: 

Datu mPoiri eraku, i mbe’i sompoa mpapamu? 

Mesono i Datu-mPoiri; 

IT ndjau udjungi ntana, pontu ntjompoa i mpapa. 

TI ndjau kadju moroga, se’e kandjo’u ntjompoa. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Rata ri ngudjunja kita, tudjumo pontunja see. 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Il ndjau kadju modede, pontu ntjompoa i neme: 

Manoto ri rajaku, kadju modede i ndjau. 

Megono i Sese-nTaola : 

Duanga siko pelindja, nakarata ndjai ria. 

Pelindja siko duanga, ndjai via nakarata. 

Ndjo’umo duanga, be masae mosompo. Nakitamo bare'e tuwu tau, mate _ 

pura-pura, sako djaja matemo. 

Ndapedasi ganda-ganda, ndatintingi tawa-tawa. 

Napandonge tanda-tanda, ntjiri nene pai papa. 

Kadjela nu ananja se’i, nepa marantasi kale ntanta'’inja, manawu kajuku, 

mototoro’o manu, moili ue, mowotumo tontji, nepa nato’o ntau: Peolemo tau 

sima’i melulu djaja mapu, bara tau kudja ma’i moganda-ganda, motawa-tawa? 

Deoko tau tu’anja, napokau tau ndjo’u momberata; mosu, napeoasi: Tau kudja 

komi? Mesono i Datu-mPoiri: 

Jaku ana sangkani, nakanoto nu intjani. 



kai 

Es 

To'oka ndate i papa, ana natima nu ngoju. 

Mondadu tau napokau pane, mombeilawu mewalili, nato'o: O, hara i 
ngkapue sangkani nakeni ri ngoju. Napetumbuka papanja pai nenenja, o potu- 
mangi nu nenenja, kamawo ndajanja, pogele mpaparja, kawongko ndajanja! o 
ntje'e ntano pai nakarantasi kale ntanta’inja, pai nakanawu kajuku, pai napoili 
ue, pai papototoro’o manu! O de de de de anaku! djelamo ntano kodjo, mâ- 
womo ntu'u rajaku. Meokomo papanja pai nenenja, mekatudumo lai tasi. Mosu, 
meoasimo i Datu-mPoiri : 

To kudja ma’i ntjindjau, ma’i mangaole jaku? 

Mesono tau tu’anja: 

Nakanoto ri rajamu, ma’i meole anak u. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Datu-mPoiri eraku, nene papamu sindjau. 

Nakanoto ndintjani, teteto’o nu anami. 

Mesono papa pai nene i Datu-mPoiri: 

Ntje'e kede, anaku, pakamosu ma’i jau. 

Napakamosu kodjo, djela lai- wiwi ntasi: 

Nene, ise imo Jaku, pakanotomo rajamu. 

Nene ise’imo kami, ndipakanoto rajami. 

Se’i nda nu paintjani, samba’amo maniami. 

Nene ako ntapalai, da ndakemo pai kami. 

Da ndeku ri banuami, napangkita maniami. 

Mena'umo ri tana sisi'a aopo, dja i Sungko-nTada mompojunu ana majunu, 

nadika lai duanga, sawi rì banua, nato’o: 

Adanja ndiwai ma’i, papepone maniami. 

Nawaimo nenenja, mesono: 

Se’i romo ngkuwai, kede peponemo ma'’i. 

Nawaimo suraja samponga papepone nu manianja. Mesono i Datu-mPoiri: 

Sese-nTaola eraku, da ntameponemo jau. 

Meponemo tau se’i sawimo ri banua. 

Komi nene pai papa, ndiwai papotundanja. 

Nawaimo dula samponga, napapotunda manianja i Gili mPinebetu'e. Mo- 

tunda sisi’a pura-pura, nato’o : 
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Ndito’o mpa wo’u sangaja, ndipatani pamongo 
PE oi 

Napowia pamongo, rengko mpamongo natima galanja, bare'emo napewa- — lilika. | Wade): 
Ane pura mombewai, bare’emo salawati. 
Se'i ndikitamo kami, ewa mbe’i tangarami? 

Mesono tau tu’anja : 

Bara tangara dokudja, kede to'o pura-pura. 

Bara de’onto sarai, se’e ndito’oka kami. 

Mesono i Datu-mPoiri: 

De'onto tetogombengi, tangara ndajaku se'i, 

Mesono nenenja : ie 

Ja mawo ntu’u rajaku, kede ri komi anaku. 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Nene montjo ndito’o, dja togombengi kakoto. 

Eraku iSese-nTaola, si’a nato’o mawonja. 

Mesono nenenja: 

Datu-mPoiri anaku, ndado’asalama jau. 
Ze 
d 

Nasongkamo wo’u sakodi podo’asalamanja kambanja mekibasa ananja masae- 4 

sae nepa kadjelanja, mawo gaga rajanja djela ri matanja, nasongka mekitima — 

labe. À 

Datu-mPoiri da liga, labe da ndjo’u nu tima. 

Napakoroka i nDatu-mPoiri, napebo ngoju: 

Ngoju katudu loma’i, da ngkupodjaja malai. 

Ngoju da nu paintjani, labe ndjo’u tapepali. 

Tudumo ngoju, napesawi i nDatu-mPoiri, nakeni ndjo’u ri labe: 

Labe da ndipaintjani, komi se’i ngkupepali. 

I komi ma’i ngkutima, da ndjo’u maliga-liga. 

Mompakoroka labe, maka djamo samba’a, mesono i Datu-mPoiri : 

Ma'i potunda sindjau, se’i ndjoi mok ana. 

Jaku maintjani djaja, ne’e siko bata-bata. 



GI ES 

Motunda ri sorinja, bemo mesapu i labe: 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

‚ Tudumo ngoju, nakeni tau radua setu, masae-sae djelamo ri banua nenenja 

pai papanja. 

Sere tokamo tundjau, wuso’i mbiti nu labe. 

Ompamo ma’i nditale, tapapotunda nu labe. 

Romo mamongo labe, djamo dula da ndakabe. 

Toka gana pura-pura, djamo da ndaoko dula. 

Napaokokamo, mangkoni labe. 

Ndibasamo jau labe, kami dontanande pale. 

Ro mobasamo labe, nene ndikabemo pale. 

Ane pura ndasumila, djamo da mangkoni kita. 

Se’'i romo mangkoni, tawa ue mpewuso’i. 

Pura mewuso'i kami, mamongo wo’'u ndiwai. 

Labe puramo mamongo, se’i dula da ndioko. 

Pura modo’asalama, labe da ndjo’u ndawawa. 

Datu-mPoiri eraku, labe ndjo’u wawa jau. 

Mebo ngoju i Datu-mPoiri: 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. | 

| Ndjo’umo nakeni nu ngoju, djelamo, nadika labe, mompalakana í Datu- 

mPoiri: 

Jaku da ngkumalaimo, labe siko ire’imo. 

| 8 : 
Mewalilimo i Datu-mPoiri, nasongkamo wo’u dompalakana ri papanja pai 

rie. 

Nene da ndipaintjani, dompalakanamo kami. 

Kami da lo’u ndiwawa, rata-rata ri duanga. 

Mompakoroka, montangara doga’a wo’u; djela lai tasi, mesawimo: 

Nene doga’amo kita, kami se’i da melindja. 

Ndipalaimo anaku, tora-tora wo’'u jaku. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Napandonge ntenge lipu, tanda-tanda nu mokole. 

Duanga Lapi Tambaga, oloanja tana Maka. 

Pelindja Lapi Tambaga, kita nakaronga rata. 

Lapi Tambaga pelindja, nakaronga rata kita. 
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Molontjomo duanga, bare’emo najawataka mpagora, bara nu ndja. Mosumo_ 

ri kare’e mpapa pai nene i Sese-nTaola, meoasi i Datu-mPoiri : 

Mbe'imopontu ntjompoa, eraku Sese-nTaola? | 

Mesono i Sete-nTaola: 

Simpontu udjungi ntana, pontu ntjompoa i mPapa. 

Ri udju ntana i se’e, pontu ntjompoa i nene. 4 
Se'e ndjaumo sompoa, kadju anu roga-roga. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Napelindja duangata, duanga Lapi Tambaga. 

Kita se’i Lemo-nTonda, mantiro-ntiro sompoa. 

Ndipembangu pura-pura, kita boi da madju’a. 

Ndipembangu pura-pura, se’i mosumo labua. 

Membangu pura-pura ana majunu patampuju nalikesi, mena, djelamo ri 

sompoa. 

Nawusaka samparadja, ri dulungi Sungko-nTada! 

Nalapasaka panaguntunja. Nepa nadonge ntau ri lipu kakero-kero mpana-_ 

guntu, marantasi kale ntanta’inja, moilimo ue, mewuimo ngoju, manawu kajuku, 

mototoro’o manu, mompopoke manu tina, mowotumo tau, tontji, asu, mesonomo 

Ta Datu: Ndipeolemo wo’u ana majunu, bara tau kudja tulau, bara tau dekoni, 

bara tau ndapangkoni Lawa-lawapa tau nepa kadjelanja, napetiromo, nato’ 

E,‚ be da nakoto da mosu, tau mekoni setu, banja tau ndapangkonisi. Ndjo'u 

mompetumbuka i Ta Datu, nato’o: A, be manoto, hara mbambamu. Napokaumo 

radua anu maintjani raoa, nakanoto ndaja. Djelamo, mopanaguntu tau djamo me- 

susumbo’o, ewase’'imo pelindjanja, mosumo, napeoasi: ‘Tau kudja komi? 

Mesono 1 Sese-nTaola : 

Nakanoto ndintjani, kami banja iwali 

Nakanoto ri rajamu, owi ndipepate jaku. 

Liu nadonge, manotomo rajanja: E,‚ i ngkapue jau, anu natowo-to 

kadju, nakaeka buju, nakaeka watu, ntje'e jau! 

Mesono 1 Datu-mPoiri: 

Danakanoto to'onja, se’'i i Sese-nTaola. 

Naintjanimo, mewalili ndeku. Mena’u tau pura-pura, nano'osaka mon 

no’o mompeole tau djela, kasae mpombeno’onja tudumo lai tasi, Manotomo 

i nTa Datu pai Indo i nDatu, nato’o: E,‚ anata owì sindjau, da lo’u jau, m 



Deen 

rTajaku. Nalapasaka, mekatudu lai wiwi ntasi, lou mompago ananja, laumo ri 

winanga tau sambente; anu ri duanga bare’epa mena’u, mombebali ri sompoa, 

nato’o : 

Mawomo ntu’u rajaku, pena’umosa anaku. 

Mesono i Sese-nTaola: 

enknsbramen en dena u; Setu ndipokarau. 

Kumantora nene, papa, se’e pai ngkukarata. 

Mesono i Ta-Datu: 

Ne'e makodi rajamu, da kulangari nu ntau. 

Mesono i Sese-nTaola : 

Meliu ntja powiami, jaku mate togongkani. 

Mesono i Ta-Datu: 

Montjomo kede nuto’o, siko kapepate kodjo. 

Kusoro sampole bente, da kulangarika kede. 

Mesono i Sese-nTaola: 

E,‚, bare’e da ngkupodjo, tau se’i sondo-sondo. 

Dja kuma’i mawo ndaja, nakanoto nditangara. 

Dja ma’i mawo rajaku, danakanoto ndajamu. 

Mesono i Ta-Datu: 

Kede ne’'e ewase’e, kusoro sampole bente. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Bo da ngkuto’o impia, djo mapari mpampowia. 

Mesono i Ta-Datu: 

Kede pena’umo jau, siko pai nu eramu, 

Mesono i Sese-nTaola: 

Bepa kupodjo dena’u, dja jaku paiì eraku. 

Sangadi ndasompo jaku, depa tulo’u dena'u. 

Mesono i Ta-Datu: 

Da pena’u pura-pura, setu komi radua, 

Verh. B. G., LI, 2e stuk. ö 
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Mesono i Sese-nTaola: 
î de 

Sangadi kati wujawa, depa dena’u ri tana. 

Sangadi kati ndiwai, depa da mena’u kami. 

Mesono i Ta-Datu: 

Depa ndeku ndatima, popea ne’e mawila. 

Sangadi radua kati, nakanoto ndintjani. 

Masae-sae sakodi, nato’o i nTa-Datu: 

Se’'i kati ratamo, kede pepapamaramo. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Gentju ntjakodi duanga, nakamosu ri tana. 

E, ine, kambu mbujawa, jowe. katudu ri tana. Er 

E,‚, ine, na’umo kami, kambu mbujawamo ma’i. 

Nakambumo mbujawa pena’unja lai tana, so, so, wujawa nakambu. Meso- — 

no i Sese-nTaola: k 

Ndikeni mpelindja kami, ndati lai raja ngkati. | 
Kami ri raja ngkatimo, da nikeni mpalaimo. 

Riu da mompalakana, jaku se’i pai duanga. 

Duanga Lapi-Tambaga, kita da mompalakana. 

Siko pagomo langgamu, se’i da ndakemo jaku. 

Mepajanakamo duanga, lo’umo ri raja ntasi lai To Randa Ue. 

Nene komi delindjamo, kita deokotakamo. 

Da ndakemo pura-pura, kita da ndeki banua. 

Mandakemo mpesindiu tau tu’a, djelamo ri edjanja, nato’o i Sese-nTaola: — 

E, komi se’i masala, ndikambu wo’u mbujawa. he 

Kambu wujawamo ma’i, nakajali ntjala mami. 

So, so, so, nasebu ma’i wujawa tebureka lai tana. O, se'imo i Lemo-nTo- 

nda pai i Gili-mPinebetu’'e baga-bagamo komponja, mosumo poananja. KS 

Talemo ompa kasoro, retu ndjau pakanoto. 

Tale naparato-rato, retu ndjau pakadago. 

Papitu kambi mbujawa, ompa kasoro i mpapa. Ji 

Ntje'e da gala mami, nakanoto ndintjani. 

Ndiwai papotundanja, maniami Lemo-nTonda. 



ii 
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Nawai papotundanja, nato’o: 

Lemo-nTonda maniaku, ma’imo komi ri ndjau. 

Ndjo’u motunda ri kasoro. 

Datu mPoiri eramu, si’a ntondo ne’'e ndjau. 

Se’'i motundamo kami, mbe’imo mamongo mami? 
Se'itoka-toka gana, masadia masandjata i Duru walo. 

Ndjo'u kabe Sungko-nTada, e, siko tau timama. 

E‚, se’i kami aopo, tila wungka ponto koro. 
Se'i wungkamo ndatila, da ntamamongomo kita. 

Puramo mamongo kita, pangkoni wo’u powia. 

Maniaku Lemo-nTonda, komi da mompakoroka. 

I siko pai eramu, pakoroka pangkoni ntau. 

Napowia, sarai pompowianja. 

Se'i pura ngkupowia, pangkoni ma’'imo tima. 

Peokomo Sungko-nTada, ndjo’u môko kina’a. 

Môko, napôkoka, ue natawa. 

TR OTT 

Wungka anu nu tila, da ntamangkoni kita, 

Mangkonimo, ro mangkoni nato’o: 

Se’i romo mangkoni, tawa ue tewuso'i. 

Natawamo ue mewuso'i tau: 

Ro mewuso’i jaku, okomo dula tulau. 

Naoko dula, pura setu: 

Puramo dula naoko, powia wo’u mamongo. 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Se'i ro ngkupowia, mamongo ma’imo tima. 

Da ntamamongomo jau, Datu-mPoiri eraku. 

Ane pura mamongo, songka kajore ndato’o. 

Moturumo jore, mawengimo. Ewase'i dja karoronja wungka eo. Masae- 

gae sakodi, madju’a kompo i Lemo-nTonda, doana. Mesono i Sese-nTaola : 

Nene se’i maniami, jaku be da kuintjani. 

Ma’i da ndipakoroka, maniami Lemo-nTonda. 

Pakoroka mpakadago, boi dja da moanamo. 
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Napasilolongani nenenja, djela ri gori mpoananja, moana, tuama, napoana. 

Nakita dadanja mena-na ewa eo, se’i pai napopoto’o i Tanda Eo. Masae-sae mo- 

kale wo’u ana i Gili-mPinebetu'e, doana wo’u si’a, natarente, tuama wo’u napoana, 

ewa wuja nakita ri tongo ndadanja, setu pai napopoto’o i Tanda-Wuja. Mesono 

i Sese-nTaola: 

Da ndakobatimo jau, makumpumi setu lau. 

Tuama ntano sindjau, i Tanda Eo anaku. 

Togombengi ane gana, dabasado’a salama. 

Ganama katogombenginja nasongka mekibasa do’a-salama ana ngkodi. 

Datu-mPoiri sindjau, labe ndjo’u tima jau. 

Siko ndjo’u da mantima, ane ntje’'e da maliga. 

Ngoju katudu loma’i, da ngkupodjaja malai. 

Tudumo ngoju, ndjo'u mangkeni i Datu-mPoiri, djelamo ri kare’e nu labe. 

Da ndipaintjani labe, jaku ma’imo pakabe. 

Labe nakanoto ndaja, ndjo’u modo’a-salama. 

Labe pompakorokamo, rajaku djo masusamo. 

Mesono i Labe: 

Anu kupoipu ndaja, nu ndja nu tapodjaja? 

Mesono i Datu-mPoiri: 

Ne'e maipu rajami, se’i jakumaintjani. 

Ngoju katudumo mai, da ngkupodjaja malai. 

Nakeni mpewui ngoju, kandjo’unjamo doawe tau motunda. 

I se’i ratamo jaku, Sese-nTaola eraku. 

Wuso’i witi nu labe, Sungko-nTada siko setu. 

Datu-mPoiri eraku, kenimo labe ri ndjau. 

Ri ompa ro natale, da nu potunda nu labe. 

Djudjulaka pamongonja, eraku Sese-nTaola. 

Datu-mPoiri eraku, toka ganamo silau. 

Se'i pamongo ngkukabe, kita da mamongo, labe. 

Ane puramo mamongo, dula wo’u da naoko. 

Oko dula Sungko-nTada, da nakaronga mebasa. 

Labe pombasamo jau, dula tokamo tundjau. 

Do'a-salama nu ana, nakanoto nu pobasa. 

Manotomo ri rajata, kabosenja da ngkubasa. 
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Mobasamo kodjo labe, puramo basanja nato’o i Sese-nTaola: 

Se'i romo nabasa, Lemo-nTonda wawa ana. 

Ma’i i Lemo-nTonda mongkeni ananja pai Gili-mPinebetu’e, nakabe pale 

nu labe, pura nakabe, nato’o: 

Djamo da mangkoni kita, palemu ro natima. 

Mangkoni, ro mangkoni: 

Romo mangkoni kami, Sungko-nTada dula jali, 

Ndjo’u i Sungko-nTada, najali dula. 

Djamo da mamongo kita, ane puramo ndatila. 

Labe da ngkuto’o jau, Motanda Eo anaku. 

Nakanoto pura-pura, samba’a i Tanda Wuja. 

Mesono i Labe: 

{ Madagomo kabosenja, tanda-tanda nu mokole. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Komi, labe, da a bara bare’e kapali? 

Mesouo 1 Labe: 

Bare’'e wo’u deasa, tanda-tanda ngkatuama. À 

Mesono i Sese-nTaola: 

Ane ewase’i madago, ane beda maeanam 0! 

Mompalakanamo i Labe: 

Madago pompau-mpau, dompalakanamo jak u. 

Be da kuintjani djaja, da ndjo’u wo’u ndawawa. hbe Aten nn han hah B ee ed a 

v 

Mesono i Sese-nTaola: 

Datu-mPoiri eraku, labe ndjo’u wawa jau. 

Mebo ngoju i Datu-mPoiri, ndjo’u mompakoroka labe, kandjo’unja be masac 

_ djela ri kare’e nu labe, nadika labe, mewalilimo ri banuanja sarai dja. Maro- 

romo wo’u. | 

Masae-sae anangkodi setu bangke, nata’akamo gantji, napogantji-gantjika, 

nato’omo to’o mpapa pai nene, napokau Papanja: 
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Gantji da ndita’akaku, Sese-nTaola papaku. ik. js 

Nata’'aka, napogantjikamo mena’u ri tana mompojunuki ana majunu moga- 

ntji, wongomo wo’u, masae-sae karo-ronja, bangkemo kodjo, kabangkenja sei À 

montangomo dosusa, da napasuna ananja. Mesono i Sese-nTaola: | 

_Se'i wo'u ndasongka, dopasuna Lemo-nTonda. 

Da mosunamo anata, se’e wo’u ndatangara. 

Nenemu nu maniamu, songka mpolimbuka jau. 

Nene papaku sindjau, songka kita ma’i jau. 

Wai ma’imo nenenja, papanja, montjongka. 

Se'i da napaintjani, da masuna anaku. 

Ntje'e se’i ntagombo, pai komi da manto’o. 

Ane bangke nakotomo, djamo da nasuna kodjo. 

Djo ana ndapekutana, bara ndakoto nataha. 

E,‚, Tanda Eo anaku, ma’imo riu rindjau. 

gn Ma’imo kodjo ananja, napeoasi: 

Nundja kantjanja papa, anu ndipekutana? 

Mesono Papanja: 

Ntje'e ndipekutana jaku, songka da nasuna jau. 

Ise’'i kami radua, katahamo pura-pura. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Dompewea pakasondo, songka mokole ndato’o. E: 
. BRS 

Mompari-pari tau mompare’e ngaja-ngaja;, anu bare’e re'e, napepali ri tau 

kare'enja, ganamo napepali, nepa nato’o remenja, mewojo, mekajuku, meira. — 

To’'o sangkudja mbengipa, reme se’i da posusa. 

Nakanoto ndatangara, pitu mbengipa matanja. 

Manotomo ndaintjani, pitumbengipa ndadjandji. 

Ndipoga’'a pura-pura, siri nene pai tu’a. 

Pura ganamo parewa, djo remenja ndapopea. | 

Puramo singkandomu tau, djelamo ri matanja, reme mpopariu ndjo’u ri ue, 

Anaku i Tanda Eo, ma'imo kede dorengko. 

Ma'imo komi radua, ndjo’umo ri ue kita. 

Ndjo'umo, nariu, ngkinowia napesuari ra ngguba, ndjo'umo wo’u ana we'd 

papitu bidadari, ma’i mosusa singkandomu. À Nr 
- 

Ma'imo kede mendaki, se’imo i Bidadari. p 



LT 

Mesono i Tanda Eo: 

Ane dja i Bidadari, ne’'emo jaku mendaki. 

Mesono nenenja: 

Ane be nu podjo ndaja, ma’'imo jaku dawasa. 

Mesono i Tanda Eo: 

Ane dja komi tundjau, dendaki ne’emo ja ku. 

Meoasi nenenja: 

Ara i sema kantjanja, siko depa da membasa? 

Mesono i Tanda Eo: | 

Sangadi i Tarandâ, jaku depa da membasa. 

Meoasi nenenja: 

IT mbe’i wo’u kantjanja, kare’e i nTarandâ? 

Mesono i Tanda Eo: 

Ri tana ngKaloe-loe, i ndate kuole-ole. 

Sisi’amo radua, dja ndate pai tu'anja. 

Songka da ndeku ndatima, nene nakaronga ria. 

Datu-mPoiri pelindja, i Tarandâ ndeku tima. 

Mebo ngoju i Datu-mPoiri: 

Ngoju katudumo ma’i, da ngkupodjaja malai. 

Ndeku nakeni nu ngoju, sawi ri Tana ngKaloe-loe. Djela lai ria, nato'o: 

Jaku ma’i mopatima, i Tarandâ mbalia. 

Kutima lo’u dosusa, da ndipaintjani, tu’a. 

Mesono i Tarandâ: 

Maeka ntu’u rajaku, tu’a da nakeni ntau. 

Mesono i Datu-mPoiri : 

Ne'e maeka rajamu,siko kurapa anaku. 

Mesono tu’anja : 

Makumpuku palaimo, papamu dangkeni siko. 

Lo’umo i Tarandâ, nakeni i nDatu mPoiri, mesawi ri ngoju, liu-liu nakeni ri ue. 
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Se'imo i Ta Randâ, ma’imo kede membasa. 

I Tarandâ sindjau, da kumendakimo jaku. 

Napokono mendaki, maka i Tarandâmo sei ana we'a ma’ai kad 

si’a anu mendaki i Tanda Eo, i Tanda Wuja narakisi mBidadari. Ro s 
lai ue ndadjunu, napêli labe i Tanda Eo, nato’o: 

Ane dja labe patuntu, ne’emo jaku nadjunu. 

Mopolu-polumo lai ue, be napodjo nadjunu nu labe, nato’o: 

Sangadi Tua ri Maka, da ven jaku ndasuna. 

Kede ndjo’'u djo lawa, se’i masusamo raja. 

Tua’ iku Tanda Wuja, be kuwai pura-pura. 

Labe dja teasantongo, da nadjunu ba ngkupor 

Nato’o nenenja: a 

Masusa Sese-nTaola, daronga jau ndisongka. 

Mesono i Sese-nTaola: 

Datu-mPoiri eraku, labe Tua tima jau. 

Motungko wo’u makadja, powia-wia nu ana. 

Sangadi Tua ri Maka, nadjunu si’andasuna. 

Kandjo'u i nDatu-mPoiri, nakeni nu ngoju, bare'e wo’u masae djela r 

tana Maka. Narata i Tua ri Maka nato’o: 

Jaku dja ma’i maliga, dja komi ma’ingkutima. 
Ndjo'u da djunu anaku,danakanoto ndajamu. 

Tua da ntamalai, kita se’i kawengimo. 

Bare'e mesapu i Tua ri Maka, mompakoroka, sintjawi ri ngoju pai Datu- 

mPoiri, ndjo’umo liu-liu nakeni ri ue. 

Se’'imo i Tua rata, da madjunu siko ana. 

Masaemo potunda Tua, ndidjunumo jau. 

Nadjunumo i nTua ri Maka, ro setu, mandiu, mosore, nato’o: 

E, Tarandâ sindjau, ma’i sa kaosi jaku. 

Ane dja si Bidadari, ne'e sa komi ri mag 

Ndjo’umo i Tarandâ, mongkaosika wujuanja, ro nakaosi nato’o: 

Nene dorengkomo jaku, ndijalimo parewaku. 

Nawaika salana, napasua badju, napataka siga, gajangi, nasalampe kumun 

natonda i Tarandâ, ma'imo tau mompasa’a, moponda. 
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Mesono i Tanda Eo: 

IT se’i jaku naponda, i Tarandâ dantonda. 

Kami da ri raja ngguba, Tarandâ ne’e lawa. 

Wa’a mpapaku sindjau, da ndipakonimo tau. 

Napangkonimo labe, tau djela pura-pura, ro setu, nato’o: 

Komi labe pura-pura, dongkolontigi mosuna. 

Mokolontigimo tau pura-pura, ro nakolontigi samba’a natundju panaguntu 

sambela, samba’a wo’u, sambela muni, mawengimo, jore tau, bangke reme mena. 

Da ndipondamo wo’u kami, ri ue monambasi. 

Mawuro naomesi ndawuso’'ika kedje, ma’imo tau mompaponda, djela lai 

ria nakeni ri ue, motota’i, motojoi, mandiu, naponda wo'u wai mai, djela ri 

banua. 

Eo se’'e ndatekamo, kami se’i ndisunamo. 

Mesono i Ta Datu: 

Komi labe pura-pura, anaku ndjo'u mosuna. 

_Mesono wa’a labe: 

Da kasunamo anami, kabosenja se’'i kami. 

Se’imo mpakorokamo, anami pompakadago. 

Patoka gana-gana, ndjo’u dakamopasuna. 

Napasilolongamo ada mpasuna, nato’o: 

Ndjau toka gana-gana, tubu pontanande da. 

Ndjau toka ganamo, labe pompakorokamo. 

Ndjo’u labe, napopatunda ri tabo ngkajuku anu da ndasuna se'i. Djela 

ndjai ria meoasi labe: 

Kami labe mekutana, i mbe’inja ana tukaka? 

Nakanoto nditangara, i Tanda Eo tukaka. 

Nakanoto ndintjani, i Tanda Wuja tu’ai. 

Motundamo riunja i Tanda Eo nasunamo ro, nato’o: 

Se’i pura ndasuna, tundju ewanga sampu'’a. 

Motunda wo’'u i Tanda Wuja, nasuna wo’u, ro nasuna, natundju wo'u 

sambela. 

Romo nasuna kami, pangkoni wo’u ndiwai 
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Nawaikamo kodjo au ndakoni, pura mangkoni, nato’o: L 

wo’u. Puramo tau malai, mesono i Tanda Eo: 

Rajaku ngkalia-lia, natambo ntau meli, 

Kalia-lia rajaku, i se'i natambo ntau. — 

Meoasi nenenja: 

Kalia-lia rajamu, kede to’o-to’okaku. 

Bare'e mesono, bare'e wo’u mangkoni gaga, djamo moturu-turu ! 
. . . . . A . Î 

malente rajanja napalaika ntau, malai wo’u i Tarandâ, wa’anja am: 

pomawo. 

Meoasi wo'u nenenja: 

Tau nalia ndajamu, kede to’o da kupain 

Mesono 1 Motanda Eo: 

Anu kupolia ndaja, to’onja i Ta Randâ. 

I Taranda mbalia, ntje'e anu ngkupolia. _ 
Tide 

Meoasi nenenja: fj 
! 

Da nu porongo anaku, ntje’e nia ndajamu? — 
rròt 
LER 

- Mesono i Tanda Bo: er 

Nia ndaja kuporongo, nene pai ngkupanto 

Mesono nenenja: 

Ane ewase’e ntano, da ngkapebolaikamo. 
Io kede da ngkasongka, naka gana toka-toka 

Mesono ananja : 

Ane toka pura gana, jaku da ronga ndiwaw 
p r/ 

Napasilolongani nenenja pai papanja, wa'a ndja’inja da mompare’e san ngaja 

sangaja, au ndakeni ndapebolaika. Ro setu nato’o i Tanda Eo pai Tanda Wu 

Se'i kami radua, da morongo pura-pura 

Mesono i Sese-nTaola : | 

Mopea eo madago, siko kede ndawawamo. 



De 

Meoasi ananja: 

Da ndipawawa jaku, sangkudjambengipa jau? 

Mesono Papanja: 

Pitumbengipa ewase’i, siko depa da ndakeni. 

Pitumbengi gana-gana, siko depa ndawawa. 

Napopeamo, masae-sae popeanja, gana pitumbengi nato'o: 

Pitumbengi ntja ganamo, jaku se’i ndiwawamo. 

Pitumbengi kagananja, nu ndjamo ntapodjaja? 

Nu kede ise’i kami, djaja be da kuintjani. 

Ane djaja nipepali, jaku se’i maintjani. 

Rata ri reme madago, nene dompakorokamo. 

Djela ri reme mpalainja nato’o: 

Puramo mompakoroka, djamodjaja da ndisongka. 

Nene nakanoto ndaja, poragia ntapodjaja. 

Mowotumo tengko, napedongeka oninja, mesono i Tanda Eo: 

Naseko ntengkomo ndjau, poragia da djajaku. 

Mompakoroka tau, ro, napebo djaja: 

Poragia mpodandepe, mantoja langimo see. 

Poragia ntapodjaja, kila ntapoa’ajawa. 

Tudumo kodjo poragia ri pu'u edja, sawimo i Tanda Eo santua'i pai tau 

tu'anja, pai tan mebolaisi pura-pura. 

Ndapedasimo ganda-ganda, tin tingimo tawa-tawa. 

Ndatundju pai ewanga, debolai potandanja. 

Ndapandonge ntenge lipu, tanda-tanda ngkamokole. 

Nakeni mporagia, santjandamo, se’i Sumajai majawa, junu i Tarandâ nato’o : 

Sindate bara nu ndja, mopajawa ndati djaja. 

PepokauinTarandâ, i kita se’i najawa. 

Neneku i Lemo-nTonda, da ndiwaikatombonja. 

Be nasapu nenenja, wujawa nasangku ri mangko, so, so, naburesaka tau, 

naowe muni mangkokoti i Sumajai, madagomo pelindja ntau si ndeku. 

Pedasimo ganda-gan-da, tintingimo tawa-tawa. 
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Napandonge ntenge lipu, tanda-tanda ngkamokole. 

Poragia mpodandepe, mantoja langimo see. 

Poragia ntapodjaja, kila ntapoa’ajawa. 

Ungka ri pangkokoti nTjumajai bemo madago djaja, se’'i-se’i madagomo, 

nawalinto’o : 

Sindjaumo wo'’u samba’a, mopajawa ndjai djaja. 

Molengko-lengko, mebunde-bunde wo’u poragia nakokoti nTjumajai samba’a 

wo’u: 

Neneku i Lemo-n Tonda, rongandiwaitombonja. 

Nasebuku muni wujawa samangko, so, so, naowemo. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

‘Napandonge ntengelipu, tanda-tandangkamokole. 

Poragia mpondandepe, mantoja langimo see. pee 
Poragia ntapodjaja, kila ntapoa’ajawa. ke 

Madago muni djaja, pituntju Sumajai mejawa, siwia-wia jau pajawanja, 

pitu ngkani najawa ro, bare'emo najawataka, liu-liu djelamo ri lipu i nTarandâà — 

santu’a. Ndjo'umo ri lobo, motundamo lai ria. Mesonomo tu’a i nTarandâ: A, 

masusa kita naperata ntau sondo, aginja da ndapare'e tau, ndakeni au ndapongo. 4 

Meokomo i Sese-nDoliadapi, i Sese-mPantawa, i Sese-ngKudu, i Sese ngKuni, 

i Sese ngKuja, i Sese ngKuranga, kapapitunja i Tarandâ, ndjo’u ri lobo mompa- _ 

mongoka linggona. 

Tarandâ da nusongka, lo’udamepamongoka. 

E‚, Sese nDoliadapi, sikoanumaintjani. 
Ikomianumanoto, lo’u dombawa mamongo. 

Napakoroka mamongo, lo’u tau alima mompamongoka mokole, i Tarandâ 4 

maea matanja da ndjo’u, i Sese-ngkudu meari lai puenja. Pura napamongoka 

tau djela, mesono i Sese-nTaola pai i Lemo-nTonda : 

Komi tau pepamongoka, kami da ndipolinggona. 

Ro mamongo, mom palakana i Sese-nDoliadapi, nato'o: 

Se'i da ndipaintjani, mompalakanamo kami. 

Mewalili sisi’a alima, napetumbuka: 

Da nakanoto ndajamu,linggona tau silau. 

Kami se’i nato’'oka, tau da napolinggona. 
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Ane da ndapolinggona, se’e djamo ndasongka. 

Nasongkamo kodjo, ngkinowia nakenika kina’anja napangkoni, napamongoka | 

Se’i ro ngkupowia djamo ndakeni konisa, 
E Sese-nDoliadapi, siko anu maintjani. 
Siko da lo’u samba’a, da manga’ara kina’a. 

Napokau wo’u ana majunu monteo kina’a, ro setu: 

Kina’ase’'iratamo, kede ndipôkokamo. 

Wa'angkabosenja rata,se’i ridulapalangka. 

Pura napôkoka, wungka natila. 

Wungkamo ndipangambai, se’idangkonimo kami. 

Ro mangkonimo kami, dula se’i ndjo’nndijali. 

Dula romo ndioko, bepa nditila mamongo. 

Nakabe mamongo, natilaka, wungkamo. 

Mamongo romo ngkawai, da ngkamalaimo kami. 

Io pompalakanamo, banua wo’u ndipago. 

Ro mangkoni mamongo se’i, motunda tau ri lobo, nato’o i Motanda Eo: 

Nene papa sindjau, ronga ndiwawamo jaku. 

Porengkomo mpakadago, siko se’i ndawawamo. 

Pura morengko jaku, da ntamelindjamo jau. 

Meokomo pai nenenja, papanja, nawawa ri banua ndongonja. 

Ndipedasi ganda-ganda, nditintingi tawa-tawa. 

Napandonge ntenge lipu, tanda tau mopawawa. 

Mena’u ri lobo, liu-liu ri banua i Tarandâ, meponemo pura-pura ungka 

mposoa mbanua, sawi ri banua, nabira langka poturu-turunja. Nato'o ntau tu’anja : 

Nakanoto ndintjani, se’i mopawawa kami. 

Nakanoto nditangara, se’i kami mompawawa. 

Kawawa ma’i dorongo, tu'a raja mpakanoto. 

Se'imo ndipanganto’o, io djamo da morongo. 

Io dja ndawawanaka, desua ndati langkanja. 

Nawawanakamo, nakeni ndati Tarandâ, morongomo. Pura ewantje’e: 

Da kametompamo jau, da ndjoi lobo sindjau. 

Moturumo tau ri lobo, bangke reme nakenimo saki mporongo, tombonja 



pai olinja nadjudjulaka. Mewali, napangkoni, mompalakanamo da 

i Sese-nTaola pai i Lemon nobis aise dn: 

E Tene Bo anak u, da mompalakanamo jaku._ 

Nakanoto nu intjani, kami metompa da lai. 

Djamo siko mantagara, tua’imu Tanda Wuja. 

Te 

Mesono i Tanda Eo: 

Io nene, palaimo, djo kami ire’imo. 

Ane djamo i tua’i, se’i jat maintjani. 
Ane ndjo’u dompawawa, se’imoi Tarandâ — 

Toka-tokamo i ndjau, da rongo inTanda Wuja. 19 

Nakanoto nuintjani, to’onja i Kota Lolowe. f 

Mekibo pinorâ, papanja: d Ak 

Kede peboka kami, poragia nakama’i. 

Mebo poragia i Tanda Bo: 
RN 

Poragia mpodandepe, mantoja langimo se’. ap 
Poragia ndapodjaja, kila ndapoa ajawa. a, 

Nene komi da laimo, da ndipodjaja se’imo. 8 

Mewalilimo ri banuanja tau mewawa, pinorâ napodjaja. Ro setu nato’ol 

tua’inja i nTanda Bo: 

Tua’'iku, da ngkusongka, damporongo i Kola Lol 

Eramu i Tarandâ, kami ndjo’u dompawawa. 

Ntje'e nu to’okaku, bamo da mesapu jau. 

Djamo da kadago ndaja, siko depa da nawawa. 

Nadongemo raja ntau setu, mesongkamo ndawawa. Bare'e lawa 

banua nawawamo, morongomo. 

Kota Lolowe sindjau, pakanotomo rajamu. 

Jakuse’i mopawawa, tua’'iku i Tanda Wuja. 
Ise’i komi papanja, jaku ma’i mompawawa. 

Se’i da ndipaintjani, komi nene papa mami. 

Da mamporongo anami, tete da ndipaintjani. 

Mesono Papa pai Nene i Kota. Lolowe: 

Ane ewase’e rajamu, bamo da mesapn jaku.… 

Ane sikomo manto’o, bamo desapu pindongo. 
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__Joremo ndjairia sambengi, bangke reme meari lai rongonja. 
eN 

Tama jaku da laimo, i Tanda Wuja da ire’imo. 
Mompalakanamo jau, jaku ndjoi banuaku. 

Mesono Papa i Kota Lolowe: 

Io pompalakanamo, sikomo pai rongomu. 

Isiko pai rongomu, io palaimo ndjo’u. 

‚ Malaimo tau mompawawa, melindja ntana, be ntja lawa. Masae-sae 
ngkaro-karonja, nakeni nta'unja, mbujanja, mbenginja, naepe ananja i Tarandâ. 
Kanaepenja ana, madodo rajanja, napoipu i Tanda Eo. 

Maipu ntja rajaku, i Tarandâ sindjau. 

Madodo kodjo rajanja, anu ngkapoipu ndaja. 

Tu’a da ndisongka jau, da nakanoto ndajaku. 

Setu rongomu madju’a, sangadi da ndaposusa. 

Nenemu pai papamu, da lo’u mompago jau. 

__Meoasi ri Tu’anja i Tanda Eo: 

Susa nu ndja to’'onja, to’o da ngkupangasongka. 

Ara susamo nu ndja, da kupagoka i papa. 

_Mesono Tu’anja: 

Nakanoto ri rajamu, dompakawurake jau. 

Mompalakana i Tanda Eo: 

Tu'a da lo’umo jaku, dompago i papa silau. 

Poragia podandepe, mantoja langimo se’e, 

Poragia ngkupodjaja, jaku dalai ri papa. 

Djelamo poragia, mempone, malai, pata ri banua mpapanja pai nenenja. 

E Tanda Eo anaku, ma’i masusa rajamu? 

Mesono i Tanda Eo: 

Ma’iku masusa kodjo, i Tarandâ madodo. 

Se'e pai ngkukarata, manoto kasusa ndaja. 

Susa da ndipaintjani, nene pai ngkukama'’i. 

_Meoasi nenenja: 

Susa nu ndja jau, kede, da nu to'okaku. 

Mesono ananja: 
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Susa mpompakawurake, panto’'ointu’andate. 

Mesono nenenja : 

Manotomo nu paimba, kede ndjamo ndapowia? 

Ja mo da mpowia rengko, anaku i Tanda Bo. 

Morandomo inodo alomi, inodo mompi, wawu aono napepali, kapapitunja loka 

sambuli, bualo. Moadjo-adjo i Tanda Eo, ndjo’u ri tau tu’anja, ri rongonja, ad 

mbeto’'oka, nawali ntjusa napakanoto remenja. 

Bara pura napowia, nene rengko maniami? 

Mesono nenenja: 

Toka ganamo sindjau, rengko ndongomu anaku. 

Mesono ananja: 

Ane toka madagomo, ntje’'e kupakanoto. 

Manotomo ri rajaku, toka ganamo tundjau. 

Meoasi nenenja: 

Mata ntjusa da ndito’o, pewalinja nakanoto. 

Reme da ndaimba-imba, da kanoto mpewalinja. 

Mesono ananja : 

Reme nakanoto ndjaja, pitumbengipa matanja. 

Manotomo ri rajaku, komi da ndekumo jau. 

Mesono tau tu’anja: 

Io djamo da malai, da ndekumo pai kami. 

Io pompakorokamo, reme se’i laukamo. 

Poragia mpodandepe, mantoja langimo se’i. 

Poragia ngkapodjaja, kila da poa’ajawa. 

Poragia i se’imo, nene papa da laimo. 

Mepone ri poragia, saraidja ndatemo ri Tana ngKaloe-loe. Singkandomumo 

tau gana-ganamo pura-pura parewa, rengko, nato’o: 

Dja se’'e anu madago, dolangka mpealo-pealo. 

Dopi natarasi ewa alo aono, re'e ambanja, re'e apanja. Djelamo i Sese- 

nTaola pai i Lemo-nTonda. 

E, Tarandâ anaku, pakaroso sa rajamu. 

Membangu ri poturu-turunja i Tarandâ : 
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Ane pura toka gana, djo reme mpomparilangka. 
Raneo reme madago, kede domparilangkamo. 

Djela ri nenenja ndapoparewa buja, naparilangka, togombengi napesua ri ra 
langka, bare'e nawai motata’i, bare’e nawai motojoi, mandiu bare’e, pusamo, naporâ, 
nabolosi parewa buja, moabe. 

Da morâmo anaku, i Tarandâ sindjau. 

Mogolili togongkani langka, sape, nepa mena’u ri tana, lau wawu aono 
modede, kapapitunja loka bualo sambuli, bare'e naiti djamo kawuli-wulinja, nata- 
‘anaka pai karatu. monggowa mokakaratu. 

Rengko ngkaratu mpotaro, napomentje mbalilajo. 

E,‚, Tarandâ mbalia, pomentje da ngkupangkita. 

Djelamo i Matia Eo, kasangkompo i Tanda Eo, napokau ngkainja ndati 

Ogu Eo, napokare’e potaro i Tarandâ, nasangke nTo-Ea inosanja, naunde- wed 

ndongonja : 

Potaro inTarandâ, siongkotu tudu tana. 

Metendelaka i Tanda Eo ri tana ngKakoe-loe. 

Motnngko jau makadja, rongoku i Tarandâ. 

Nasangke jaun fo Ea, bemondjauinosanja. 

Nene ndipatuwukaku, rongokusetu lau. 

Nawali mpelawo wo’u, natima muni inosanja, napesua muni, tuwumo napa- 

kadago rajanja, me’onto. 

Potaro ndipe'ontoka, ndjo’umodompandajora. 

Ndjo'umo ri ue, karatu ganda nakeni. Pura mandiu tau, moparewa muni, 

mewalili ri kuani. 

Da me’'ontomorindjau, dangkawe tanoanamu. 

E,komitadu mburake, tanoana dandikawe. 

Nakawemo tanoana, napotaroka rengko, mopantjua, winalu natila, nakoni pai 

manu pai wawu, ro mopantjua, malaimo ri banua, lai ria meari, mosongka peari, 

ndaparomu ajapa, labu, winalu, manu ndaô ngudjunja, kajuku ndapongasi ri wo'onja. 

Nakitamo i Matia Eo, tukaka i Tanda FEo ana we’a napatuwu ngkainja, hare'epa 

sako nagegeri; da i Lemo-nTonda nepa uju ngkadânja metaka ri basau, natadji 

ri ue, mându ri tasi, natima pgkainja, napatuwu, mewali napomatia ri eo, se’i pai 

napopoto’o i Matia Eo. Pangkitanja se’i, bere'emo masilolonga raja i nTanda Ko, 

mongkita ana we’a setu geli-gelimo rajanja, ntaninjamo, uato’o da naporongo, ma- 



dolidi. Mearimo tau, pura wungka tadunja nâri, mangkonimo ngkinowia dowu- 

rakepa sakodi mompalakana pai wurake, bangke reme wurake napoapuka, malai- 

mo, pusamo susa. Mompalakana wo’u i Matia Eo si Tarandâ pai Tanda Eo: 

Jaku mompalakanamo,erakuifTarandâ. 

E, Tanda Eosindjau, da ngkumalaimo jaku. 

Malaimo, tiniu napodjaja, malai wo’u i Sese-nTaola pai i Lemo-nTonda. 

Puramo tau tebureka, moanamo i Tarandâ, i Tanda Oa to’o nu ananja, tuama jau. 

Ungka ri kaliu ntjusa, bare’e masae moana wo’ui Tanda Wuja, tuama wo’u napoana 

i ngKota-Lolowe, i Tanda Ua to’ovja. 

Masae-sae sakodi ungka lai ria, mosusa ngkai î Matia- Eo naliwuki, da 

ndagegeri makumpunja-Meliwa ndeku ri tau mosusa i Tanda Eo. Djelariremenja 

ndjo’u ri poragia, nakeni ri banua ngkai i Matia Eo, meoasi: 

Ngkai da ndipaintjani, dja ma’i meliwa kami. 

Ngkai komi ngkupasabi, makumpumi da ndiwai. 

Ntje’'e ma’i ngkuto’o, jaku se’i da morongo. 

Mesono ngKai i Matia Eo: 

Kede djo ipu rajaku, kasangkompo tukakamu. 

Mesono i Tanda Eo: 

Manotomo kuintjani, nale ingkai. 

Mesono ngKai i Matia Bo: 

Jaku be melego-lego, tukakamui Matia Eo. 

Malosemo raja i Tanda Eo malai: 

Dja ndilego-lego jaku, mompalakanamo jau. 

Mewalilimo ri tana ngKaloe-loe, mepone ri banuanja, djamo sarai jau, liu-liu 

ndjo’'u ri nenenja nato’o: 

Nene da ndipaintjani, jaku se’i da malai. 

Nene da ndipantangara, da mesawaka i papa. 

Ndjo’'u mompoiwalika ana ntau mejawataka papanja owi, ndekuriunjasia — 

montima tua'inja i Tanda Wuja, ntje'e da napojunu pai patampujujununja. Djela 

ri banuanja ri Tana ngKaloe-loe, djamo sarai pe’ontonja, be sako napeole ananja 

djamo mamongo pintja, bata-batamo raja i nTarandâ. Mewalili lai nenenja: 

Nene papoiwo kami, se’i kami da malai. 

Napapoiwo nu nenenja, mekatudu lai tasi, mebo duanga mpapanja: 

« 
pe 
a 
f 

dk 
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Ì mbe’imo duanga i mPapa, se’i kami da mpodjaja. 

Mesuwumo duanga setu napokau: 

Pêntjumo wai ma’i, nakamosu ngkupesawi. 

Mesawimo pura-pura: | 

Tundju wo'u mpesampu’a, mariangi Tanda Wuja. 

Duanga Lapi Tambaga, siko se’i ngkapodjaja. 

Nakanoto nu tangara, lindja mosu da megora. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Nakadonge ntenge lipu, tanda-tanda ngkamokole. 

Pitungkani wo’u pagoranja, ana i nTokaro Udja, i Sandopo Dada, i Mo- 

bangka Toe, 1 Mobangka Labu, i Ligi-nToja, i Patiri-Malela, kapapitunja i Anakoda 

ri Tarinate. Djamo mesawa-sawa ri ana ntau mompegora. Papanja owi matemo 

pura-pura, sia dja tuwu. Djela ri saogu duanga nato’o: 

Ponjomba da kupangkita, se’imo kami metima. 

Da kupangkita panjomba, se’'imo kami pagora. 

Napapanjomba ntau wo’u, mesono: 

Kapali wo’u danjomba, bidja inTjese-nTaola. 

Danjomba wou kapali, da magora ngkutunggai. 

Mombegora, dja pura mate anu naliunaka, kapapitunja i Anakoda ri Tarinate 

nadonge ana i nTjese-nTaola ma’i mompesawaka papanja, nato’o masae-sae bare'e 

narata bali mpegoranja. 

Sima’i bara nu ndja, ri oloa nduanga? 

Pesoba mpetataropo, duanga mpagora kodjo. 

Mesono i Sungko-nTada: 

Se’i romo ngkutaropo, duanga mpagora kodjo. 

Mesono i Tanda Eo: 

Ane duanga mpagora, ndapakakono oloa. 

Tundju wo’u ntesampu'’a, mariangi Tanda Wuja. 

Pedasimo ganda-ganda, tintingimo tawa-tawa. 

Nakadonge ntenge lipu, tanda-tanda ngkamokole. 

Ndipelindja duangata, nakaronga momberata. 

Nalapasaka, sako tasi lekemo, malele kadju mosu ri wiwi ntasi, sako duanga- 

nja marameda, dja mosu nararamo sisi’a. 
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Ponjombamo Tanda Eo,se’i kami pagora 

Mesono i Tanda Eo: on vid 

Kapali wo’u da njomba, ana i Sese-nTaola. | 

Da njomba wo’u kapali, dagora ntja kutunggai 
Paraka’i samparadja, ndjai dulungi nduang: 

Natendeka samparadja, napepombekx’imo. Mopanaguntun | 

i Tanda Eo pai i Tanda Wuja pura-pura, mombegajangi santua 

ri Tarinate, tau molemba apu. Napesua i Tanda Eo pai Tanda 

sia, napetiro tua’inja, nakita bemo ndakoto. Madago muni raja i Te 

nginu kajuku, mombegajangi muni pai i Anakoda ri Tarinate, b 

samba’a, djamo karameda ndajanja pai bare’emo nakoto. Masae=s 

Njawamo kupangandika, se'i ndjai sima-si 
Gajangika limbajonja, a'iku i Tanda Bo. 

Njawanja napangandika, limbajonja gajan, 

duanga, mewalili lai wakanja. Mosambengi lai papanja, ndjo’u wo 

djamo ruambengi, tua’inja nadika. Palainja, nato’oka rongonja: — 

Ne'e maipu rajamu, kabare’enja rodojakùa 

Mesono i Tarandâ: E, 

Nulego-legomojaku,kukitasetu aa 
: Rts A sel 

Mesono i Tanda Eo: ke 

Bare'e melego-lego, rongomu i Tanda Bo. 

Mesono i Tarandá: j 

Bo da nulego i mpia, engkomu ntani-ntaninja. fi 

Mesono i Tanda Eo: 

Bare'e ntaninja kana, gori nu engko ntuama. 

Malaimo wo’u ri Matia Eo. Djela ndatiria, nato’o: 

Owi nuntuku sangkani, se’i wo’u ngkutunggai. de. 
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esono ngkainja: — 

Reen bare’'e mâja, i komi sandaja-ndaja. 

] esono i Tanda Bo: 8 

Manotomo kupantjapu, panto’o setu mbambamu. 

Jaku nato’o melego, ma’imo Matia Eo. 

Aginja siko mebali, nakanoto naintjani. 

_Mesono i Matia Bo: 

Jaku se’i tukakamu, nakanoto ri rajamu. 

Jaku papaku uali, nakanoto nu intjani. 

Ja nu lego-lego jaku, jonto ngkabata ndajaku. 

Mesono i Matia Bo: 

Ne’e nu pomata ndaja, neneta samba’a-mba’a. 
Neneta samba’'a-mba’a, dja ntamoga’a ri papa. 

Ane ngkumelego jaku, da lo’u siore jau. 

_Mesono i Tanda Bo: 

Ako da lo’u siore, nuntu da nu pangandonge. 

Lo'umo ri poragia, me'onto riunja ri rongonja. 

_ Erakui Tarandâ, rongomu se’i madja'a. 
_Pakadagoka rajamu, rongo patudjuki jau. 

A, mapuru ntja rajaku, i Tarandâ sindjau. 

__Mesono i Tarandá: 

Montjomo kalewa ntunda, pindongo kajakunja. 

Montjomo kalewa Lgsorde, kajakunja one 

Mondji-ndji i Tanda ep mesono i Matia Eo: 

Ara da liumo jaku, da lo’u ri maniamu. 

Ndjo’umo ri lipu i nTaDatu, mesindiu i Tanda Eo nato’o: 

4 Matia Eo sima’i, nene nato’o anami. 
BE TA EN . 

___ Djelamo i Matia Eo, nato’o: 

oe El &, 

Mewali i Matia Fo bidadari, maka Papanja uali. Mesono i Tanda Eo: 

| 
| 
| 



Banja mbamba kupepali, nene | 
Jaku papaku uali, nene da ndipa int, 
Jaku dja ana ngkadoe, ana ri saole b 
Jaku dja ana natadji, ana ri saolea 

Mesono i Lemo-nTonda: 

Anaku i Tanda Bo, kede be ndalego-leg 
rak 

Mesono i Tanda-Eo: 

Ndilego-legomo mpia, i owi ntja ba n 

Montjomo nipombambami, bangku 
Djo mbambandipebalika, poana: 

Rajamida nakanoto, sangadi da ni 

Nakanoto ndintjani, da ngkuporo 

É Mesono tau tu’anja: 

î Kukudja da mpetangani, dja motuneg 

k Mesono i Tarandâ: — RR, Se 

Ara mawontjarajaku, rongokui Tand 

| E, Tanda Eosindjau, peole se’iana 

Bare'emo re'e i Tanda Eo mompeole ananja, sako mesono 

i Matia Eo: 
ij 

À Bara mawo wo’uraja,erakui Tarand:; 

ue ungka ma’i tana. Napapalaika ntau tu'anja, malaimo i Tar 

jangi bare’emo manoto kapajanja, bara tuwupa, bara matemo, 

Lairia kapusanja. 

ie ordre bek 







DEROEMAN, 

IN HINLOOPEN 

As 

Ee ee Bataviaasch Genootschap 

, 

's Hage. 

M. NIJHOFF, 



Leltg 
É € 
Ln 



MAR 31 1916: 

HET JAVAANSCH 

VAN 

MALANG-PASOEROEIDAN, 
DOOR 

D. VAN HINLOOPEN LABBERTON, 

ambten. t/b. van den Alg. Secretaris. 

ee 

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap 

_van Kunsten en Wetenschappen. 

DEEL Li. 

ge STUK. 

Batavia. 's Hage. 

ALBRECHT & Co. | M. NIJHOFF. 

1900. 





HET JAVAANSCH VAN MALANG-PASOEROEHAN. 

INLEIDING. 

Gedurende de laatste jaren van mijn verblijf in de residentie Pasoeroehan 

verzamelde ik de hieronder afgedrukte collectie dáár gebezigde termen, welke 

van den Sâlâ-norm afwijken. 

Om redenen van technischen aard worden de Javaansche woorden met 

Latijnsche letter in plaats van het eigene letterschrift weergegeven. Aan den 

eenen kant is dit jammer, daar de Javaan een fraai en duidelijk letterschrift 

bezit, aan de andere zijde zijn vooral geringe dialectische verschillen in ons schrift 

handiger door ’n enkel diakritisch teeken weer te geven. 

Door het bezigen van ’tEuropeesch schriftstelsel wordt de woordenlijst 

bovendien toegankelijker voor den breeden zoom van Javaansch-sprekende Europeanen 

in Oost-Java, welke uit geringe bekendheid met en ’t daardoor niet op prijs 

stellen van de Javaansche literatuur, zich niet tot het aanleeren van de toch zeer 

eenvoudige tjarakan genoopt gevoelden. 

Intusschen heb ik gemeend bij de rangschikking der woorden de volgorde 

van de tjarakan te mogen behouden, wat met het oog op de tandletters den t 

en de tongletters d en t wenschelijk is en uit een lexicografisch oogpunt de 

voorkeur verdient, daar het de vergelijking met andere werken van denzelfden 

aard vergemakkelijkt. Trouwens zoodoende volg ik het voorbeeld o.a. door 

Kiliaan in zijne woordenlijst achter deel I der Madoereensche Spraakkunst en 

door Dr. Brandes in diens Pararaton gegeven. 

De volgorde is dus: hä, nà, tjâ, râ, kâ; dà, tà, sà, wà, lâ; pà, 

dà, djà, jä, njâ; mâ, gà, bä, tà, ngà; waarbij alleen de medeklinkers in 

aanmerking genomen worden, en de klinkers eerst bij woorden met dezelfde mede- 

klinkers, en dan in de orde a, e‚, i, o, oe, é, medetellen. 

De pépët, waarvoor in onze taal, jammer genoeg, geen afzonderlijk teeken 

bestaat is door é weergegeven. 

Ten slotte dient nog aangestipt te worden, dat de stomme h aan 't begin 

der woorden is weggelaten, doch in 't midden der woorden, als klinker-overdrager 

behouden is gebleven, ook dáár waar ze niet uit wignjan ontstond. Abé klinkt 

dus aë (bijna — aai). 

De uitgesproken h is door h voorgesteld, terwijl de ingeslikte k door q is 

weergegeven. 
Verh. B. G., LI, 3e stuk. 18 
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Over de inrichting der woordenlijst nog het volgende. De voorop-geplaatste 

woorden zijn de in Malang (Pasoeroehan) gebruikelijke, terwijl men achter het 

== teeken de correspondeerende Sâlâ-termen zal aantreffen, waarop dan de vertaling 

in het Nederlandsch volgt, met zoo noodig een voorbeeld ter verduidelijking. 

In die voorbeelden heb ik getracht mij van themaboekzinnetjes vrij te 

houden en levend Javaansch te geven. 

De verwijzing „Dial. Djap.” beteekent: ‚Het dialect van Djapârä’” door ll 

J. G. Walbeehm, in Verhandelingen Bat. Ee v. K. en W., deel XLIX, terwijl 

„Taalsoorten” op het dusgenaamde werk van denzelfden Javanicusziet. „de Noo” 
slaat op diens „Javaansche woordenlijst, bevattende woorden in Midden-Javain — 

gebruik, vergeleken met het Javaansch in de residentie Soerakarta.” Waar de 

achtergeplaatste letters den naam der regentschappen of districten minder Oul, 

weergaven, heb ik de namen voluit geschreven. 

Hier en daar heb ik gemeend tegen de eischen der en te mogen — 

zondigen, door een of ander afgeleid woord niet bij den grondvorm op te geven, 

soms omdat de grondvorm niet zeker was, elders omdat alleen de afgeleide term 

eene dialectische wijziging had ondergaan, terwijl de grondvorm onveranderd was 

gebleven. 

Zooals door vergelijking met de beide denobaË dialeeten-studiën moge 

blijken, zijn heel wat niet of zelden in Sälâ-Javaansch gebruikte termen aan 

de overige Javaansch-sprekende bevolking geläufig, eene stemopname, in zake _ 

{aal van eenig gewicht, zou waarschijnlijk niet de meeste stemmen op de Sâlâà — 

norm vereenigd zien. K 

Echter zijn de verschillen bij eene nadere beschouwing veel minder ingrijpend, 

dan het zich oppervlakkig liet aanzien, we kunnen zelfs zeggen dat het Javaansch — 

over geheel Java eene bewonderenswaardige éénvormigheid vertoont, wat wel 

eenige verwondering wekt bij eene zoo sedentaire en door natuurlijke grenzen 

zoozeer gesplitste bevolking. De oorzaak hiervan mag wel gezocht worden in de — 

degelijke basis, die het gespoken woord vond in den rijkdom eener geliefde 

literatuur, die over het geheele eiland in wajang en dongèng zich uitgaf, 9 

en voortleefde, en zoo een sterk besef wekte van eenheid in oorsprong en 

cultuur. Waar wij onze middelnederlandsche literatuur hebben veronachtzaamd en 

verlaten, leeft bij den Javaan eene oude beschaving in témbang en kamig 

voort. 

Komt ge den désa-man aan boord met wat ik zal noemen eenen literarischen 

term voor eenige zaak, dan zal hij ze onder den naam „kawi’” in z’n copiaver- 

borum inlijven, ’t is een woord uit zijn taalschat, hij erkent en behoudt het. 

Ondanks de eenheid van taal zal men bij ’t oppervlakkig aanhooren van 't 
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Ik weet niet of de stelling beaamd zal worden, dat eene taal hare eigenaar- 
digheid en hare kracht niet zoozeer ontleent aan de substantiva en werkwoorden, 
als aan de EAB WOordes als voegwoorden, bijwoorden en voornaamwoorden : 

4 Bader zin ik het voor onweersprekelijk, dat de kennis dier termen van groot 
B, gewicht is voor het spoedig begrijpen en deugdelijk aanleeren eener taal. 

In de eerste plaats zullen we dan nagaan het verschil in woordenkeus 
tusschen het Malangsche en Sâlä'sche taalgebruik, om daarna de verschillen in 
uitspraak kortelijk te bespreken, en in de derde plaats de 't meest op den voor- 
grond komende verschillen van grammaticalen aard aan te geven. 

IL. Woordenkeus. 

Zooals uit het bovengezegde reeds valt af te leiden vindt het Malangsche 
idioom juist in enkele der meest gebruikelijke woorden eene uitdrukking. Zoo 
vindt men bijvoorbeeld de in Sâlâ onbekende termen: mëné (morgen), kon (gij), 
sédiloet (eventjes), babas (vervolgens), ndaq, soms gaq (niet of neen), 
naming en tapi (maar), kasi of sampé (tot aan), käjà âpâ (hoe is ’t, 

wat dunkt je er van), moelá (in den zin van: hoe is 't mogelijk, och kom dat 

kan niet), gëlëq-gëlëgqg (telkens, herhaaldelijk), liptjà (iets vergeten hebben 
of zijn), rèq (als vocatief: jongen) e. d. 

Daarentegenover staat dat verschillende Sälâ-termen slechts weinig of in 

’t geheel niet gebezigd worden als: köprijé, këpripoen, kijé, koewé, tolé, 

énggèr, kowé, dag-, bandjoer, kongsi, nganti, ora. 

De taal krijgt hierdoor terstond een ander cachet. 

Het moge hier vergund zijn een enkel woordje te zeggen over den zoo 

overschatten Madoereeschen invloed, dien men ten onrechte wel eens meent dat zich 

op het Oost-Javaansch in zoo sterke mate zou hebben doen gevoelen. De hierboven 

opgesomde idiomatische termen, welke van dageliĳksch en alledaagsch gebruik 

zijn, zouden uitteraard hun ontstaan aan dien invloed te danken kunnen hebben. 

Welnu, in de taal der Madoereesche bijwoners luiden ze: möné—=lägghoeg; 

kon—=bägän; sëdiloet—sëkë&djäg; babas—=pas of ladjhoe; ndaq 

of gaqg=—=tag en éndjäq; naming en tapi—anangeng en tapè; kasi 

en sampé=—=nandhoek en sampè; kâjä âpâ;=—=dägrâmma; moelâ—= 

tarmèqg; gëlëég-gëlëg=sëgghóet en sérrêng; liptjä=lopäà, këlo. 

pai; rèqg=tjong. 

__Daar tapi en sampé uit het Maleisch zijn overgenomen, ziet men dat 

van invloed van het Madoereesch geen sprake kan zijn. 

In de woordenlijst zal men hier en daar ’n enkel woord aantreffen, dat 

een homonym met dezelfde of een nabijkomende beteekenis in ’t Madoereesch 

heeft; ook daar mag echter eene oppervlakkige gelijkheid niet tot verkeerde 

gevolgtrekkingen leiden. 

Zoo komt de term loembrah=—=Soerakarta: loemrah overeen met het 

Madoereesche: loembrà; echter is de inlassching van ’n lipletter na 'n sluit-m 
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zoo natuurlijk (vlg. ons: arm, armpje), dat men daarbij waarlijk niet aan overname 

uit eene andere taal behoeft te denken. 

Trouwens ook de pasisir-dialeeten kennen eene dergelijke invoeging, daar 

Dial. Djap. loemprah geeft, eene inlassching van de harde lipletter dus, 

terwijl er ten slotte op kan gewezen worden, dat ook het Soendaneesch loembrah 

heeft. 

Bij maq of simagq==bapag zou men wat eerder den Madoereeschen term 

émag te hulp roepen. Echter geeft Kiliaan hierbij afkorting van het Jav. 

ràmà, ramag, terwijl blijkens de Nooy het besproken woord ook in Koetoe, Pá- 

nârägà en Blorà gebezigd wordt. 

De homonymen die men zal aantreffen, wijzen meer op gelijkheid van 

afstamming der woorden dan op ontleening. Zoo staat naast den kràmä-term 

anglah, ziek blijkens het Wdb van Kiliaan wel een Madoereesch aloes-woord 

anglò, doch de Madoereesche bijwoners in 't Malangsche gebruiken alos,en kasar 

het woord sakèg, zoodat overname buitengesloten mag worden geacht. 

Trouwens de betrekkelijk moeilijke vermenging van Javanen en Madoe- 

reezen kon al à priori doen vermoeden, dat de wisselwerking tusschen beide spraken 

gering zou zijn. De Madoereezen toch vormen eigen dèsa’s, welke in overeenstem- 

ming met de grondrente-theorie in den regel op minder vruchtbare of minder 

gunstig gelegen plaatsen zich bevinden; zij blijven zich door hunne gebruiken 

onderscheiden, terwijl eene zekere niet te miskennen animositeit beide naties 

gescheiden houdt. 

Daar zij de mindere van den Javaan in cultuur en bovendien in ’t Pasoe- 

roeansche in de minderheid zijn, beĳĳveren zij zich in den regel het Javaansch 

aan te leeren, en doen dikwijls zelfs kwalijk slagende pogingen om voor Javanen 

door te gaan. 

Instede van een wisselwerking tusschen beide spraken zal men bij onder- 

zoek eerder een invloed van ’t Javaansch op de taal der immigranten kunnen 

constateeren. | 

Overigens verwijs ik voor hetgeen woordenkeus aangaat naar de Woorden- 

lijst, terwijl ik mij verplicht voel te dezer plaatse mijn dank te brengen aan den 

Heer A. H. J. G. Walbeehm, die zoo welwillend was om de geheele lijst woord 

voor woord na te gaan, en van wien ik menigen wenk en aanwijzing mocht ontvangen. 

Waar mijne opgave voor het Soerakartasche Javaansch van het Wdb. afwijken, 

dank ik deze opgaven aan aanwijzingen van genoemden Javanicus. 

II. Uitspraak. | 

Onder de verschillen in uitspraak met den Sâlâ-standaard is zeer opvallend 

de onvolkomen uitspraak van e en o in open lettergrepen, in vele gevallen waar 

ze in 't Soerakarta’sch volkomen worden uitgesproken. 

Blijkens Walbeehm’s „Schrift en Uitspraak in ’t Javaansch” wordt de e in 

open lettergreep in 't Sâlä’sch slechts onvolkomen uitgesproken, indien in de volgende 
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lettergreep voorkomt een pépëét, een onvolkomen i of oe klank, dan wel een 

onvolkomenen e klank. Voor het Malangsch moet deze opgave aangevuld worden 

met de gevallen, dat de volgende lettergreep een a (dus gesloten) of à (dus open), 
dan wel een onvolkomen oe of o klank bevat. 

Om ’t kortelijk samen te vatten heeft de e slechts de volkomen uitspraak 

(é) 1o. in de open eindlettergreep, 2o. in de open voorgaande lettergreep, indien 

de volgende een volkomen é of ó, dan wel een volkomen i bevat. 
Wij krijgen aldus het volgend lijstje: 

a. ênaq; èman; kèsah;—rèmä: dèsä; 

e. èlèg; êntèng:—kéné; 

1. êling; —kèli; 

o. blètoqg; —bêjó; 

oe. êmoet, èwoeh;—sèwoe; 

Gene tse t. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de è klank tegenover de onvolkomen 

oë wel een weinig naar de volkomen é kan overloopen, hetgeen tegenover die a 

en à gebeel is uitgesloten. | 

Omtrent den o-klank dient het volgende opgemerkt. 

In ’t Sälä'sche is deze klank onvolkomen tegenover pëpèët, volkomen i of 

oe-klank, dan wel onvolkomen o, in de volgende lettergreep. In ’t Malangsch 

spraakgebruik wordt ze ook onvolkomen tegenover de a en tegenover de onvol- 

komen en de volkomen e. 

In tegenstelling met de e klank bliĳtt de o tegenover de à volkomen, het- 

geen misschien zijn oorzaak kan vinden in de overeenkomst die tusschen onvolko- 

men o en à in de uitspraak bestaat. 

Wij krijgen voor de o het volgende lijstje: 

a. pòlah; kòtag; sòbat;—blórà. 

e. kòpêt—òmbé. 
1 kóbis; lópis; tóbil;—stòri, kòri 

o. kòdòg;—bódó 

oe. póhoeng;— wòloe 

ë. mbòtën. 

Omtrent de i kan worden opgemerkt dat ze in gesloten lettergrepen, vooral zoo 

men nadruk op het woord willeggen, wel volkomen wordt uitgesproken, zonder dat 

dit evenwelinvloed heeft op de uitspraak van de klinker in den voorgaande lettergreep. 

Om de invloed van achtervoegsels op de uitspraak na te gaan zullen wij 

hier het lijstje weergeven in het evengenoemde werkje „Schrift en Uitspraak” op 

pag. 41 aan te treffen. 

S alá Malang. 

a, kâràng; kárângén; 



ngárángàâ; kárângäán; 
ngárângi; kâràngáné; 

kárângipoen; kárângànipoen; 

gitìiq gitigën; 

gitiqâs gitigé; 
gitigan; nggitiqi; 
gitìiqgipoen; gitìigané; 

gitiqganipoen. 

toémpoeg; toêmpoégén; 

toémpoéqgä; toémpoégé; 
toémpoégan; noémpoégi. 
toémpoêqgipoen; toémpoêgané; 

toémpoéganipoen. 

soewêg; soewêgën; 

soewégä; soewègé 

soewóégan; njoewègqi; 

soewègqgipoen; soewêgané; 

soewéganipoen. 

gawé-gawénén. 

sòròt; sòròtën; 

sóÓrótá; sòròté; 

sórótan; njòròtis 

sòròtipoen; sòròtané; 

sórótanipoen. 

paró-parónën. 

ee: mélig; mèligq a; 

mêligé; mèligan; 

mêlìqipoen; mêliìiqané; 

mêliganipoen. 

e-oe.é woèh; èwóeh ä; 

êwoéhé èwoéhan; 

êwoêhané. 

e-e. sêèsêr; sèsèrën; 

sésérä; sèsèré; 

séséran; sèsèripoen; 

sêsèrané séséranipoen. 

ovi.kóbis; kòbisën; 

kòbisä; kòbisgé; 

kòbìsan; kóbisipoen; 

kóbisané; kòbisanipoen. 

o-oepóhoèng; pòhóengën; 

Oe 

€. 

0, 

soewègan; njoes 

soewèqgipoen; so 
soewèqganipoen. — AR 

sòròt; sòròtën; — 
sòròtässòròté 

sòròtan;snjòròti; — 
sòròtipoen; sòròtan 

sòròtanipoen. — 

èwoêh; èwoéhä; 

êwoèhé; êwoèhan; 
èwoèhané. dek 

sèsèr; sèsèrën; 

sèsèra; sèsêèré; ne 

sèsèran; sèsèripo 

sèsèrané; sèsèran 
kóbis;s kóbisén; — 
kóbisäà; kóbisé; _— 
kóbisan; kóbisipoe 
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pòhóengä; pòhóengé; póhòengë; póhóengé; 
pòhóengan; póhoëngipoen; póhòengan; póhbóengipoen: 
póhoèngané; pòhóenganipoen. póhòengané; póhóenganipoen: 

Verder moeten we in zake uitspraak nog van een paar bijzonderheden 
gewag maken. 

Zoo gaat somtijds een eind t over in q, wellicht het gevolg eener ietwat luie 
uitspraak. Bv. sènggèq=sènggèt; kötègan=kötetan; poq =loenas 
naast pot (vgl Wdb). Echter komt dit ook wel in Sâlâ voor, waar bijv. djarik 
naast djarit in gebruik is. De vorm met het possessive suffix é schijnt daarbij wel 

het medium te zijn. 

Zoo zegt men in het Malangsche in den regel doewiqgé=doewit é, 

doeh doewitmoe, doewitkoe,doewitânà. 

Dezelfde achteloosheid is wel de oorzaak van de wijziging van -aq in -öq 

in de laatste lettergreep van vele woorden als: tjëdöq, tjidëq=tjëdag 

(echter in krämà, tjëlaq=tjëlag}; dédéëg=döëdag; 'mböq=këbag» 

sëlëq=sëlag; gëlëqg waarschijnlijk van gëlag. (1) 

Hierbij valt een verschil met ’t Sâlä-spraakgebruik op te merken in de 

omstandigheid dat er in deze woorden een ingeslikte k opde pépët volgt, terwijl 

de k in ’t Sâlâ’sch na pépëét steeds vol wordt uitgesproken. In enkele woorden, 

die ook in ’t Sälâ’sch &k hebben blijft de k behouden als: ambëk, ambök- 

ambëkan; in andere valt ze via q geheel weg. Zoo zegt men in ’t Malangsche 

nimmer bëktà, bëksä, töksih, doch steeds bëtâ, bösà, tasih. Echter 

schijnt ook in ’t Sälâ’sch wel bétä voor bëktà enz. gebezigd te worden, doch 

dan alleen in de spreektaal. 

Naast de verzwakking van -aq tot -éq komt de wijziging van sommige open 

eindlettergrepen. Zoo hebben èlèg (ook te Soerakarta) =äâlä; kënêq= 

kënä; mèlog =mèloe; balig = bali; althans in de uitspraak den Sälâ-vorm 

dier woorden geheel verdrongen. 

In verschillende verwantschapsnamen vindt men diezelfde sluitende werking 

zoo adiqg==adi; bibiqg=bibi; waqg =wä. 

Opmerking verdient voorts sëdiloet=—=sadélä dat, wellicht uit ’n 

tusschenvorm met eind-q is ontstaan. 

Vervolgens dient gewezen op het wegvallen van de rë in sommige woorden. 

Zoo b.v. sëngéngé—=sröngéngé; sénèni naast sröngëni. Het Sälâ'sch 

kent ditzelfde in képijé uit këprijé en pjaji uit prijaji. 

De eindletters der woorden zijn steeds scherp en behouden de scherpe 

uitspraak veelal ook tegenover suffixen. Zoo wangkit, wangkité; tang” 

lët, tanglëti. 

(1) Vergl. Walbeehm, Zindeelen $ 647 en het daar aangehaalde Kiliaan, Madoereesche Spraakkunst $ 32, 

Van nadruk kan ín casu geen kwestie zijn, daar de aq-vormen in geheel niet voorkomen. 



Eldee 

De gewild-trage uitspraak die een zachte lip of tandletter doet hooren op 

het eind van een woord komt ook in het Oost-Javaansch in 't geheel niet voor, 

in dit opzicht komt het dus evenals het Sâlâ-Javaansch overeen met het 0 

waar men ook geen zachte eind-medeklinkers (media) heeft. 
Een scherp gehoor moge eenig verschil wanen te ontdekken in sëbab 

en sëbap, eene uitspraak als in ’t Soendaneesch sëbab of in ’t Engelsche 

cab zal hij niet aantreffen. 

Voorts hellen i, -ih en -iq soms over naar é. 

De i wordt in dipoen en ipoen sne als é uitgesproken : b. v. sam- 

poen dépoen bëtà. 

De eind-ih en -iq klinken vulgair nagenoeg als eeu korte doch villaaen 

é, doch hernemen hun klank in de afleidingen. Këédiq, pitiq, disiq, adig, 

inggih, masih, klinken dus kedé®, pité”, disés, adé*, inggé’, masé*. 

Ten slotte dient aangestipt, dat in vele woorden waar het Sâlâ’sche spraak- 

gebruik de anuswara inlascht, deze in ’t Oost-Javaansch niet vernomen wordt, 

dus sàkà, saking, roemäsà, asring, masoqg en nimmer sängkâ, 

sangking, roemängsà, angsring. 

In den volksmond bliĳtt voorts de ä-klank ook voor een suffix weleens behou- 

den. Zoo bijv. käntjäkoe, tänggämoe, i. pl. van kantjakoe en tan 

III. Grammatische verschillen. 

In de eerste plaats verdient hier vermelding de vorming van den bit dealer 

in Ngoko door -nà in plaats van -aké. 

In sommige grammatica's wordt opgegeven dat in het Oost-Javaansch 

akën in het Ngoko, aké in het Krâmá gebezigd zou worden. 

Voor het Javaansch ten Oosten van de Ardjoenà is dit bepaald oi 

Naast nà als Ngokoo vorm wordt -aké wel eens als ’n soort Madijà Ge 

doch geldt akën als Kräâmà. 

B. v. Boekoené wis kó-lebognä, tah doeroeng? Rook oe 

Empoen rikâà lébëtaké, nâpâ dèrèng? Séràtipoen poenàpâ sam- 

poen sampéjan löbötakëén, poenäpäà tasih dèrêng? 

Vervolgens dienen we te bespreken de verwisseling van taalsoort welke 

vele woorden ondergaan. Dat kan geen verwondering wekken, als men nagaat 

dat het ontstaan der verschillen in taalsoort van betrekkelijk jongen datum is B 

Klâpâä als Ngoko, kötjambil als Krâmà te vinden is niet vreemd, daar dit 

ook in enkele Pasisir-dialecten het geval is. 

De portée van ’t Krâmâ-inggil wordt door de bevolking in Oost-Java niet 

juist gevoeld, daar men er om bizonder beleefd te zijn ook over zich zelven spre- 

kende Krâmâ-inggil termen zal bezigen. Zoo zegt de dèsa-man: kagoengan 

dälem, waar hij „gadahan kaoelâ” niet beleefd genoeg acht, en vraagt hij 

met ’n onderdanigen blik: „abdi badédahar roemoehoen”, waar hij zeer 

goed zegt „koelâ badé néda roemijin’”. Een woord als siram kan men 
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op Oost-Java gewoonweg Krämà achten. „Noen, koeláà badé adoes sëk ë- 
dap”, zou op gemeenzaamheid wijzen. 

Verschillende woorden door het Wadb. met Kawi betiteld zijn in de 
spreektaal in gebruik. Zoo bijv. jöga als Krâmà van anagq (vlg. joegà, 
ajoegä in de Pararaton). Poetràâ beteekent speciaal prins, vorstenkind 
en zal dus b. v, nooit als Krâmâ-inggil van de kinderen van een Europeaan 
gebezigd worden. 

In verband met het niet-voelen van de kracht van het Krämä-inggil zay 
men hem dan ook zelden K, i. termen in Ngoko hooren bezigen. Hij zegtb. v.: 
Tänggâäkoe mang di oendang njang djëro.”’ waar hij de kawëdanan 
b'edoelt. 

Apà ‘ndaramoe wis rawoeh,’ klinkt hem gemaakt. Hij zegt: 
ndaramoe wis tékâà, ah?” 

Bij Krâmàâ termen als jogá, liptjä, tanglëd, vraagt men onwillekeurig 
Krâmâä of Krâmà desa? In ’t oog van den Javaan uit Sâlâ, immers de nagari, stellig 
het laatste, waar wij het dialect op zich zelf beschouwen, mag ’t er Krâmà genaamd 
worden, immers de prĳjaji bedient zich van deze woorden zoowel als de dèsa-man, 

De vervorming van vele Ngoko-woorden om ze wat Kràmâä-achtig te maken 

„als gidang naast goedang, silam naast soelam, tikang naast toekang, 
aan welk euvel blatèra n’s (kruisingen van Javaan en Madoerees) wel mank gaan 
worden daartegen beslist afgekeurd. 

Het verdient opmerking, ‘dat de nietgeschoolde Javaan den term „Krämä 

als taalsoort niet kent (wel het woord tätäkrämàâ e. d.); hij noemt de beleefde 

taal basa, en de Krâmà en Krâmâ-inggil termen frischweg Kawi. Zie taal- 

soorten, pag. 29. 

De populaire opvatting is er dan ook in overeenstemming met de huidige 

theorie, dat het Ngoko de eigenlijke taal is; uit beleefdheid bezigt men enkele 

andere termen, terwijl er bij ’n grootere mate van beleefdheid wat minder ge- 

_bruikelijke termen worden gekozen, voorbeelden sub (a), dan wel de Krâmâ 

termen nog eens gekramaniseerd, voorbeelden sub (b). 

(a) Vandaar roemoehoen, lämä en säàmà als ietwat beleefder naast 

roemijin, lami en sami; 

(b) Zoo minantén naast ménawi (vgl. Gunning, Roorda's Pandji-verhalen, 

de aanteekening op blz. 12 regel 14), san toen naast sasi, sëdantèén naastsëdäjà: 

Door deze korte mededeelingen is het onderwerp lang niet uitgeput; daar 

ik sedert Java’s Oosthoek verliet, had ik geen gelegenheid meerdere gegevens 

te verzamelen. Men beschouwe het gegevene slechts als eene, zij ’t wankele 

schrede op den weg, die leiden moet naar de plaats vanwaar wij de schoone taal 

van millioenen van Neêrland’s onderdanen in hare verscheiden uitingen geheel 

zullen kunnen overzien. 

Ten slotte zij mij veroorloofd er nog de aandacht op te vestigen, dat ook 
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worden opgesteld, zoodat ik mij ook 
moeten verlaten. lane KTR 
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1. ahé ==bahé, slechts, maar. Ook 

de vorm wahé wordt gebruikt. Vgl. 

Dial. Djap. 4. 

2 ênaq —=këépènag. B. v.: 

Awaqkoe éndaq ènaq==ik gevoel 

mij niet lekker. Vgl. Dial. Djap. 16. 

3. êntjèr=tjoewèr, dun vloei- 

baar. 

4, èntjëlog, mèntjlog =mèn- 

tjòg, op '‘n tak zitten v. e. vogel. 

Dial. Djap. 12. 

5. andéné =—=oepamané, indien. 

6. éndroeg zoentoeg gangsir. 

Wadb. geeft in deze beteekenis alleen op 

poentoeg. 

1. êntéën—=ontëén, Madyáà van ànâ, 

zijn. De vorm ontëén is niet in gebruik. 

8. èntos —=ètês, n.l. als Kasar 

voor bisà, kunnen. Meestal wordt het 
met de ontkenning gebezigd, B. v. Wong 

apa ikoe; kogqg éndaq èntos, Wat 

is dat voor een kerel, die niet in staat 

is dit uit te voeren. 

OENE SS singsot, fluiten m. d. 

mond. Het woord singsot wordt niet 

gebruikt. Vgl. Dial. Djap. 150. 

10. andég =andëég-andëgan 

=djoempritan, plaats om op te hou- 

den, vrijplaats (bij kinderspelen). 

11. oendjoeg, slechts in gebruik in 

de beteekenis van aanbieden, niet als K. i. 

van ombé, drinken. Vgl. inoem. 

12. inoem, nginoem, Krämàä van 

ngombé, Ngoko drinken. Het wordt 

ook van dieren gebezigd. B. v. nginoemi 

kapal, de paarden drenken. 

13. harah 

WOORDENLIJST. 

als uitroep. Met geaspireerde h. Dail- 

Djap. 63. 

14. arèq ==botjah. Ook als voca- 

tief. Nandi, rèq? waar ga je heen. 

Het Krâmàä van ar èq is botjah. Waar- 

schijnlijk is arèq eene verkorting van 

laré via larèg. Zie Dial. Djap. 55. 

15. arèjan van ’tMaleische arian. 

Koeli’s die in dagloon werken in tegenstel- 

ling met tébasan en borongan=—= 

op stukwerk zijn. 

16, roos. Régoelo 

komt echter meer voor, daarnaast ook 

roes. Dial. Djap. (5 

17. ikaá, gindsch (adj.). Het woord 

kaé wordt niet gebruikt, evenmin als 

kijé of koewé. Dial. Djap. 75. 

18. oekël ==toekël, streng garen, 

enz. Dial. Djap. 82. de Nooy, Pm. 

êr mawar, 

19. iklig, ngiklig, gichelen. 

20. oedoen —=woedoen, bloed- 

zweer. Oedoenën. Wdb. geeft dit ook 

voor Soerakarta op, wat wellicht minder 

juist is. 

21. oedoeg, sëégâ oedoeg, met 

klappermelk gekookte rijst. 

22. idëéq, trappen. Djëédjëég, n 

trap geven. Wdb. geeft naast idag op 

idëk en idëég. Idéqidëq, eene 

massage van de ruggegraat, waarbij de 

patient voorover gaat liggen en een 

ander op zijn rug heen en weer loopt en 

met zijne teenen de ruggegraat bewerkt, 

23. oedoet, ngoedoet—=njöërèt, 

opium schuiven. Vgl. rokogan. 

24, oedëél —= woedël, navel. Zoo- 

of hòoeròeh=—=härä,! lang er nog een gedeelte van de navelstreng 



EEN bo Ais 

aanwezig is, poesër genaamd, na het 

afvallen van dat gedeelte (poepag 

poesër), waarbij ’'n slamëtan gegeven 

wordt, luidt de naam oedéël. 

25. =—bisà. De vorm bisà 

wordt in Madyà gebezigd. de Nooij, Bl. 

26. asin, ngasin=—=masin, de 

grond likken, v. e. sapí. 

21. astà, Krâmâ van tangan 

Ngoko, hand, onderarm. Ook Kr. van 

bahoe als vlaktemaat. 

28. êwèg, di èwègèweèg, door 

elkaar geschud. 

29. oewët, ’t touw van een priktol 

(kèkègan). Dial. Djap. 105. Vgl. 

Jansz, Supplement. de Nooy. 

30. oelah =—=gawé, doen, uitvoe- 

ren. B. v. Oelah äpà kon? Mbotëén 

oelah-oelah. Dial. Djap. 110. 642. 

Vgl. de Nooij, olah=—= lagi, Bl. 

31. ilog,’n standje maken, sénèni. 

32. oelët-oelët oewé —=loewé, 

loewing. Elders de naam van een kin- 

derspel, waarbij een stuk of wat kinderen 

in een rij achter elkander loopen, daarbij 

den voorman vasthoudende. 

33. along —=bëgdjä, zegen, voor- 

spoed, en angoer, liever. 

isà 

34. apé ==arëép, willen, verlangen 

(spreektaal). Apé nandi, kon, waar 

wil je heen. de Nooy. Kw., Dj. Bel, 

Pd. (Bn). 

35. opèn, opèni==roemat, ver- 

zorgen. B.v.É! kon ngopèni pétig- 

moe, âdjà sampé mëlajoe, hola! 

pas op je kippen, laat ze niet wegloopen. 

Roemat, zie Dial. Dj. 285. 

36. ipoeg-ipoeg, ’s nachts gaan 

visschen. Njoeloeh —= des nachts 

krekels zoeken. Dial. Dj. 128, 

37, èpèq, saboeg êpèq=sëta - 
gèn. Dial. Djap. 129. De saboe: ë 

êpèq is een 1 kilan breede gordel van 

lawon, die 5 malen om het lichaam 

gewonden wordt. de Nooy, Tg. Dj, 
Rmb., Bl, Kd., ict | 

38. ádàh —adòeh, uitroep van 
pijn. Beide woorden worden gebezigd. 

Dial. Dj. 133. ’t Accent valt op de laatste à 

lettergreep. 

39. adah, adams ed , 

de Nooy, Wänägiri. \ 

40. adìiqg ==adi, jongere vo of 

zuster. Dial Dj. 134. de Nooy. Dj. Bl. 3 

Vgl. balig, bibig. 
41. oedëng, Ngoko, ikët, Kind, 

dëstar Kr. i, hoofddoek. Sa-oe- 

dëöng==sa-katjoe. Dial. Dj. 140. _ | 

42 oedjoeng ’nsoort van tournooi, 

waarbij 2 inlanders elkander met gelijke 

stukken péndjalin (spaansch riet) slaan. 

De toeschouwers staan er in een kring 

omheen, terwijl een paar arbiters of he- 

rauten de péndjalins uitdeelen. De 
strijders, met ontbloot bovenlijf, geve D_ 
elkaar beurtelings een haal over rug of 

flank, die vaak diepe striemen achterlaat. 

Aan het toebrengen van elken slag 
gaan des noodige grimassen en chijnslagen | 

vooraf. Het spel is zeer animeerend, doch 

eindigt vaak in ’n hevige vechtpartij. 

43. ajah —alah, als uitroep. ve. E 

Dial. Djap. 145. 

44, ojag, ngojag —ambalédig, 

vervolgen, nazetten. B. v. on 

maling. 

45. ajang == wah als aise Te 

S. k.: jang, doch daar als een uitroep 

van afkeer. 

46. oemat =koemat. ’t Krämà 



is echter steeds kimat. Zie Dial. Dj. 

154. de Nooij. Dj. Padangan (Bn). 

41. ampëér, ngampër, riet aan- 

dragen. Wong ampëran, de molen- 

koeli’s op eene suikerfabriek. 

48. ampiq-ampiq =toetoep 

 kejong, het driekante stuk g&dég 

boven in de zijgevels van een huis. 

49. Empoet, ’n lekkernij van gerooste 

djagoeng met goelà en kläpà. 

50. ambat, ngambat—=narìigi, 

’n vliegertouw inhalen. de Nooy (Kd). 

em bra 1. =daloeroeng, 

onderligger v. e. brug; IL. — pir, veer 

van een rĳtuigje. Zie Dial. Djap. 696. 

Vgl, de Nooy. 

52. êmbong —=dalan, de groote 

weg. ’tKrâmà is cf. Sk: mörgi. Vgl, 

loeroeng en dalan. 

Basomong — käandà. Vel. Dial, 

DE 165. 

54. agoeng ook=—=katah. Volgens 

Wdb. Kawi. B. v. ânà wong pirà 

kono? —wontén tijang agoeng, 

erzijner veel. Katah wordt echter meer 

gebruikt. 

55. atiq =nganggo; gàgqg atiq 

==tanpàä, zonder. Het woord tanpà 

is geheel onbekend. Het Krämä luidt 

’mbotén ma wi. 

56. angoeq ==loewoeng, liever. 

51. ongkos —=wragad, (on-) 

kosten. Dial. Djap. 182. 

58. êngklèg —=ëngklèg, hinken. 

59. anglah of angglah—=sakit, 

Krâmà van lärà, ziek. Volgens Wdb. 

Kawi. Dial. Djap. 189 en 183. de Nooy, 

Bodjanegärà. 

60. anggaq =doengarèn, zich 

vreemd voordoen. 

He en 

61. nontoq ==nonton. Taq 
nontog wahé, ik ga maar eens kijken. 

62. nandësg —=tëélas, op. Het 
woord tëlas wordt zelden gebruikt. 
Këémpoet wordtin’t geheel niet verstaan. 
Zie Taalsoorten, I tandës. de Nooy, 

tandés, Dj. 

63. nikah “=mningkah, 

wen. Dial. Djap. 205. 

64. noen, eene samentrekking van 

noewoen. Ì. bĳ wijze van titel: 

Mbotén wontëén, noen, ’t Is er niet, 

meneer. Ook te S. k. wordt het aldus 

gebruikt, doeh dan vooraan: Noen, 

mbotén wontëén. 

II. present! B.v. Bidin!—Noen. 

65. naming —=nanging, ’tvoeg- 

woord: maar. Vgl. tapi. B. v. Inggih, 

kahoelä sampoentanglët, tiròsé 

wontén, naming dipoen pádòsi, 

mbotën képanggih, ik heb er al 

naar gevraagd, men zeide dat er waren, 

maar toen er naar gezocht werd, vond 

men niets. 

66. tji —=këtip, dubbeltje; s'a-tji. 

Étjé wordt wel verstaan, en in ’t Ma- 

eisch gebezigd; kétip is in dien zin 

niet gebruikelijk. Dial. Djap. 55. 

frou- 

67. tjahoes ==sahoes, saus, 

68. tjatjaq —=djadjal, ’n aan- 

moediging, ’n beleefde last. B. v. Tja- 

tjaqg, gäà réné==och, breng het even hier. 

69. tjënting —=këéndit, vrouwe- 

gordel. Zie kéndit onder klilin. 

10. tjërëéq of tjidéq=tjëdag, 

dichtbij. Ook tjëdëéqg, Sk. tjédék, 

zie Taalsoorten IV bij tjëélag. de Nooij, 

tjarëg. Bodjanëégärà. 

di. tjòrèq =règ, lucifers. 

korèg. 

Vgl. 
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12. tjrèwèt, ruzie en standjes ma- 

kend; ook v. e. voorwerp dat last en 

moeite veroorzaakt. Zoo zal een fabrieks- 

smid (toekang bési; iemand die in de 

desa dat beroep uitoefent pandé) van 

een stoompompje dat herhaaldelijk stuk 

gaat zeggen, Donkiné (Eng. donkey) 

koq tjrèwèt témën. 

13. tjoeroeng, ’n heele bos pisang, 

lirang. 

14, tjikar =grobag, sapi-kar. 

Het woord grobag wordt evenmin als 

pédati gebruikt, hoewel 't Krâmâà van 

tjikar luidt péëndatos. de Nooy, 

Ngoetëéran, (M). 

15. tjékogq, planten (b. v. jonge 

rietplantjes) water geven, door bĳ elk 

plantje een emmertje uit te gieten, Vgl. 

Wdb. 

16. tjoekit —=tjoekil, lospeute- 

ren met een scherp voorwerp. Ook het 

werktuig heet zoo. Zie tjoekil. de Nooy, 

tjoekit=—=soedjên. Mel. 

11. tjoekil, een bamboe koker, 

boemboeng, waaraan aan de bovenzijde 

een stuk bamboe als handvat gelaten is, 

wat gemak geeft bij ’t water scheppen 

uit een slootje bijv. om plantjes te be- 

sproeien (tjékog). 

18. tjatoe ==tatoe, gewond, Dial. 

Djap. 235. 

19. tjitah..—=sémbagi Vel Dial: 

Djap. ëntjit. 

80. tjoewèr zztjrèwèt, veel 

praats hebben. 

81. tjlilingan ==nolèh-nolèh. 

Vgl. Dial. Djap. 673. 

82. tjop, een klein blikken lampje. 

83. tjoepoe, ook: de dekseltjes der 

petroleumblikken. 

in dien zin niet eh de Nooy, K 

taardja, Wänägiri, M., N., , 

85. tjéplègan ien scho’ 
86. : tj iplSr. of kétjiplés 

' groote varkensluizen, die wel ind: 

en tusschen de teenen van honden 
87. tjidéq —=tjédag, 

Vgl. tjérëg. je 

88. tjébaq —=tëéëbag, met 

vlakke hand iets pakken. Dial. 
252. hs . 

89. tjatògan —=këtègan, hansop. 

90. tjingkir =—=tjangkir, kopje. 

Dial. Djap. 257. de Nooy. Dj. Bl Pi 

91. tjongkèng of tjantèlan, ”* ks 

zadel met houten verhevenheden om 

manden aan te hangen bij een paard. N 

Djap._ 

91. rantjangan =—=ragangan, 

geraamte v. e. vlieger, ook v. e. huis. 

Dial. Djap. 259. de Nooy, Bl. Re 

92. rantagrantag = trontong- 

trontong, 't opkomen van de zon: De 

Sâlâ-term is daar Krämâ-Ngoko en E 

piet Kawi zooals Wdb. opgeeft. 

93. rikâ —dikà, pers. vaw. 2e 

persoon Madyàä. de Nooy, Tg, Peerd 

Kb, Mg., Tm. 

94. rokog, ngrokog, rooken van 

sigaren of strootjes. B. v. âdjâ kon 

rokogan. Vgl. oedoed. Zie De L 

Djap. 267. E, 

95. roewé, roewêroewé,. loshan- 

gend haar van een kind, dat nog gee n 

göloeng heeft, Van een volwassene 

zegt men ook hier oeré. Vgl. wab, 

roewèg en rèwog. 

96. roedjoe, verkorting van wa 
É; 

B 



roedjoe=soemöndi, kakangné 

(resp. joené) (woe) ragil, de op één 

na jongste. Vgl. Dial. Djap. 

sa jat —semah, echtgenoote, 

Krämà van bodjo. Het woord semah 

wordt hier niet gebruikt. 

ROS rèmis == krotjo?, kleine 

schelpdiertjes, welke in de sambël 

gebruikt worden. 

99. ribang, verkorting van wora- 

waribang, de këmbang sépatoe. 

WOO kant —kenil. Santén 

 kani==santén kanil 

101. kon —=kowé, gij, samentrek- 

king uit kohén. (Zou Pararaton 16 regel 

30 wellicht luiden kon daq-ilanga- 

këén). 

102. kanâà ==ëémboeh, ik weet 

het niet. Afkorting van wikanâ, zie 

Taalsoorten XI b. Als Krâmä van kanâ 

(émboeh) geldt kirangan. Vgl. Dial. 

Djap. 309. 
103. kanan kèri—=kiwâtöngön. 
104. koentjit —=koentjir, haar- 

vlecht v. e. chinees. Vgl. koesir. Dial. 

__Djap. 394. 

105. koendangan, uitgenoodigd 

voor een slamétan. Andjagong, onb. 

106. kèntol =kèmpol, kuit. 

107. kitjé =pétjé, éénoogig, ook 

één oog sluiten. 

808. kétjil,sa-këtjil, één kemiri 

noot. Twee bij elkaar is sa-gëndog. 

109. këtjambil, Krâmà van klä- 

pà Ngoko. Dial. Djap. 319. 

110. korèg ==règ, lucifers. 

111. kérèt, Europeesche hark. 

112. krosog, gedroogde tabaksbla- 

deren; gekscherend voor slechte tabak. 

113. krépèq =köpèg, bamboe 

EEN 

mand met deksel, ook de klontong 

met zulke manden wordt aldus genaamd. 

4. krèpjaq ==klontong, de 

houten bellen van sapi’s of pikoel paardjes. 

115. krang, vrij groote schelp-dieren, 

elders kétjé genaamd, 

116. kirangan ==kilap, ik weet 

het niet, Krämà van émboeh. Doekà 

dalëm komt in dezen zin wel, kilap 

niet voor. Dial. Djap. 126. Zie Taal- 

soorten. 

117. krangkèng, ook houten 

raamwerk in eene suikerfabriek waarin 

zakken gelegd worden met bezinksel, 

om ’t sap ervan te laten uitdruipen. 

118. kèkègan, tol van hout, priktol. 

Gangsingan is onbekend, ’n bromtol 

heet boemboeng. 

119. kodoer, sa-kodoer—=goelä 

rèn sa-boentëél. Vgl. Dial. Djap. 

sa-kodjor 371. 

120. kitir, ’n stokje in ’n laron- 

gat geplaatst, waar de laron’s tegen- 

opklimmen. Ook in Midden-Java is dit 

spelletje in zwang, doch Wdb. geeft het 

niet op, In Rémbangis kitir de laron, 

die er bovenop gespietst wordt. 

Woe katrol == katrol, kêrègan. 

122. kètèl, ketel van témbàgä, 

Tjérèt heeteen ketelvan koeningan. 

Een blikken ketel heet tjèrèt gëém- 

brêng. 

123. kasi =kongsi. Het woord 

kongsi wordt in dien zin niet gebruikt. 

Vel. de Nooij. 

124, koesir —=gombag, uitge- 

spaarde haarlok in ’t midden van 't 

achterhoofd. 

125. koesoeg 

Naast kosog en gosoq == wrijven. 

126, kaspé, 'n soort kötèlâ por 

== zacht wrijven. 
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hoeng. Vgl. de Nooĳ, wânägiri. 

127, kawis, ’mbotén dados 

kawis, Kr, van ndag dadi âpâ, ’t 

is niets, ’t doet er niet toe. 

128. koewâwàâà ==een lid van het 

dèsä-bestuur, belast met de zorg voor 

het water. 

129. koewawi, Krämà van këlar 

==in staat tot. N. b. ook in de betee- 

kenis: gereed. B. v. Dáhàripoen 

sampoen koewawi. 

130. kòwoeng =glodog, koker 

voor rijstdiefjes. 

131. kâlà, ngadang kälâà, ’n 

waarschuwing dat er een slang op den 

weg is, Adang=— afwachten, ergens zijn 

waar men niet hoort. 

132. këlèt, ngëletti, afkluiven. 

Ambrakòti, B, v. Ló! arèg ikoe, 

baloeng di këlèti aé. Zie ook 

bòlèng == villen. 

133. klòtòg, ’n vischsoort, die gatël 

is bij ‘t eten. 

134. klilin ==kliling; wong 

klilin=gëérdoe-wachters; gòt kli- 

lin==de diepe goot welke rondom een 

riettuin gegraven wordt. Is de tuin 

nogal uitgestrekt dan komen er ook 

in ’t midden breede en diepe afvoer- 

goten: këéndit. Voorts wordt elke 

bouw in 20 bakken verdeeld (kòtagq 

of bag) door gòt malang en gòt 

moedjoer. 

135. kläpàä, Ngoko, kokospalm. Als 

Kr.-term geldt këtjambil. Vgl. Dial. 

Djap. de Nooij: krambil, (Krâmä) Tg, 

Pékal., Sém., Djap. Rémbang. 

136. klojèng-klojèng=—=bi- 

ngoeng. 

137. këépëér, ’n kleine vlinder. 

138. kèpèt—kopèt, niet tjëbok 
(Ejèwok). Deze term wordt wel ala 
scheldwoord voor Europeanen gebezigds 
ländä k. 

189. koedoe, Morinda citrifolia. 
Men duidt met het woord koedoe 
zoowel den boom als de rijpe vrucht aan. 
Vgl. de Nooy, Bl. De jonge vrucht heet 
bëntis; half rijp heet ze patjé. 

140. koedoeng =toedoeng. 
Vgl. Dial. Djap. 

l41. kadjó =—=goemoen zich, 
verbazen. De Sälâ-term is aan den EEn 
man onbekend. 

142, kòdjòr, lang brandhout (2 à 
3 dëépàä) voor de inlandsche steenbak- 
kerijen. Slechts wildhout (géén djati) 
valt onder deze benaming; vnl. dadap 

en mindi. Vgl. Dial. Djap. 

143. kâjäàäpäà —=këéprijé. De 

Saäläterm wordt in ’t geheel niet ge- 

bruikt, evenmin als képripoen, waar- 

voor kados poendi. 

144. kajoe, toekang kajoe= 

oendagi, timmerman. Dit woord wordt 

nagenoeg niet begrepen. Vgl. Dial. Djap. 

145. këmékéëlëén, aldoor lachen; 

van kamikëkélén wellicht? Zie Wdb. 

kékël en zie nginklig. 

146. kéëmpél—=kémpal. Krämà 

van koempoel en van kloempoek. 

Beide Kr. vormen zijn in gebruik. Vgl. 
Dial. Djap. 

147. koembah ook == wasoeh. 

Dit woord is hier onbekend, evenals de 

derivatieven, als pémbasoeh, waarvoor 

toekang pénatoe. Bv. Ngoembah 

popoq==luiers wasschen. 

148. kombong, kombongan= 
prandjèn, kippenhok. 

ij 



149. kémbang ségrat—=tögërat. 

De këmbang poekoel Ampàt, 

mirabilis jalappa. 

150. kb à, ’n zak van bastvezels (loe- 

loep) van de waroe. ’t Woord kandi 

is hier onbekend. Vgl. Dial. Djap. Köóbà 

agël — ’n zak van agël gemaakt; 

kébâ gòni—=goni, zak van ramé- 

vezels. 

151. kòbòt ==klòböt, de schut- 

bladeren van den djagoeng- kolf, welke 

tot ’t draaien van sigarettes gebezigd wor- 

den. In Rémbang heet de jonge vrucht 

kobot. 

152. kotag, in suikerriettuinen !/9, 

bouw. Dial. Djap. 395. 

Mmsketegan —kétètan. T. 

met de vingers klappen. 

II. chineesch telraam; ook: het telraam 

bij ’n biljart. 

„154. kang ==ingkang. Kang 

steeds in Krâmà (of deftig Ngoko); sing 

Ngoko. j 

155. kongkon, 

gelasten. 

ook akon, dus: 

Krämà kèngken. 

156. kongsèn==mëéntering, mon- 

teering. 

157. dari, dadar, opkomen van 

de maan, wellicht een verkorting van 

dadari. Vgl. Dial. Djap. No. 603, 

_dadar in plaats vandadar. B. v. Wa- 

jah méné kog doeroeng dari 

boelàné. 

158, drap, 

Vgl. Dial. Djap. 

159. dikëp, dëékëp, iemand van 

achteren naderen en hem de handen voor 

de oogen houden. B.v. Ajo, diképëén 

agé! Wdb.geeft deze beteekenis van dé- 

draven van een paard. 

Verh. B, G., LI, 3e stuk. 

këép niet op. de Nooy, Karang-anjar, 

(Kb). 
160. dowà =dongàä, gebed. De 

afleidingen van dongà worden wèl gebe- 

zigd, dongagqnä, dongaqaké. 

161. doewé baji == manak. 

Dit woord wordt alleen voor het jongen 

van beesten gebruikt, en in verachtelijke 

zin voor menschen. 

162. dalan, 

êmbong. 

163. dolan —=dolin. Beide woor- 

den worden voor „om geld spelen, dob- 

belen” gebruikt; dolan-dolan: wan- 

delen, spelen. 

164. déëlag 

zien. 

165. dëlèg, délèqi =golègi. 

166. dloewèg, dloewagqg-dloe- 

voetpad. Zie voorts 

=dangak, omhoog- 

wòg=drêngas-drèngès, grijns 

lachen. 

167. dalém, ’t bezittel. vnw. van 

den Asten persoon in ’t Krämâ-inggil; 

gebruiken van Kràâmà-inggil termen, 

waar men tegen meerderen over zich zelf 

spreekt, is bij den kleinen man zeer alge- 

meen. Naast Krâmâ poenikà gada- 

han kawoelà, stelt men poenikà 

kagoengan dalém. 

168. Ngoko van djaroem 

Krâmä, naald. Vgl. Dial. Djap. en zie 

toeding. 

169. doengarên 

vreemd, zonderling. 

d o m, 

—=dingarèn, 

170. tah I.=tà. B.v. Rénéjä tab 

disé (disik), kom nu eerst maar hier. 

U. —=âpàä; bij ’t stellen van ’t al- 

ternatief. B. v. gölém, tah éndàq? 

wil je, of niet? Vgl. de Nooy, Rmb. Bl. 
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171. tahan, ook=—=in de gevangenis 

zijn. 

172. toenoe ==bakar, roosten op 

arëng van djagoeng, iwak enz; 

béném is ’n speciale term voor ’t roosten 

in de asch van këtèlà. 

173. tantjëb, ook: ’n spel, waarbij 

’n arit wordt omhoog geworpen, die met 

de punt in de grond terecht moet komen. 

174. tèndaà, ’n zeil boven ’n kraam- 

pje op de pasar, en ook de kap van een 

Europeesch wagentje. 

175. tandag, dansmeid, 

ronggèng, ’t Ngoko van talèdèg 

Krâmâ. Ook ’t dansen (van vrouwen) 

zelf heet zoo, van mannen bëésàä(bégsä), 

Krâmâ Ngoko. Wdb. geeft dit woord 

als Krâmâ inggil van djogèd. 

176. tandjëg, boeug vanpring, 

welke recht (loeroes) uit den grond 

komt; zoo ze krom (bèngkong) 

is, katèg. Vgl. Dial. Djap. tand) 

434. 

177. trèntjèng, de regen is bijna 

opgehouden, de zon doet moeite om weêr 

door te breken. Vgl. Wdb. 

178. trantanan, 'n klein kind, dat 

poogt te gaan staan, doch telkens weer valt. 

evenals 

119. trötëa =kretes buen 

djämbàtan. 

180. tirògë =stijaminosdpio en: 

Krâmà van djaréné „naar zijn zeggen”, 

„hij zegt, dat”, „men zegt, dat.” 

181. tëras 1. een veld de eerste 

maal ploegen, vgl, sëngkal en broe- 

djoel. 

II. een goot in ’n suikerriettuin traceeren 

door één spade (lémpag) diep te spitten. 

Het verder uitgraven heet:djöëblos of 

djëblog. | 

aas 
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II, këétràsëén, ’n vrucht b. v. ’n 

mangga (pòh) te grof schillen, zoodat 

er een gedeelte van. het vruchtvleesch 

medegaat. 

182. trami —= trimah. Krâmáä 

van trimàäà. Nédâ nrami==dank u. 

In ‘t Ngoko trimâà akoe. 

183. trombol, van ’n rietplant ’n 

deel afsteken om ’t elders over te planten, 

sëblangan. Vel. Wdb. 

184. tag, 1e persoon. voornemende 

wijs enz, daq wordt niet gebruikt. 

185. toko, ook waroeng tjinà. 

186. tokoeh, ’n vliegertouw. 

187. toeding, ook: ’n bladwijzer 

van pring toetoel bij 't kòrän-lezen in 

gebruik. 

188. tätá-täâtà —=dandan. Vgl. 

Dial. Djap. de Nooy. 

189. tatab, tatàban, ook van 

karren die tegen elkander aanrijden, 

van persoonen, die in ’t donker tegen 

elkander aanbonzen. 

190. tas —ëntas. Vgl. méntas. 
B.v. Ápà kon ikoe tas tékä? Ing- 
gé (inggih) ènggal doegi, Ben je 

nu net gekomen? Ja, zoo even. Vgl. 

de Nooy, tés. 

191. tismaq =téësmag. bril. Val. 

Dial. Djap. ken 

192. tálah ==tà. Om er meer klem 

aan te geven wordt de eerste a gerekt, 

en spreekt men ongeveer uit talë. B. 

v. Ajo, kébâätan talë, gauw, haast 

je wat. Ab! äàdjà ngono tálah. 

193. tloendaq ==trataban, 

vloerplanken van een paardestal. 

194. tlësiq, de bamboe omwanding 

van een gratkuil. 

195. tlémpé, vlechtwerk van dunge- 



__gchilde pring, kèpang. Kèpangan 

heet hier vlechtwerk van kläâpàä blade- 

ren, elders lémpiran genaamd. Dial. 

Djap. 689. 

196. tapi =nanging, maar, even- 

wel. Het woord is uit het Maleisch inge- 

slopen en wordt vooral tegenover Euro- 

peanen veel gebruikt. ’t Is Kr.- Ng., 

doeh nanging klinkt gekleeder. Vgl. 

naming. Vgl. voorts Dial. Djap. 455. 

Ms tapegn'e —=nanging. B. v. 

Tapèqné akoe daq soedi, dag, 

maar ik heb er in ’t geheel. geen lust in. 

198. tèdèng —=toedoeng, ’n 

hoed waarvan de helft vol is, zooals ze 

door pëtinggi’s (loerah’s, dorps- 

hoofden) gedragen wordt. Zie ook 

songkog. de Nooy, Bl. 

199. toempi, de gedeelten van den 

ros (de knoop van de geleding), die bij 't 

splijten (sigar) van de pring aan 

den binnenkant blijven zitten en door ’t 

sisiq verwijderd worden. 
200. tèmpo I= mängsì, tĳd. 
II. =inah, uitstel. Vgl. Dial. Djap. 

463. 

SOMEREN par “— sebar, zaaien. 

In Rémbang het verdeelen van de winih 

onder de plantsters. 

202. tèmpak —=tèmpang, schop- 

pen, doeh met den voet van terzijde. 

Djédjëq, recht vooruit schoppen. 

203. toempang, noempang, 

ook= ménang. B. v. Olèhmoe 

dolin téki, sâpäà sing noem- 

pang? wie won ’t bĳ ullie téki- 

spel? 

204. tèmpongan, de sarong kort 

dragen, zooals huisjongens doen. 

205. timbrah 
7 =gémbrèng, ’n 
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blik. Het petroleum blik heet gëmbrèng. 

Toekang timbrah. Dial. Djap. 474. 

206. toembroeq ==bidjig, met 

den kop stooten, soedjah. 

207. tèmbog, ook: ’n dammetje 

in ’n wangan (sloot of greppel), klei- 

ner dan ’n béndoeng. Nèmbògi, 

’'n wangan afdammen om het water 

tot het niveau der velden op te stuwen. 

208. tòmblòg, ’n mandje; nòm- 

blòg=amèg wédi, krikil, zand 

halen uit de rivier. Dial Dj. 479. 

209. téëmboengan ook —=bën- 

doeng, dam. Ook te Soerakarta moet 

het woord in dezen zin voorkomen. T ém- 

boengi, ’n dam maken. Zie tèmbog. 

210. toegël, noegël, ook: ’n veld 

voor de tweede maal ploegen, nu haaks op 

de eerste voor. Zie térasen nglawëd. 

211. töbéq = tébag, met de 

vlakke hand slaan op iets. 

212. töbas, töbasan, ook: op ’t 

stuk werken van koeli’s; betaling voor 

het geheele werk, bòròngan, ook in 

de overige afleidingen. B. v. (Pàdâ) 

Rénéjâ rèq! barang ikoe pêrloe 

di doennà säkà ing tjikaré, taq 

tébasnâ pisan: téloeng rispis 

kabèhé. de Nooy, Wâänäsäbà. 

213. tébang =rémbang, suiker- 

riet snijden. Het woord rémbang is 

in dien zin hier geheel onbekend. Dial. 

Djap. de Nooij. Dj. 

214. tang‚ngöëtang, het vastzetten 

van de spaken van een wiel. 

215 tangkëöëp Kr. Ng.=tjökél. 

B. v. Tijang kang ’mbòtón bétà 

(béqtä) teng di tangkëp ing gör- 

doe, wie geen lichtje bij zich heeft 

wordt door de gardoe-wakers opgepakt. 



216. tanglëd 

van tak on, dragen. 

217. tènggor=kétatab en ting- 

gor. Dial. Djap. 492. 

218. toenggoeq =toenggoe en 

djägä. Toenggoeg en toenggoe 

worden dooréén gebruikt. B. v. Toeng- 

goenën kónó, en toenggoeqgén 

kónó, wacht daar ginds! 

2105 WSE 

interjectie. 

=takèn, Kràmàä 

't Hollandsche „zeg” als 

B. v. Kòq nakal témén 

sé, arèq ikoe! Dat is me ’n lastpost, 

hoor, die jongen! Vgl. Dial. Djap. 495 

220. sahos, njahosakén pësa- 

kitan==ngladosakëén pëéësakitan, 

de beklaagden vóórbrengen. 

221. sEnèni=séngëni, berispen, 

'n standje maken. In stede van srëgën 

wordt sëngëéni gezegd. 

222, sénènggä=—=sahinggä. Zie 

Dial. Djap. 190. 

223. sériqné, toedjoené. Vgl. 

Dial. Djap. Soms met ellips van een 

deel van den zin. B.v. Sëériqné gâwàä 

barang iki ing salakoemoe, neem 

dit meteen mede nu je toch daarheen 

gaat. 

224, 

soldaat. 

225. sroentoel, 

kikvorscheieren 

soeräàdadoe =särädadoe, 

'n zwam, Z. 8. 

(Leuconostoe mesente- 

roïdes), die zich vormen kan in rietsap 

en gelatineuse, bloemkoolvormige, tame- 

lijk harde klonters vormt. 

ders wordt ze wel gegeten. 

226. sikëp (sikéb) 1. als ’n huis 

door kwaadwilligen in brand gestoken, 

niet branden wil door de kracht der 

tegenbeden; 2. als 

Door inlan- 

de gasten op ’t 
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bruiloftsmaal zeer weinig eten, daar ze 

door de sarat verzadigd zijn; 3. twee 

buisjes over elkander dragen, ’n zwarte of 

blauwe badjoe over ’n wit jasje, sik é pan; 

4, ’n wapen verborgen bij zich dragen. 

221. sòdòq ==rada, nog al, ’n 

weinig. B. v. Ajo, sodoqg rónó tah, 

ga nog wat verder naar ginds toe. Vgl, 

sarodog, Dial. Djap. 270. 

228. sétà 1. Kr. van dojan, lusten. 

Vgl. Dial. Djap. B. v. Koelà 'mbòtén 

sëtà. 

II. spreektaal voor sörtà. 

II =téroes, B. v. Kiriqè sëétâ 

rêné, ’ndaq gëlëm baliqbalig, 

die hond komt maar aldoor hierheen en 

wil maar niet weer weg. 

IV. lárà sëtà, de akar wangi. 

229. sétral ’n lamp met ’n centraal 

licht. Vgl. sëtroli. Dial. Djap. 536. 

230. sitoq==sidji, één. Bij ’t tellen 

echter steeds dji, ro, loe enz; sing 

sitòqé =de andere. Wdb. geeft sitogq 

als S. k, spreektaal. Vgl. de Nooy, sitog. 

231. sëétip, gomelastiek; ook éla- 

stig. Vgl. Dial Djap. 

252. sétop LL. als de modang 

van ’n hoofddoek van zijde gemaakt 

wordt, heet het daarvoor gebruikte vier- 

kante lapje sëtop. 

IH, =lodong, n. l in den zin van 

stopflesch. 

233. sésëp, njesép, ook=gëras, 

poreus van den grond. 

234. sèwèg, Ngoko van djarit, 

Krâmà, kleedje, kain. de Nooy, Sém., 

Dj, Rémb., Madioen. 

235. sowangan—sewangan, ’t 

muziek-instrument ('n strak gespannen 

bamboe-vezel) aan een vlieger. 



236. sëlâ —=Doelkangidah. Het 

woord apit beteekent: één tegen twee 

wedden. 

237. sëélah, lange rĳĳtuigzweep. 

238. soeloeh I. rijp worden aan 

den boom, van vruchten. Van pisang: 

als er al ’n paar stuks in ’n tros rijp zijn. 

U. njoeloeh, bĳ nacht visschen, 

vogels of djangkrik vangen. 

239. silir L==ninis, silir-silir, 

afkoelen als men bezweet is. 

HL. siliran, Krâmà van angin, 

Ng., de wind. Vgl. Dial. Djap. 

240. sladah, léngà sladah, sla-olie. 

241. slamboe —=klamboe. 

242. salong IL. =lèqé, jèn. 

H. =salah sidji of sawëénèh. 

B. v. salong djoepoegqën. 

243. sopàqgan 1. bĳ ‘n haarvlecht 

valsch haar doen. Vgl. Dial. Dj. 

IH. ’nstukken pikoelan maken door 

er 'n latje tegen aan te binden. 

244, sâjä—=krojog, met z’n velen 

iemand aanvallen. B. v. Saqnà arèqé, 

mang mlakoe ànà ing kono di 

sàja ing käntjäkantjané, arèqé 

mêh bongkáä, Kasian toch dat jonge- 

tje, toen hij zooeven daar liep, werd hij 

door al z'n makkers tegelijk aangevallen, 

hij heeft er bijna ’t leven bij ingeschoten. 

245. sajan —=sangsäjäà Sa- 

Jan ..…....,sSajan, hoe langer hoe 

meer. B. v. sajan gëdé sajan 

_malés. (Zie aldaar). 

246. saboegq èpèq —=sétagëén 

Zie èpèg. 

247. sèbëét —=sabët, pëtjoet. 

Vgl. Dial. Dj. 

248. soetil —=soesoeg, ĳzeren 

lepel of braadspaan. Vgl. Dial. Dj. 
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249. singkrih =singkir; sing- 

krihnà, iets uit den weg zetten. 

250. songkog of tèdèng, hoed 

waarvan de helft vol is, door petinggi’s, 

mandoer’senz. gedragen, Vgl de Nooy. 

251. singkal, njingkal, ploegen 

op de sawah, die onder water staat. Vgl. 

broedjoel en tras. 

252, sènggèqg=—=sènggèt, plukstok. 

253. wantoe =poeroen, durven, 

dapper. Vgl. Dial Djap. de Nooy, Tg, Pk, 

Smr, Dj. R,‚ Bagëlen, Banjoemas. 

254, warah, kennis geven. Ngoko 

van bèdjà, Kr. Zie Taalsoorten XI 

warah. de Nooy, Ws. 

255. wag, oom of tante (oudere 

broer van den vader). Titel voor wie 

te oud is om kang te heeten. 

256. wadoel=toetoer-toetoer, 

zeggen, bespreken, kwaad spreken. Echter 

niet alleen in ongunstige beteekenis. B. 

v. É! diq! kon ménjang omahé 

kakangkoe, wadoelnà akoe éntas 

olèh baji, Hé, loop jij eens even naar 

mijn broer en zeg hem dat ik daareven 

een kindje gekregen heb. 

257. wawal =wangkil, ’n schof- 

feltje dat op de gägà gebruikt wordt. 

258. wilis, Krämà van itoeng, 

tellen. Daarnaast wordt ook êtang ge- 

bruikt en wilang. 

259. wingi, sak wingi (met luiden- 

den Kk), Krämäà van wingi Ngoko, 

gisteren. Wellicht ontstond deze krämä- 

vorm uit sawëég wing 

260. wangkit (wangkid)=watés, 

grens. Beide woorden worden gebruikt. 

B. v. Ndi wangkité sawahmoe? 



261. lahi —= nakal, kuren hebben, 

van een paard. Ook als substantief,. Wdb. 

geeft het woord op, hoewel 't te S. K. 

niet in gebruik moet zijn, Dial. Djap. 

644. | 

262. lintjing == lintjip, spits. 

263. léntraq-léntroeq, langzaam 

loopen, van een paard. Zie Wdb. lëén- 

trèh-lëntrèh, langzaam loopen. 

264. lintriq, naam van een spel 

met inlandsche kaarten, minder ingewik- 

keld dan het téki. 

batiq-patroon. 

265. landrat=—=landraad. Vgl. Dial. 

Djap. Landrataké, overleggen. B. v. 

Koelà badé landrataké kalih 

rajat koelâ roemijin, ik wil ’t 
eerst eens met mijn vrouw overleggen. 

266. lòtjan, ’n zijden slèndang. 

267. lëtjët LL. schuw, késit. 

Hi pinter 

268. loeroeh == loeroe, zoeken. 

Ajo loeroehänàä arèq ikoe. 

269. larat == bandang, op hol 

zijn, van een paard, sapi enz. Het 

woord bandang wordt hier alleen 

in de beteekenis van platte mand gebruikt; 

't werkwoord beteekent: iets met z’n 

tweeën in zoo’n mand wegdragen. Vgl. 

de Nooij, Tg. 

Ook naam van een 

210. loeroeng == dalan sim- 

pangan, zijweg. Vgl. êmbong, 

dalan. 

271. lëkér, ’n opgerold touw. _ 

212. ladi, ladèn, helper, bediende, 

duivelstoejager; ladèn toekang gëéni 

=— hulpstoker. 

213. loedroeg —=badoet, grap- 

penmaker, nar. Vgl. de Nooy Wdb. 

214. lòtrègq, ’n kleedingstuk verlo- 
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ten. Te S. K is -lotrèhv Sloten. 

B. v. Wis, oedëngkoe taq lòtrèq- 

na, Eéngkó kòn taq bajar — Basta! 

ik zal m’n hoofddoek verloten, zoo aan- 

stonds betaal ik je. 

215. lawëét, nglawët =’n veld 

voor de derde maal ploegen. Zie térag 

en toegël. 

216. lalar, nglalar = rondloopen 

zonder bepaald doel. B. v. Ò, wong 

ikoe roepáné ngónó, nglalar 

êmbong ahé, gaq doewé paga- 

wèjan tah, käjà àpà, Kijk me zoo’n 

kerel toch eens aan, dat schuimt maar 

aldoor de wegen af, zou hij in ’t geheel 

geen werk hebben of hoe zit t er mee, 

211. liptjà —=këésoepèn Krämà 

van lali, vergeten zijn. Vgl. Dial. Djap. 

kletjä, en Taalsoorten lepjä. Het woord 

késoepèn wordt niet gebruikt. 

278. lopor, voorrijder. 

2719, lèdog hb Eens 

Zie Dial, Djap. 223. 

280. ladjéng, ook iem. uitnoodigen 

om binnen te komen. B.v. Sampejan 

ladjéng sékëédap, joe, Loop eens 

even aan, joe. 

281. lamoeg —=lëmoet, muskiet. 

Vgl. voorts djingklong; lamoegan, 

'nstukje arëng op iemands voet leggen 

en aansteken. Vgl. de Nooy. 

282, loempoer Il. =aarde, zand. 

IL =lètjeg, verloopen van een schroef. 

modder. 

283. lémpir —=lëmbar, kebèt. 

Vgl. Dial. Djap. ’n Pisangblad. 

284. lémpag, de Europeesche spade. 

sa-lëmpag —een spit diep (*/, voet). 

285. loembrah —= loemrah, vol- 

gens gewoonte, als gebruikelijk. Krämàä 

limbrah. Vgl. Dial. Djap. loemprah. 



286. ligas, ligasan=—=lagaran, 

op 'n ongezadeld paard rijden. 

287. poh, ishier Ngoko, naast pëlëm 

Krämä, mangga. 

288. pantjaq —=nijägà, gamëlan- 

speler; ’t woord nijàgà wordt niet 

gebruikt. Zie Wdb. op pandjag. 

289. pèënatoe of toekang pë- 

natoe, waschman. Pémasoeh isge- 

heel onbekend. 

290. poenas—=loenas. Vgl. pòg. 

291. pèndèg—=tjëkag, kortom. 

292, pëéndatos I. Krâmà van 

tjikar, sapi-kar. 

H. Krâmà van dòkar, rĳjtuigje. 

Het woord pëdati komt niet voor. 

293. pândjà, mändjäâà-=riet plan- 

ten. Vgl. Wdb. en vgl. de Nooy. 

204 pentong, pêöntongan—= 

kéntongan, de houten visch in de 

gérdoe, waarop alarm geslagen wordt. 

295. pètjoqg=kampag, bijl. Dial. 

Djap. 724. 

296. pòtjòqg, mòtjòg, djagoeng 

snijden. 

297. pëétjoegq, pikhouweel. Dial. 

Djap. 724, pétjòg 

298. patjoel of patjoel kolong, 

'n groote hak met geheel ijzeren blad en 

houtensteel. De Vorstenlandsche patjoel 

met iĳzeren snede aan een houten blad 

wordt hier niet gebruikt. Zie lémpag. 

299. potjol =pintëér goené- 

man, goed van de tongriem gesneden. 

BOOR pr st Wis. notog. B. v… 

Klèpé ndaq kënèq di boekag 

manèh, wis pòr, 't Ventiel kan niet 

verder opengedraaid worden. 
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301. prahoe, mëörahoe — plant- 
geulen welke in ’t midden dieper zijn 
dan aan de kanten, zoodat de planten 
gevaar loopen te veel water te krijgen. 

302, prèhi ==liboer, vrij. Vel. 
prêman 

303. prêman I. de door Europeanen 
of Chineezen bewerkte riettuinen, waar- 
schijnlijk oorspronkelijk in vergelijking 
met de contracttuinen. B. v. Nandi 
kon koq kösoesoe ngónó? Wong 
wis rädäà awan, akoe njang prè- 
man, arép njóbáà, Waar ga je zoo 
haastig heen? ’t Is immers al vrij laat, 

ik wil naar het rietveld om er te werken. 

Tjobagan, rènoso =de bewerking 

volgens ’t z. g. Reynososysteem met de 

spade (lémpag), tegenover broedjoe- 

lan —een geploegde tuin, waarin het 

maken der plantgeulen (dan kahir 

genaamd) met den patjoel geschiedt. 

Het woord tjobagan dateert blijkbaar 

nog uit den tijd toen ’t z. g. Reynoso- 

systeem hier pas bij wijze van proef werd 

ingevoerd. 

II, ’'n soldaat in civiel gekleed. B. v. 

Lò!koqg pakejan prèman. 

304. përmingsi of përmisi, 1. 

vergunning, 2. verlof en 3. ontslag. 

Als Krämä-term komt wel pëérmijos 

voor. 

305. pòq =loenas, afbetaald van 

een schuld of een voorschot. Vlg. Wdb. 

pòq en pot. 

306. pidéëq==tjatag, paardevlieg, 

horzel. Vgl. Dial. Dj. pitag. 

307. potong,’t woord snijden wordt 

op velerlei wijzer vertaald. Zoo zegt men 

hier motong pring== bamboe ter hal- 

ver hoogte kappen, dus de bongkot laten 



staan, zooals met òri bijna steeds gebeurt; 

motong bajaran — korten op de 

betaling; motong ramboet—=’t haar 

knippen; prijajíi potongan —= ’n 

prijaji zonder gëloeng, met kort 

geknipt haar, in den hoofddoek wordt 

dan wel ’n saamgebalde zakdoek als 

surrogaat gebezigd. Ngétogq wordt ge- 

zegd van pring, gëdang, wringin 

enz.; nèbang voor rietsnijden en wilde 

pisang; njémbéleh voor babi, 

wèdoes, sapi, pitiq, bèbêg, banjag; 

motjog voor djagoeng (Krâmá gan- 

doem); ani-ani of ’ndérëp voor 

pari. 

308. pis L. Bij ’t geliĳk-op trekken 

aan een touw zingt men: Koentoel 

pis, koentoel baris. 

II. ’t kruidjeroer-mij niet (dat hier 

tamelijk zeldzaam is en niet als b. v. 

in de Preanger de grasperken met z’n 

scherpe doorntjes onveilig maakt) heet 

pis koetjing. Onder ’t uitspreken van 

't woord pis klapt men met den vinger 

tegen de blaadjes, die zich dan sluiten. 

Ook te Soerakarta schijnt sub II voor 

te komen, doch Wdb. geeft het niet op. 

309. pëésijar == dolan-dolan, 

wandelen, flaneeren. Waarschijnlijk komt 

het ook te S. k. voor, doch dan bëésijar. 

310. pélat, ’n iĳjzeren plaat (plaat- 

ijzer). 

311. pèêlas == pês, vleesch koe- 

koesëénin’n pisangblad. Vgl. de Nooy. 

312. pëloes, ’n soort wéloet, doch 

grooter en om zijn bijten gevreesd. 

313. pèpèt, de rug van een visch. 

Vgl. Wdb. kèpèt. 

314. pagëér tèmboq of pagër 

bätà, muur. Vgl. Dial. Dj. 478. 
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315. pati, mati=dawët, bereiden. 
Vgl. de Nooy. 

316. pétal, van een haak, die los- 

schiet —oewal. Ook b.v. van asoe 

gantjèt: wis pétal. 

311. dinés—=bénër. B. v. Olèh- 

moe njamboet gawé, sing dinés. 

Vgl. Dial. Djap. 

318. dòkar of dòkar pir, ’n rij- 

tuigje, ’n deeleman,’n sádó (dos-à-dos). 

De lage rĳĳtuigjes, waarvan de bodem 

lager is dan de as, en die daarom op 

steile hellingen wel bij voorkeur gebezigd 

worden, heeten krètêg. 

319. dis, amèq dis=amèêg por- 

sékot sardadoe, dienst nemen. 

320. doewòqg=tjirag, ’n spel met 

kémiri-noten. Dial. Dj. 819. 

321. dipan=—=résban, divan. 

322. doedah, pisang uitdengrond 

halen, waar men ze heeft laten rijpen. 

Waarschijnlijk ook te S. k. in die be- 

teekenis, zie Wdb. 

323. dadoeg, droog rietblad. Het 

wordt tot brandstof op de fabriek gebe- 

zigd en uitgezochte bladeren worden door 

de bevolking tot wëlit verwerkt. 

324, dòdjlòg, de springende gang 

welke de slecht gedresseerde Javaansche 

paardjes voor karretjes dikwijls aannemen, 

vooral als het bergop gaat. Wellicht 

eene samenstelling van dó en djlóg. 

325, démpël, léngà démpêël= 

lëngà djarag. Onder den naam van 

lëngà démpëél verkoopt men op de 

pasars een zuivere soort olie, welke op 

welriekende bloemen gegoten wordt, voor 

ze in de gëloeng gedaan worden. 
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326. dégdégan-=tabtaban, klop- 
pen van het hart. 

327. djahit, méndjahit of toe- 
kang mëndjahit—= gërdji, kleer- 

maker. Dit laatste woord is hier geheel 

onbekend. 

928. djantroeng, ’nsoort van kin- 

djëng=këndëlaä(?) Vel. de opgave 

van Rhemrev in ’'t Wdb. 

B0n djoeroetoelis=tjarig. Dit 

laatste evenals in Djapara speciaal van 

de dèsä-schrijvers. 

330. djar, djarnä=—=tjigbèn, laat 

maar blijven. 

331. djaroem, Kr. van dom, Ng., 

naald; ’ndondomi Ng. ’ndjaroemi 

Kr., naaien. Vlg. Wdb. te S. k. Kawi; 
djaroem kras. K. N.=—=dòngkrag, 

dommekracht. Het laatste woord wordt 

hier niet gebezigd. 

332. djèg moelä—=mësti bahé. 

Vgl. de Nooy, Bn. Lasëm, Rémbang 

en zie moelá. 

835. djikang, met beide beenen 

opgetrokken zitten. Met één been of 

knie omhoog, mötikrang. Vgl. Wdb. 

djëgang en pëtikrang. 

334, djawab=nëmboeng, dja- 

loeq-djaloeg. B.v. Apâä kon wis 

djawab njangtoewan? heb je er mijn- 

heer al over gesproken? Te S.k. speciaal in 

den zin van verzoeken. b. v.:Andjoepoeg 

barang tanpà djawab, wat hier ook 

zoo zou luiden, n. 1. ’ndjoepoeq ba- 

rang ’ndaq nganggo (Kr. ’mbotën 

mawi) djawa b. 

335. djalër, ook—=galër, ’n roode 

plek in 'tgelaat hebben, door ’n klap. Vgl. 

Verh. B. G, LI, 3e stuk. 

gamêéng en zie Wdb. op galër, waar 
genoemde beteekenis niet 

wordt. Vgl. de Nooy, Blorà. 
536. djëdèr,’t geluid van een zweep, 

ook van ’n schot, ook weêr, met rol- 
lende r. B. v. mariné (S. k. ’mban- 
djoer) taq djoepoeq bédilkoe: 
djëdêrrr! bongkäà tjèlêngé, toen 
haalde ik mijn geweer, paf! dood lag de 
tjêlêng. In ’t vormen van onomathopee’s 
leggen wij ’t naar mijne meening tegen de 
Javanen af. Vgl; zijn brêng! brèng! 
met ons klankloos: rombombom, zoo gaat 
de trom. 

331. djëéding, gemetselde bak, zoowel 

onder als boven den grond. Dial. Dj. 831. 

338. djambátan, Krâmâ van krt- 

tég of trétég, Ngoko, brug. 

339. djomblong , zitten te suffen, 

n stommerik. Koelon-Jav. djom- 

blong of blëngogq, welke woorden 

Zie 

opgegeven 

2 

niet in ’t Wdb. zijn opgenomen. 

djomblong aldaar. 

340. djigoeng, 'ndjigoeng—= ma- 

pan(?), rechts of linksom maken. 

341. djëblos, ’n goot graven op 

suikerrietvelden, nadat de richting eerst 

door ’n voor van een spit diep is aan- 

gegeven. Zie téras. 

842. djitoqg== gitoq, de tweede 

en derde halswervel. Zie Wdb. op gi- 

tog. de Nooy, Padangan, Lasöm. 

343. djingklong, de groote muskiet. 

344. jogà, Kr. van anag, Ngoko, 

kind. Kr. IL. poetrà. 

345. njang of mönjang. l, cf. $. 

Za 
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k, naar. Echter valt op te merken dat | gat, uitsnijden, er van door gaan. Wdb. 

marang en aring niet gebruikt wor- | geeft het op als Kawi. 

den. 

II. ==mlakoe, toemindag, gaan, 

uitvoeren. B. v. Wongikoediprèntahi 

pétinggi, koq ndaq gëlëmnjang, 

’mbangkang ahé. Dial. Djap. 852 en 73. 

346, möné—=bésoeg ésoeg, mor- 

gen. Méönéê isoeg, 

morgen ochtend. Tahoen ménê—=’t 

volgend jaar. 

347, moentji, naam voor eene huis- 

houdster (ménagère) van zekeren leeftijd. 

348. mindring, op afbetaling. 

349. mèndël, Kr. van ménéëéng, 

zwijgen, in rust blijven; kèndéël, Kr. 

van lèrèn, ophouden, stoppen; cf S. k. 

Taals. I. Dial. Djap. 19 mindéël. 

350. méntas, uitsluitend: uit het 

water komen. Vgl. tas, juist daareven; 

éntas, ngëntas, iets van bet vuur 

zetten, kleeren die te drogen hangen, 

binnenhalen. 

351. montog —= panas ing ati, 

göting. Zie Dial. Djap. 23 montor, 

montor montor = opvlammen. 

352. mòtji =tèkó, trekpot van ver- 

glaasd aardewerk. 

353. mari, Ngoko, mantoen, Kr, = 

rampoeng, klaar, gereed, af. Het woord 

rampoeng is ongebruikelijk, marèg- 

nâ—=gawêé rampoeng; mariné= 

‘mbandjoer, vervolgens. Zie babas. 

Vgl. de Nooy. 

354. moerni = toelên. Mas 

moerni — mas toelèn. Vgl. Dial. 

Djap. 225. 

355. mértjing isin, beschaamd, 

schaamachtig. 

356, miroedä, Krämàâ van ming- 

möngko méné, 

357. mèêrat, naar huis gaan (steels- 

gewijze). Zie miroedà. Dial. Dj. 65 

mèran. Mèràting rasoel, de he- 

djrah. 

358. mrösoel—andoegal (nakal). 

359. mêrang, Kr, Tsin Nemen 

Wdb. op mirang en op erang, waar 

mèrang in deze beteekenis Kawi ge- 

heeten wordt. Zie Taalsoorten VI bĳ 

lingsëm. 

360. mòròng, ’t Chineesche trek- 

potje van roode aarde. Vgl. tèkó en 

mòtji. de Nooy, Tr. 

861. mag of sim ag bapag, 

vader. Waarschijnlijk onder invloed van 

't Madoereesche émmag, dat echter 

ook weer met ’tJav. ramagqg van räàmà 

verband houdt; bapaq=bapag koe- 

walon; maq=bapag pijambag. 

Vgl. de Nooy, sémaq, Koetoe, Pänà- 

ràgà, Blora. 

362. makan=ëmpàä, de sneê van 

een scherp wapen, en =mëémpan, er 

in gaan. 

363. mokèl, motèl=moekah,de 

päsà verbreken door te eten. 

364, modin==kahoem, de dèsa- 

priester. Het laatste woord is in dien 

zin niet in gebruik. 

365. masag==olah-olah, eten be- 

reiden. 

366. masiq —= tasig,téksih. Krä- 

mâ van misih, isih. De vorm tëksih 

komt niet voor; masigdèrèng, Krämá 

van doeroeng, nog niet. 

367. mosoq == donog, oeh kom! 

hoe kom je daarbij! ’t zal wel niet. In 

plaats van mängsà, wordt mâsà of 

—_—_—— 
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mosog 

moelà. 

368. moelä =mongsog,mängsä, 

uitroep van verbazing. In Krämà milà. 

B. v. Milà wontén? Er zijn er im- 

mers geen ? 

369. molahi, Ng. mèlahi Kr.= 

miwiti. Zie Wdb. op moelà. 

310. moelar, Kr. van nangis, 

schreien. 

811. mèloq = miloe, medegaan. 

Deze vorm is niet onder èloq opge- 

nomen, daar dit woord in dien zin niet 

gebruikt wordt, weliloe. Vgl. de Nooy op 

èlog. 

312 méëlègan, 

geld gespeeld wordt. 

lome s, ook—kësed, lui. Dit 

woord is hier onbekend. 

314. madaran, Krâmâà van wi- 

tëng, Ng. buik. Vel. Wdb. padaran 

Wertmiesen zie Dial. Dj. 890. 

315. madang, rijst eten. Wdb. stelt 

het als spreektaal voor: mangan, ech- 

ter is dit woord transitief, terwijl ma- 

dang geen direct object toelaat. 

316. maboeg, T=mêëndëm, be- 

dronken. 

I==moering moering, boos kij- 

ken, knorrig. B.v. Toewan ikoe koq 

maboeg lan gègèr wahé. Deze 

tweede beteekenis, welke hier thans de 

meest gewone is, zal wel uit de eerste 

zijn afgeleid, terwijl bij die overdracht 

de Europeanen wel als instrumentalis 

zullen hebben dienst gedaan. 

311. moeng, moengnä—amoeng, 

gebruikt, waarnaast voorts 

feest, waarbij om 

slechts. B. v. Sing rikäà gawa 

moengnàä ikoe bahé. 

918. mang=—=mahoe, daareven. 

Dit laatste woord wordt niet gebruikt, 

Vgl. Wdb. op mahëng, spreektaal. 

319, mangkin=mangké; sòö- 

mangkin==sapoenikä, thans. 

380. moengkör=—= mloengkör, 

djingkroeng,in ’n bocht liggen te sla- 

pen. Grondw. waarschijnlijk oengkör. 

Zie Wdb. 

981. mêngsla-mèngslé, als ’n stuk 

zeep, dat glibberig is en heen en weer 

glijdt. Grondwoord? 

382. minggoe, Saminggoe=pön- 

dag ngahat. Minggon, wekelijks. Vgl. 

Dial Djap. 

383. gandoem, Kr. van djagoeng, 

Ng. Vgl. de Nooij. Pänäragà, Waânägiri, 

384. géndàqan=—=dëmënan, liefje, 

ook wanneer ’t geen overspel is. 

385. gandang=—=sindèen, téëm- 

bang zingen. Vgl. Dial. Djap. Het 

woord sindèn wordt niet gebruikt. 

386. gandjaqg=—=ëntêni, 

Snas andpme— gantjet, Ki 

riq gandjing —asoe gantjèt. 

388. gëntó, dit woord komt in ’t 

geheel piet voor; bangsat treedt er 

voor in de plaats. 

389. gâréné (van gäwahä maré- 

né)=—=prènègnä, brengt het hier. Vgl. 

Dial. Djap. 

390. grantang, de oelër pring, 

boeboeg. 

391. goerag, of oeraqg = goe- 

sah, toendoeng, wegjagen; goesah 

wordt alleen gebruikt van dieren. Dial. 

Dj. 67. de Nooij, Maospati. 

892. gëördin=—=katil, ook: ledi- 

kant. 
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393. grat, sawah grat, ’n onbewa- 

terbaar rijstveld. 

394, grëéma, danshuis, toekang 

gréma, bordeelhouder. Vgl. Wdb. gër- 

mä, 

395. gragal=krakal, grof grint. 

896. gàgqg, of éndag, niet. Ora 

wordt niet gebruikt. B. v. gag roeh, 

'ndaq gëlëm, gag ànà. Dial. Djap. 62, 

DOT wort =kaalens 

398. goetèg—=doeweg. Ook tèg 

en têg, Zie Wdb. aldaar en voorts 

gotèg, Taalsoorten. 

399. gas, léngâà gas, petroleum. 

Ook te S, k.? 

400. gèwèhi, ’nggèwèhi —= 

ngwènèhi, geven. 

Dial. Dj. 80. 

401. glinding SS kesersnskar 

met houten wielen uit één blad gesneden, 

in den regel met één sapi bespannen. 

402. galar, zitting van’n ambèn van 

gespleten bamboe, echter niet aanéén- 

gesloten, dan toch heet ’* ploepoeh. 

Wdb. maakt deze onderscheiding niet. 

403. gëlëqg, gölëg gëlëg=körép, 

herhaaldelijk, telkens weer, kort na el- 

kander. Kérëép komt alleen voor in de 

beteekenis dicht opééngesloten, dus niet 

arang. Vgl. Wdb. gëlag, spoedig, 

gauw. 

404. goeloengan, 

houtkrullen bij ’t schaven. 

405. gémbél —= kémpël, dicht 

opéén als de vruchten van een klâäpà. 

406. gamëéng, ’n roode plek in ’t 

gelaat, door ’n klap veroorzaakt. B. v. 

Awas kon, taq tjapéng, gamëng 

kon, pas op jij, ik zalje ’n klap geven, 

dat je bont en blauw ziet. 

Zie ook kègqänä. 

ook ==stiartal; 

407. gògòl, IL ef. S. k., iets met ’n 
linggis oplichten. 

IL. sawahbezitter (deelgerechtigde). 

III. ’t achterste span sapi’s als er 

meerdere spannen voor elkaar bijv. voor 

'n Europeesche ploeg (broedjoel 

wösi, broedjoel ländà) loopen. 

408 gabrég=—=gapoeg, vermolmd. 

409 gang, 'n reeks kotag’s in ’n 

riettuin, tusschen twee langsgoten (mo e- 

djoer) over de geheele lengte van 

het veld. 

410. bah of babah —='’t kan mij 

niet schelen. B. v. Bah bongkâ, bah 

oerip, ’t kan me niet schelen of hij 

dood of levend is. 

411, boentjit, kleinste vogel uit een 

nest. Dial. Dj, 982, 

412. bèndër, sabèndër, ongeveer 

’n bahoe grond, bunder. 

413. bènto =gëéndëng. Vgl. de 

Nooy. 

414, bêndi = bendi, rijtuigje op 

twee wielen met één zitbank. 

415. bandat, ’nlusvan péndjalin 

of tali pring om zakken in te dragen. 

416. bòtjab, Kr. van arèg, jongen, 

knaap. 

411. bòtjòr == bono 

418. brëndoeng, ’n gebroken 

tjoekil (watervat van bamboe), die met 

’n touw weer bijeengebonden is. 

419, boeroe==mahoe, pas, daar- 

even. 

420. bérëg —= bëdédég, hoog- 

hartig.” „Dial. Dj. 999.” 

421. bratoe = moedjoer,’n aan- 

deel vragen in iemands winst. Als bij 

tnt 
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een hazardspel de een den ander alles afge- 

wonnen heeft, vraagt de verliezer wel ’n 

bratoe. Zie Wdb. onder oedjoer. Boven- 

genoemde beteekenis van moedjoer 

wordt niet opgegever, ’t woord wordt daar 

vertaald door: gelukkig zijn in ’t spel. 

422. broedjoel — waloekoe, 

ploeg. Dit woord wordt niet gebruikt 

dan voor ’t sterrenbeeld lintang wa- 

loekoe; mbroedjoel=maloekoe, 

echter speciaal ploegen op drogen grond. 

Vgl. singkal. ’t Krämä van broe- 

djoel is echter waloedjöng. 

423. brobah —= ngowahi; bliĳk- 

baar uit het Maleisch overgenomen. 

424. barang, sëmbarangan, de 

een of ander, onverschillig welk. B. v. 

Wong sitoq kongkon marêné, 

sémbarangan ahé. 

425. brèng, klanknabootsend woord 

voor tromgeroffel. Het zal wellicht niet 

dialektisch zijn. Elders zegt men hier- 

voor dèng, drèng. Vgl. voorts het 

opgemerkte onder djëdèr, waaraan nog 

de volgende woordspelingen zouden zijn 

toe te voegen, de eerste is gebaseerd op 

t gebruik van een bel door Europeanen 

in plaats voor een blok om de werklieden 

tot hun arbeidte roepen: Wong ländàá 

kògq pintëér: nèng! nêng! — kö- 

nèng! (== hĳ heeft ze te pakken), 

wong djäwàá: déëng! dëng!—gën- 

déng! Op’t geluid van de spoorfluit is 

gebaseerd: Sépoer ikoe kòq ndja- 

loeqg: wit! doewit! wahé. 

426. borongan, ook: op 

werken. Vgl. tébasan. 

421. bag, Holl, bak, afdeeling van 

een rietveld, waarvan er twintig op 'n 

bahoe gaan. Vgl. kotag en gang. 

’t stuk 

428. boekoe — boeg, boek. Zie 

Dial. Dj. 1011. 

429, békoenoeng 

doeng, dwingen. 

430. békasëém pindang, ’n 

spijs. Vel. Dial. Dj. 1018. 

431. “bëtà — bëéktáà. Het wordt 

nimmer met k uitgesproken, evenzoo 

steeds bësà voor béksa, ’t tandaq 

van mannen. 

432. batégq 

aan een touw. 

433. bòlah, Ng. van bénang Krä- 

mâ, garen. Te S. k. is bénang garen 

van Inlandsch maaksel, bolah Europee- 

sch garen op klosjes. 

434, blahoe I == biroe, blauw. 

bérgoen- 

doedoet, trekken 

II. == kleeren met blauwsel behan- 

delen. 

B. v. Éndi nilâ wördi ikoe 

mang, taq angkàté ’mblahoe 

pakejan. 

435. boelan —= rémboelan, de 

maan. 

436. blindis, blindasblindis, 

naakt loopen, van een klein kind. B. v. 

É!näg, Fon njangoemàhé ka- 

kangmoe, blindasblindis ahé 

sédiloet. Te S. k. figuurlijk in den 

zin van: naakt uitgeschud. 

431. blitjoeqg—=garap, voor den 

gek houden. Dit laatste is hier onbekend. 

Zie voorts voor bedriegen: bëlit, béling. 

438. balig =bali, terugkeeren. 

Dial. Dj. 1037. 

439. balog=—=bènggol, tweeduit- 

stuk (thans drieduitstuk — 2!/, cent, 

daar de duit in Pasoeroehan niet circuleert). 

440, bloedoegan, of bloedoe- 

gan, bénéman, vuurtje. 
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441, bölit, 'mbëlit= ngapoesi, 

bedriegen. Vgl. Dial. Djap. kopig en 

zie bëling! 

449, bligang-bligoeng, de schou- 

ders optrekken van de kou, vaneen kind 

dat naakt loopt. 

433. blètoq==blëtog, modder. 

444. blotong= raboeg, mest. 

Zwavelzure ammonia heet blotong 

oejah. 

445. bòlèng, ’mbòlèng= ngò- 

lèti, villen. Vgl. kélèt en zie Wdb. op 

bòlèng: in stukken hakken van een 

geslacht beest. 

446. bëling, 'mbëéling —=ngapoe- 

si, bedriegen. 

447. bëélong== sawah sòròtan, 

’n bevloeibare sawah. 

448. bloengkër, krullen in ’t haar, 

ook van ’n hond, die ineengerold slaapt. 

Zie Wdb. blëngkër =— hoepel. 

449, blangsi, of glangsi, 

gevlochten zak van pandan of mèên- 

dong, waarin men de z. g. zaksuiker 

der suikerfabrieken laat uitstroopen en 

na herhaald bijvullen, verscheept. 

450 badé L=—=damöl. B.v. Wélit 
lami poenikà, jèn ’'mbotén di- 

poen badé malih, kawoelä tëédi, 

als die oude wëélit niet meer gebruikt 

wordt, wil ik ze gaarne hebben. 

IL. =raadsels opgeven, er naar raden. 

badéjan =tjangkriman, raadsel. 

Dit woord is onbekend. 

451. bassin == bat: 

452. bijasah, of biasa (met a’s 

volgens de Maleische uitspraak) —= pin- 

tér. B. v. Bijasah téménan. Vel. 

Dial. Djap. 1054. Bijasané, naar ge- 

woonte. 

een 

453. boeboer —= djönang, in ’t 

bizonder de stijfselbrei van den wasch- 
man. 8E) 

454, bibit == widji, vgl winih, 

suikerrietstekken, jonge koffieplantjes. 

Vgl. Dial. Djap. 

455. babas, daarop, 

Bandjoer komt niet voor. 

vervolgens. 

| 
| 
E 

Î 

In plaats 

van babas ook mariné. Krämàä la- 

djëng en mantoenipoen. Noeli 

wordt niet gebruikt. 

456. bëtoeq —= djëtoeg. Sa- 

isoeq bétoeg, ’'n heelen ochtend. Aeg, 

voor natas bĳ bëngi, moepoet bij 

dinà. 

457. bëtéq = bétag, ngliwët. 

Zie Taalsoorten. 

458. bongkâ, populair voor mati. 
Zie Wdb. in voce. B. v. Adjà ànàâ ing 

nisòré kläpà kon, lèq kétiba 

bongkà. : 

459. bongkar, wordt gebruikt van 

'n oemah, kamar, tèmbog, tan- 

doeran. Boebrah zegt men van een 

klein huis. 
460. boengkil, ook =bonggol, 

't ondereinde van den pisangstam. 't Bin- 

nenste heet ook hier arês. 

461. bangkijah==gapjag, klomp- 

jes met leeren riempjes. De gam- 

paran wordt met ’n houten knop 

(boengkoel) door de teenen vastge- 

houden. 

462. tèg=doeweg. Vgl. de Nooij, 

otèg, Smr. 

463. ngoenoel, zeer hard loopen 

van een paard, bijna op hol (larat)- 

B. v. Bantëré ’ndaq loembrah, 



dat „paard holt 

== nandang, aan 

Ee 

467. ngipi —= ngimpi. Kr. soe- 

oel ne 't|pëénä, niet als Wdb. opgeeft r, njoe- 

kunt het in t\njcepënà. 
468. ngëpaq — nganggar, spe- 

len zonder geld te hebben, of zonder te 

il ambijët, vol | betalen. 
469. ngëmèl, ’ndaqwà, aanklagen. 
410. ngimbal —= nglakoqaké 

disiq, ngatéraké disiq. Zie Dial. 
Dj. 162. 
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namen der beambten tijdens Pakubuwana II. 

‚ Raja Kapakapa (in Asmarandana en in Dandanggula). 
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J. Naema in het licht werd gegeven. 

Deze proza-omwerking werd naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd op 

n versie, waarvan de zangen begonnen met de woorden, die in de onderstaande 

gave voorkomen, met dien verstande evenwel dat in het exemplaar voor het 
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Den 

282, ao Bonden ijden So 285. ok Del 

ä geren a gaan Ennn N 

{al t ú e 

amg naam en en man m (nen 

Voor dezen babad-tekst zij de lezer verwezen naar de uitgave van de Pa- 
n, bl. 177, noot 1, waar reeds bekend gesteld werd, dat de zoogenaamde Babad 

na, door de firma vaN Dore te Samarang uitgegeven, er een gedeelte van is. 

‚De genoemde prozabewerking, waarover hier te spreken is, heeft op veler- 

wijzen sints baar verschijnen in druk, reeds de aandacht getrokken ; hieronder 

en daarom de noodige verwijzingen naar wat als zoodanig van belang geacht 

worden. 
_____Kon. Instituut v. d. T, L. en Vk. v. N. Ind, hds. no. 237. De copie (?) van 

je door Meinsma uitgegeven Babad Tanah Djawi, le, 2e en 3e stuk (a en b). 

_ Kon. Instituut v. d. T. L. en Vk. v. N. Ind. ‚hds. no. 2372. Het origineel 

van no. 237 of die copie, le tot en met het begin van het 5e stuk. 

____Universiteitg-bibliotheek te Leiden, hds. no. 1833, no. LXX in A. C. Vreede, 
falogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche Uni- 

iteits-bibliotheek, Leiden 1892, 80, omschreven: „Dit keurig op velijn papier 

hreven hds. is groot 3 deelen 1138 blz. folio; het is de door Meinsma uitge- 
n tekst (zie diens Inleiding bl. 4) van de proza bewerking Babad Tanah Djaur, 

Hage, Nijhoff, 1874,” 

__Universiteits-bibliotheek te Leiden, hds. no. 2175 (6), no. LXXI, in idem, 

„Dit fragment (23 blz. 4to) bevat eenige bladzijden van de B. T.Dj. (voorgaande 

codex)” 
‚Ned. Bijbelgenootschap, een hds. in il bl. 3—30. Bijbelgenootschap no. 236 

. Voorin „118 Ned. Bijbelgen. emeneag”’, Babad Tanah Djawi, de proza-om- 

” Be ed. Meinsma, bl. 1—37. Dit fragment bevindt zich in het andere einde 

van het handschrift van de (groote) Sadjarah of Babad Bantén van genoemd 

genootschap. Het werd door een Europeaan afgeschreven, vermoedelijk door van 

der Vlis zelf. 118 is het nummer volgens de lijst van de door deze nagelaten 

manuscripten. 
Kon. Instituut v. d. T. L. en Vk. van N. Ind, hds. no. 562, folio, 107 bl, 

„Babad” en „Senopati.” De door Meinsma uitgegeven proza-omwerking van de 



Babad Tanah Djawi, le ed., bl.129 —210, met een edel 
Hollandsch, van bl. 129—202, daarnaast op de rechter bl. Y 

Javaansche tekst links. % 

Meinsma (J. J.), Babad Tanah Djawi, in proza, Javaanse | 

loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling, met aan seh 

gegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land en Volk 

Ned. Indië. Eerste stuk. Tekst. ’s Gravenhage 1874. Tre 

keningen. (Hierbij een register van de plaatsnamen). ibid. 1877. 

id, Tweede druk. Eerste stuk. ’s Gravenhage 1884. (verbe 

druk van bE 1—338). 

339 en En uitgegeven door A C. Vreede, ’s Gravenhage Tee 

(2e druk)). 

Mounier (D. L.), Babad (naar net ge Tand mens le 

tal, II, 33; IV, 145; 2e Twaalftal, V en VI, 186. (Loopt tot en 

verslaan van den otiden buffel door Jaka Tingkir). 

Meinsma (J. J.), De Javaansche vorsten vóór de stichting van 

Bijdr. T. L. en Vk, van N. Ind, Nieuwe reeks, VIL, 260. nig 
Brandes (J.), Pararaton (Ken Arok), of Het boek der koningen 

mapél en van Majapahit, uitgegeven en toegelicht. Verh. Bat. Ge 

Batavia 1896. 80, Voornamelijk bl. 91 en volgg. en 183 en volgg. 

Brandes (J.), Arija Panangsang's rechten en zijne pog gingen tot 

daarvan. Tijdschr. Ind. T. L. en Vk, XLIII E 
Rouffaer (G. P.), De val van de kraton van Padjang door toed: 

Senapati (+ 1586), volgens de Babad Tanah Djawi. Meteen voorwoord 

Bijdr. T, L. en Vk. van N. Ind, 6e volgr., VI, 284 —314. (Uitgave ven 

Kon. Inst. T. L. en Vk. v. N. Ei zie boven). 

Haan (F. de), Uit oud Batavia I, Kota Tahi. Tijdschr. Ind. T. A 

XLIII. 

Brandes (J.), Van oud Batavia, Losse mededeelingen. Tijdschr. Ind. 

Vk., XLIII. } 

Chijs (J. A. van der), Kapitein Jonker, 1630 (?) —1659. Per Ind 

L. en Vk, XXVIII, 
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Brandes (J.), Iets over een ouderen Dipanöégara in verband met een proto- 
type van de voorspellingen van Jayabaya. Tijdschr. Ind. T.L. en Vk., XXXII, 368. 

Meinsma (J. J.), Het fort te Kartasoera in 1741. Bijdr. Tr. L. en Vk, 
_ v. Ned. Ind. Nieuwe reeks, VI, 367. 

Meinsma (J. J.), Geschiedenis van Kartasoera volgens de Babad in proza- 
‚ bewerking, door den Heer C. F, Winter Sr. Bijdr. T. L. en Vk. v. N. Ind, 4e 

volgr., IV, 565. 

Brandes (J.), Yogyakarta. Tijdschr. Ind. T. L. en Vb, XXXVII, 415. 

De uitgave die voor het maken van het register gebruikt werd, is die van 

1874. In den lateren herdruk is de tekst over de bladzijden verloopen. Daarop 

dient gelet te worden. De cijfers in het register gelden slechts voor den eersten druk. 

De namen zijn gerangschikt volgens het Javaansche alphabet, en getrans- 

eribeerd op een wijze, die wel geen toelichting meer vereischen zal (c‚j en î voor 

de rij der palatalen; !, d en » voor die der lingualen; en y voor j, om deze 

van j=—=dj te onderscheiden). 
Van hoofd- of groote letters in den Javaanschen trant was daarbij natuur- 

lijk in het geheel geen sprake. Ten opzichte van het toepassen er van volgens 

_ een Europeesche methode, dient opgemerkt dat daarbij de eenvormigheid niet 

altijd is gehandhaafd, Waar dit uit voortsproot is duidelijk. Omschrijvingen en 

titels, die als zoodanig geen hoofdletter verdienen, treden herhaaldelijk op in de 

plaats van een eigennaam, ja worden herhaaldelijk als eigennaam gebruikt, en 

zouden in het laatste geval haar juist moeten hebben. Het is niet altijd mogelijk 

een juiste grens te trekken, en dit substitueeren zou men het haast kunnen noemen, 

heeft even goed plaats bij personen van zeer lagen rang als bij hooger of hoog- 

staanden. Plaatsnamen op hun beurt zijn herhaaldelijk afgeleid bijv. van rivier- 

namen, ook dezen wel eens van plaatsnamen, men zou haast gedwongen zijn om 

alle geographische termen met een hoofdletter te gaan schrijven. Evenmin als 

dit wenschelijk is bij titels, wanneer er niets dan een rangbenaming is bedoeld, 

evenmin gaat dat aan bij die aardrijkskundige uitdrukkingen, waarvan de mees- 

ten, zoo goed als die titels, door de Javanen nog verstaan en als gewone woorden 

gebruikt worden, zoodat zij ook in die samengestelde namen hun nog duidelijk zijn» 

en zij ze als zoodanig ook nog voelen, vaak ook door andere woorden van gelijke 

beteekenis vervangen, vertalen zou men kunnen zeggen. 

Dit laatste speelt bijv. de Javanen een zeer groote rol. Op het stuk van 

synonymiek, die bij hen zeer sterk ontwikkeld is, zijn zij ware virtuoozen, en 

mettertijd zal men dan ook zien tot welke belangrijke ontdekkingen men komt, 

vooral wat de namen van de oudere perioden hunner geschiedenis betreft, als men 

__daarop behoorlijk is gaan letten. 

Anderdeels heeft die synonymiek op den duur aanleiding gegeven tot 

differentiatie. Zooveel mogelijk is bij het samenstellen van dit register op beiden 



gelet, zóó dat deze gerangschikte lijst van eigennamen in de 

klapper zal zijn op het gedeelte van de Babad in de genoemde 

nadere bestudeering van de Babad zal uitwijzen, dat de samenstelle: 

juist vereenigd of geplitst heeft, gevallen van dieper liggende eenhe 

volgens de voorstelling van de Babad op de betrokken plaatsen werk 

personen bedoeld worden, en dus de eenheid niet meer wordt gevoeld, buit 

Op krama en ngoko behoefde bij het samenstellen van de lijst | 

in de puntjes gelet te worden. Door de bank is, waar de uitdrukking verse 

lend gegeven werd, aan het ngoko de voorkeur geschonken, daartegenove 

men er ook vinden, bepaaldelijk als de zegswijze in dien vorm constant 

zoo goed als constant, men denke aan het gebruik van krama-woorden om het | 

inggil aan te vullen, welke in hun krama-uiterlijk zijn opgenomen. He 

hopen, dat de keuze steeds zoo is uitgevallen, dat zij ten gemakke van € 

bruiker van de lijst zal strekken. 
Afgeleide eigennamen zoeke men, evenals de samengestelden, op den 

vorm of het volle complex. Slechts bij reduplicatie, aan het begin van den n 

is daarvan afgeweken. In zulk een geval late men de reduplicatie vallen, 

zoeke men op het stamwoord. Dit geschiedde niet uit willekeur, maar omdat 

namen van dezen vorm nu eens met, dan weer zonder reduplicatie tegenk 

Afwijkende spellingen en veelvormigheid van schrijfwijze geven bij 
gebruiken van de volgorde van het Javaansche alphabet, en de gewoonte 

vokalen eerst in tweeder instantie te tellen, zooals hier is geschied, betrekkelijk ze 
weinig gevallen, dat een naam op meer dan een plaats vermeld zou moeten worde 
Mocht hier of daar ten opzichte van eenvormigheid van spelling het register 
kort schieten, men duide het den verzamelaar niet al te zeer euvel, de gewoon 

zulke spellingen telkens en telkens weer naast elkander gebruikt te on m. 
den lezer langzamerhand op dit punt ziende blind. | 

Waar een persoon meer dan een naam heeft gedragen, is in dit registe 
alles omtrent hem vereenigd onder den laatsten naam, dien hij voerde. De wm 
tot dien naam wordt steeds aangewezen door een verwijzing bij de anderen 
die ieder op de vereischte plaatsen in de lijst voorkomen. 

Onder het hoofd Regenten zijn de regentschappen niet alphabetisch, maar 
in afdeelingen geographisch geplaatst; waar men daar ** in de opsomming aan- 
treft, is in den tekst de betrokken persoon niet met name genoemd. 

Voorts dient nog opgemerkt te worden, dat uit den aard der zaak slechts 
gesproken wordt van Mangkurat I, Mangkurat IL, Mangkurat III, Mangkurat IV, 
en niet van Tégal Wangi, Pangeran adipati anom of Mangkurat, Mangkurat Mas, 3 
Sunan Prabu. Men moet die bijnamen wel kennen, maar het zijn slechts bij Kd 
namen; allen droegen zij den naam Mangkurat, die in waarde, behoudens voor 
zoover het spraakgebruik er later onderscheid tusschen gemaakt heeft, overeen- _ 
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met of gelijk is aan Pakubuwana en Mangkubuwana, om hier ook niet te 

gen van Mangkunögara en Pakualam. 

__ Daar het een zeker gemak kan geven, zij hier nog vermeld, dat de tekst in de 

proza- -omwerking in drie stukken is verdeeld, bl. 1—222, bl. 223—482, en bl. 483—688, 

In het eerste stuk. loopt het verhaal tot kort na het aanvaarden van de 

‘regeering door Sultan Agung. 

Ee __Het tweede stuk behandelt de verdere regeering van Sultan Agung, en die van 

_Mangkurat I (Tégal Wangi) en Mangkurat II (Pangeran Adipati Anom, Mangkurat). 

BE: t Het derde die van Mangkurat MI (Sunan Mas, Mangkurat Mas), Pakubu- 

ka wana I (Pugér) en Mangkurat IV (Sunan Prabu), die van den laatsten vorst tot 

in het jaar 1723 A. D. 

Pe Hieruit kan men eenigszins de verdeeling van het behandelde over den tekst 

nagaan. In bijzonderheden is dit zeker verder gemakkelijk met het register uit 

te alen. 

Herhaaldelijk geeft de tekst bij de feiten, die hij vermeldt, ook jaartallen. 

ad Daar ook dezen gezamentliĳjk een zeker overzicht geven, volgen zij hier- 

onder, opgelezen volgens de volgorde der bladzijden, waarop men ze aantreft, 

en zooals zij daar voorkomen. Een nader onderzoek of er ook fouten in schuilen, 

Eis: niet ingesteld. Het jaar A. D. naast het Javaansche is de meest waarschijn- 

lijke parallel van de cijfers, die goeroe werden. 

AD: Oeh van het gebeurde. 

1453 Dood van Sunan Parwata. 

1e Dood van Arya Panangsang. 

1532 1611 Pamanaban in Mataram. 

_ 1503 _ 1583 _Pajang krijgt den sultanstitel. 

1533 1612 Dood van Pamanahan. 

1509 1588 De kuta bacingah gebouwd. 

1551 1629 Verovering van Pati. 

1552 1630 _ Dood van Panémbahan Senapati. 

1565 1643 Dood van Panémbahan Krapyak. 

1568 1646 _Wirasaba veroverd. 

1570 1648 Pati veroverd. 

Hr 5 AN 1649 Batavia te vergeefs belegerd. Het gezantschap daarna. 

1578 1655 Dood van Sultan Agung. 

1578 1655 Dood van Ratu Malang. 

1594 1671 Uitbarsting van de Mérapi. 
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305 1599 1676 Dood van Pangeran Purbaya. 
313 1600 1677 Vlucht van Mangkurat 1. ie EN 

353 1601 1678 Verovering van Kèdiri door Mangkurat IL © “4 

380 1604 1681 Ontmoeting van Mangkurat II met Pugër. | is 
481 1623 1699 Huwelijk van Pang. adip. anom met Raden Impun. 
482 1625 1701 Dood vau Sindurëja, den patih. Een. 
482 1627 1703 _ Dood van Mangkurat II. 
502 1628 1704 Pugër verlaat het rijk. 
520 1629 1705 Pakubuwana I (Pugër) wordt koning. 
529 1629 1705 Mangkurat III verlaat Kartasura. 

554 1630 1706 Knòl tegen Surapati. | 
560 1631 1707 Pasuruhan veroverd. TN 
566 1632 1708 Mangkurat III te Batavia gebracht. 

515 1633 1709 Dood van Dipati Jangrana van Surabaya. 

5771 1634 1710 De moskee van Dèémak hersteld, 
578 1639 1715 Mas Damar huwt. 

598 1643 1118 Nederlaag bij Soerabaya. 

633 1643 1718 Dood van Pakubuwana Î. 

680 1645 1720 Dood van Arya Mataram. 

684 1646 121 Vlucht van Purbaya, enz. naar Lumajang. 

Moet het voorafgaande dienen om het register en de proza-bewerki Dg, 

voor zoover zij is uitgegeven, nader toe te lichten, daartoe kan ook nog med 

werken wat men achter het register nog als bijlagen vindt. De strekking daa 

van gaat evenwel verder, want het eerste stuk, daar medegedeeld, is een inhou 

opgave van (een andere versie of verbatie van) de Babad Tanah Jawi, doorloopenc 
tot aan het contract van Verijssel (1743 A. D.), en dus veel meer gevende 

de gedrukte tekst, waarover het register gaat, en het daarop nog volgende Spin 

zelfs van den tijd Pakubuwana VI. 

Bedoelde inhoudsopgave werd ontleend aan een handschrift van het Ba Ei 

taviaasch Genootschap, nl. Jav. hds. no. 71, zie den Catalogus van de Male 

Javaansche en Kawi handschriften van Dr. A. B. Cohen Stuart, achter den eersten 

__vervolg-catalogus der boeken van het Bat. Gen. v. K. en W., 1872. De daar gegeven 

titel, Babad Kartasoera, is ontleend aan het tweede gedeelte van het boek, aj 

over Kartasura handelt. Het is intusschen bekend, dat Surakarta eerst in 1746 

gesticht werd, en deze babad geeft dus de periode van Kartasura niet in zijn 

geheel. De drie laatste jaren van den Kartasuraschen tijd, 1743—1746, word 

erin gemist. Een beter afgerond geheel zou men hebben gehad, als ook dezen 

er nog in besproken waren geworden, en alsdan zou deze babad ook direct zich 

aangesloten hebben aan de zoogenaamde Babad Mangkubumi (Mangkubumen, Girat 

die met de stichting van de latere residentie, Surakarta, begint. Op de gewone ‘ ‘ 
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zal beneden de tekst naar zijn uiterlijk Se worden, vóór dat de 
idsopgave gegeven wordt. 
_Het andere stuk, ontvangen van den Heer G. P. Rouffaer, is van een geheel 
en aard, in vele opzichten minder vertrouwbaar, in andere daarentegen niet 
er leerzaam. Het belangrijkste gedeelte is zonder twijfel dat, hetwelk han- 

t over de inrichting van kraton en rijk tijdens Pakubuwanall. Zonder twijfel 
dit grootendeels uit de Babad Tanah Jawi en de Babad Giyanti opgelezen, of 

werkt onder raadpleging daarvan. Het stuk, dat den titel Sëörat Pustaka 

Puwara (1) draagt, zou dan ook een uittreksel zĳn uit de Sérat 
bad Sëéngkala agëng, waarmede wel niets anders bedoeld kan zijn dan 

E abad Tanah Jawi (in welken vorm dan ook), met de vervolgen er op, die 

j daarom „groot” heet, omdat deze meer aan feiten zou bevatten, dan de 

indere versies, een quaestie, waarover in Pararaton, bladz. 178, gehandeld is. 

Beter dan uit eenig ander stuk, dat tot nog toe publiek gemaakt werd, kan 
men er uit leeren hoe kraton en rijk ingericht en verdeeld waren, en van het 

gedeelte over de regeering van Pakubuwana IL loopende, volgt er op het stuk 

zelf, beneden dan ook nog een dubbele klapper, 1° op de namen der afdee- 

lingen, waarbij men Valentyn, Oud en Nieuw-Oostindien, IV, le stuk; Hartingh's 
Memorie (in de Jonge, Opkomst, X, 330—8715), en J. A. van den Broek, Oud-. 

Oost Indië, de erfenis der Kompaguie, Haarlem 1893, 80, vergelijke, en 2o op de 

namen der personen er in voorkomende. 
Het spreekt van zelf dat wat men in het eerste gedeelte van de Pustaka 

ja Puwara aantreft door redeneering, om niet te zeggen phantaseering, verkregen 

werd. Daarop wijst reeds het naast elkander opgeven van de jaartallen in zonne- 

jaren en in maanjaren, maar evenzeer als de goede bronnen den vervaardiger voor 

den ouden en ouderen tijd ontbraken, had hij ze wel tot zijne beschikking voor 

de dichterbij gelegen perioden. En al mag hij fouten gemaakt hebben, hier en 

daar lacunen hebben aangevuld, waar de babad de gegevens niet verstrekte, daarbij 

kan hij ook uit andere vertrouwbare bronnen hebben geput, wat over het algemeen 

een kennismaking met het geheel wenschelijk maakt, en een bestudeering en be- 

schouwing ervan aanbevelenswaardig. 
d Werd zooeven gezegd, dat goede bronnen voor den ouderen tijd den vervaar- 

diger van het stuk ontbraken, er moet daarbij op gewezen worden dat in het 

gedeelte over Majapahit zonder twijfel gebruik gemaakt is van de zoogenoemde 

Sëérat Raja Kapakapa, die tot nog toe slechts opgedoemd is in nieuwere vor- 

men, bijv. een tekst in Asmarandana en een andere in Dandanggula, waarnevens 

ook een nog jongere prozabewerking bestaat, die Sérat Wadu aji getiteld is. 

Eigentlijk is de inhoud niet anders dan eene opsomming van verschillende titels 

met eenige omschrijving, in een zeker aantal strophen, niet zeer talrijk. Maar 

De 

(I) De Pustaka Raja Puwara door Rangga Warsita ontworpen als vervolg op zijn Pustaka Raja Purwa 

is een ander boek, daarvoor zie men slechts Poestâkärlöj poerwä, Jogjakarta 1884, I, bl, 30 en volgg. 



het werkelijk over rangen en de daaraan verbondene verplicht 

a van dat gedicht luidt namelijk: 

(ORNE celra he Le en He pn 

astam sang ksatriya A idd karuhun sakweh deon 

dóning ahöm ri tan lamlamani sabala sang erî nâtha ring ulah, 

kapwânüt tájaring râja kapakapa sang angkén cetra winaca, 

haywângambah ri tan lakwanika manbkèteng wastrâdyarana, 

dewaswâdinya tâlan purugén ika maran swastâng purasabhá. 

Met de maand Cetra begon het jaar. Op den eerste van die a 

plichten en rechten goed zou kennen, en daar niet buiten ea zou. 

leveren de nieuwe Raja Kapakapa ons ook. 3 

Tot voldoende duidelijkheid worden daarom verder achter 

op het genoemde gedeelte van de Pustaka Raja Puwara, ook nog de F 

kapa, in Asmarandana en in Dandanggula, en de Strat Wadu aji 

Genoemde tekst in Dandanggula wordt steeds gevonden achter di 

randana, maar zou ouder kunnen zijn dan deze. Over het algemeen 

de aandacht, dat voor de oudere nieuw-Javaansche stukken, voorn 

zedekundigen aard of ethischen inhoud, steeds de Dandanggula (— 

gebruikt, en voor andere concepties van didactische strekking zou men d 

maat dus ook de voorkeur hebben kunnen schenken. Op zich zelf intusschet 

het gebruikt zijn van de Dandanggula het bewijs van hoogere oadheid n 
leveren, en betwijfelen mag men het althans, dat zelfs deze redactie, 

ons toegankelijk is, tot een zoo hooge oudheid als Majapahit terug zou g; 

al komt het steeds meer en meer uit, dat het Javaansch reeds in dien 

meer was wat men oud-Javaansch pleegt te noemen. Ook deze redactie in 

gula maakt den indruk in veel jongeren tijd te zijn opgesteld, en het Ja 

dien van modern, al is het dat ook niet in den uitersten graad. Desni 
doet zij zich door haren inhoud als ouderwetscher voor dan de versie in 

randana. Men lette slechts op den titel maîcanégara voor den (opper) path 
Pararaton, j. v:, en hetgeen men aantreft in het begin van de Pûrwâdhigama, 

een geschrift, naar waarschijnlijkheid van den Majapahitschen tijd dagteekenende, 7 

zie Groeneveldt, Cat. der arch. verz. Bat. Gen., 1887, bl. 369 noot, nl. nihan_ dn 
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dyeka sang Olmjangga ciwán pinakasthäwira ving nâgara, sang kumémit mamang ku 
sang hyang adhigama cûstrasároddhrêta, Iwirnira sang pinakaprabhrëti, sang úrya 

__dharmdädhyaksa, lan sangke sira wwalu kwehnya, ndyata, sang ârya tärwan, sang 
úrya kandamuhi, sang drya pamwatan, sang drya païjang jina, sang ârya manghuri, 
sang drya jambi, sang ârya lekan, sang àrya tangar, ndah samangkana lwirning linggih- 
nira, kapwa blujangga haji stra kabeh, gekà mangharép binggih ring nägara ngara- 
nira. De arya jamba en de arya leka zijn in de Dandanggula versie twee functio- 
narissen, evenals in dit citaat (arya jambi en dúrya lekan), maar in de redactie in 
Asmarandana tot een persoon versmolten, (égése hang jambaleka, waartegenover 

echter staat, dat in beiden de démang op den twménggung volgt, terwijl de Para- 

raton zegt sor twuménggung dening dénung samangha. Ook wirasinga, wiraraja, singasari 

en pamolan herinneren onwillekeurig en levendig aan dat boek, en geven in het 

verband, waarin zij hier voorkomen, naar het schijnt den sleutel voor het toe- 

passen van deze en dergelijke uitdrukkingen in de namen der pangeran’s, bijv. in 

de Mataramsche periode. De meeste Javaansche namen toch zijn, zooals reeds 

meer dan eens gezegd is, titelnamen, dat zijn namen, die een vast ambt aandui- 

den en daarbij dan ook schijnen te behooren, wijzigingen en onwillekeurig ver- 

loopen daarbij niet buitengesloten zijnde. Een in ’t oog loopend voorbeeld 

daarvan schijnt dan ook te zijn het suratani van de Raja Kapakapa, bubuhanira, 

anglépaskén kagungane, lan angréksa hadatun, of nglépasken kagungan ai, lan rumék- 

sen puranlara, dat doet denken aan den lwrah tamtuma van Sultan Pajang, die Sura- 

tanu heette, zie het Register, waar men verder nog zie de namen Arya Tiron, 

Pulangjiwa en Jabaleka, bijv. Het arya papati van de Dandanggula bewerking 

js wel het oudere wpapali, voornamelijk in de jongere oud-Javaansche d. w. z. 

midden-Javaansche wetboeken aan te wijzen. 

Voor den tekst van de Raja Kapakapa is gebruik gemaakt van het hand- 

schrift van het Ned. Bijbelgenootschap no. 80 I (verzameling Gericke), voor dien 

van de Wadi aji (== wadwa haji) van een exemplaar almede ontvangen van den 

heer G. P. Rouffaer. Ook bij deze beiden is geen sprake van een kritische 

uitgave. Daarvoor zouden meer handschriften toegankelijk moeten zijn, vooral 

met het oog op die plaatsen, waar men tot wijziging zich zeer geneigd zou 

gevoelen, maar door wegneming van de moeielijkheid, deze allicht niet zou oploosen, 

maar wel verduisteren. 

Ten slotte vindt men op de laatste bladzijde eene opsomming van de door 

Hollanders naar Mataram gedane hofreizen, daar deze stukken vooral in verband 

met de Babad, als hoogstbelangrijk te beschouwen zijn. Of de gegeven lijst niet 

nog voor aanvulling vatbaar zou zijn, moet aan anderen ter beoordeeling worden 

overgelaten. Waaruit zij werd saamgelezen, en waar men er het noodige over 

vinden kan, blijkt uit de verwijzingen, waarbij te voegen is Javaansche Reijse, 

gedaan van Batavia over Samarangh na de Konincklijeke Hoofdplaats Mataram, 



Grootmachtigste Koninck van ’t Eyland Java nauwkeurig wo 

Dordrecht, Anno 1666, 40, twee stukken, die ook gedrukt we 

worden bij Valentijn, Oud- en nieuw Oost-Indiën, IV, le stuk, b 

hofreis naar Mataram om en bij het jaar 1648 A. D,” door lieden 
vindt men eene mededeeling in Tijdschr. Ind. T. L. en Vk., XLIL, . 
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ke. Ahad, Zondag, de 1e dag der 7 
daagsche week. 

A _Endro, een der kapiteins der Hol 
- landers tijdens de belegering van Jakarta, 

je 

_250. 

_ Endranata (tuménggung —). Ki Go- 

_daméstaka, loerah gaïjur, na den opstand 

van Pangeran Pugër door Panëmbahan 

_ Krapyak aangesteld tot bupati van Dé- 
mak, onder den naam Endranata, 213; isde 

aanleiding geweest tot den opstand van 

van Pragola (No. 2) van Pati, 242; wordt 

_op bevel van Sultan Agung overhoop 

gestoken, 242. 

Endranata (tuménggung —). Marta- 
jaya, uit Démak, sluit zich aan bij Mang- 
kurat II, 327; vroeger had hij Prabu 

__ngalaga- gevolgd, later zullen hij en Wira- 

_mantri Démak krijgen, 328; wordt naar 

_ Démak gezonden, 336; wordt dipati van 
__Démak onder den naam Tumëénggung 

__E»dranata, 339, 352. 

Ondorop (sareyan—), te Jépara als 

__Prawirataruna door Mangkurat [ tegen 

_ Galesong wordt gezonden, 295. 

Andaka (kali —), 221; hier heeft het 

gevecht tusschen Mataram en de bang 

wetan plaats onder Sultan Agung, dat 

Mataram eerst verliest. 

Andakara, zie Wiradigda. 

Verh. B. G., LI, 4e stuk, 

Andayaningrat of kyai gëde Péng- 

ging, huwt een dochter van Brawijaya 

van Majapait, vader van ki Këébo Kanigara 

en ki Kébo Kénanga, 52, 67 (op bladz. 

52 foutief Jayaningrat). 

Entaenta (desa —), in Mataram, hier 

vestigt zich Raden Suryakusuma, als hij 

zich opwerpt als Prabu Panatagama, 

tijdens Mangkurat II, 488; hier woont 

de opstandeling Ki Mas Dana, onder 

Pakubuwana 1, 575. 

Antakusuma, het buisje van Dewi 

Nawang wulan, de widadari waarmede 

kyai géde Tarub (—= Jaka Tarub) gehuwd 

geweest is, 40. 

Antakusuma, ook kyai Gundil, 

buisje van Sunan Kali Jaga, door hem 

vervaardigd uit het schaapsvel, waarin 

het bidkleedje en de slendang van den 

profeet gewikkeld waren, die in de 

moskee van Démak neervielen, later 

gedragen door de vorsten van Mata- 

ram enz. bij troonsbeklimming enz, 49; 

wordt door Sunan Kali Jaga aan Senapati 

‚geschonken, 190; wordt van Mangkurat 

II opgeeischt voor Pakubuwana I, 564. 

Antawirya (raden mas —), zie 

Prangwédana. 

Antagopa, wordt door Mangkurat 

HI tot Knol gezonden om Pangeran Pu- 

gér op te eischen, 513; komt bij dezen, 

518. 
L 



Antang (gunung —), residentie Pasu- 

ruhan, regentschap Malang, district An- 

tang, hierheen vlucht Trunajaya na de 

verovering van Këdiri door Mangkurat 

IL, 353, 559. 

Untung, zie Wiranégara. 

Enis, zie Nis. 

Oùje (desa —), in de Bafiumas, van 

hier afkomstig is een vrouw gehuwd door 

den Pangeran adipati anom (later Mang- 

kurat III), na zijn huwelijk met Raden 

ajëng Lémbah, de dochter van Pange- 

ran Pugër, 458, 463; wordt ratu garwa, 

als hij koning (Mangkurat III) is ge- 

worden, terwijl inmiddels door hem ook 

Raden ajéng Impun, de zuster van Lém- 

bah gehuwd en teruggezonden was, 488. 

Anom (prabu —), zoon van Raden 

Susuruh en vader van Adaningkung, 2e 

vorst van Majapahit, 22. 

Anom (prabu —), dezen rang krijgt 

Galesong, als hij de schoonzoon van Tru- 

najaya is geworden, 340. 

A nom (prabu —), daarmede is bedoeld 

Pangeran Pugër, 380. 

Aruaru (desa —), ontvangt zijn naam 

van Sunan Kudus, 56. 

Eruecakra, de naam van den Javaan- 

schen Messias. 

Eruecakra (panémbahan —). Sungkha- 

wa (raden mas —), zoon van Pangeran Pu- 

gëör, den broeder van Mangkurat II, 449; 

"652; wordt door Dipati Sasranëégara enz. 

als Paknrac L, Par Dip | 
552; krijgt bevel a an pita 

Lawu wordt geschonken, 625 
zendt Raden Wiradirja naar Dém 

Madiyun met Dëémang Köértayuda, 6 
trekt Jayapuspita, die tot hem 

te gemoet, 628; ontmoet hem en g 
hem den brief, 628; wordt door hem 

uitgeroepen tot Path Erucakra 

Senapati ngalaga Ngabdurrahman Sahidin _ 

Panatagama over Java beoosten den 
Lawu, 629; deze, die zelf den naam 
Dipati Panatagama aanneemt, wil de 

hij zich in Ködiri zal vestigen, 629; hij 

laat aan Dipati Panatagama over we 
beoosten de rivier van Këdiri ligt, 6 
doch gaat naar Madiyun, 630; neen 

dipati Sasranögara mede, 630; ; Pangeran 

Bëlitar tegen hem gezonden, 631; hij 

verliest, 631; na den dood zijns ztä ' 
en de troonsbestijging van Mangkt 

IV trekt hij tegen Kartasura op en legert 
zich te Padonan in Sukawati, 639, 650; 

Purbaya zendt tot drie malen om hem, 

vera 654; wordt door hen aange- \ 
vallen en vlucht met achterlating van 

zeven sëlir's, naar Sëémanggi, 654; de 
lotgevallen van deze sëlir’s, 654; Mang- 
kurat IV vraagt hem vier maal tothem \% 

te komen, 655; wordt door Démang 
Këïceng van Baturrana van Sémanggi 
verjaagd, 655; vlucht naar Génting, 655 

wordt door het dega-volk verjaagd, 656; 
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t te Témbayat, 656; houdt hier 
bĳ Pangeran Wangsadriya, 656; 

geran Purbaya laat hem halen, 656; 

mt te Kartasari bij zijne broeders, 

eran Purbaya en Pangeran Bölitar, 

; kriĳgt troepen van hen en gaat 

_Utér, 656; na den slechten afloop 

den opstand vereenigen Panëmbahan 
Purbaya, Sultan Bélitar en Pangeran 

Riya zich weer met hem in Laroh, 678; 

vlucht paar Lumajang, 684. 

Ardikarun (ki —), aanvoerder van 

de troepen van Jayaparusa en Jayalëélana, 
Le Î 4 
de zoons van Wanakusuma, 435. 

__Urut sewu, naam van een vroeger 
district van Bagölen 314. 

_ Urut jalan gëde (bupati desa —), 

zie Sura adiménggala. 

_Urawan (tuménggung —). Ki Sénds, 

wordt door Mangkurat II benoemd tot 
Tumënggung Urawan, 334, 349; raadt 
Mangkurat II zich voor Pangeran Pugër 

op zijn Javaansch te kleeden, 374, 319; 

Mangkurat II zendt hem na de bele- 

gering van Kartasura tot Pangeran 

Pugér, 317. 

\ Urawan (démang —), bij Mangkurat 

IV, spreekt Tumëénggung Cakrajaya 

voor, 663. 

Irpekusdiman (d. w. z.: van Ric- 
beek is die man), Gouverneur-Generaal 

tijdens Mangkurat III, 492. 

Arjuna, zoon van Pandu (dewanata), 

vader van Abimaïu, 10. 

il 3 

Arya (pangeran —), bupati van Wi- 

rasaba, als-dat door Sultan Agung wordt 

veroverd, 224, 

Arab. Iets beoosten de kraton van 

Pajang was een graf van een Arabier, 

dat door Pangeran Gagak baning, den 
broeder van Senapati, als hij dipati van 

Pajang wordt, binnen den muur van 

zijn verblijf getrokken wordt, 181. 

Erang, zie Rang. 

Ukur, in het tegenwoordige Bandoeng, 

Preanger, veroverd door Sultan Agung, 

257. 

Hakim (ki péngulu —), chef van 

een gedeelte van het leger van Arya 

Jayapuspita te Surabaya, 595. 

Udan arum (kyai —),een bénde van 

Péngging, 57. 

Adaningkung (prabu —), zoon van 
Prabu anom en vader van Ayam Wu- 

ruk, 3° vorst van Majapahit, 23. 

Udara, zoon van Wahan, patih van 

Prabu anom, den 2e vorst van Majapahit, 

later adipati van Kédiri, 22; steekt na 

den moord aan zijn vader gepleegd den 

vorst overhoop, 23. 

Adisara, een vrouwelijke bediende 

van Senapati, door hem naar den Pa- 

némbahan van Madiyun gezonden, 196, 

Adiwijaya. Karebet (Mas), zoon van 

kyaigöde Pöngging (—= ki Kébo Kénanga), 

55; krijgt dezen naam, omdat, toen hij 



geboren werd, ten huize van zijn vader 
de wayang beber werd vertoond, 55; 

later Jaka Tingkir, omdat hij opgevoed 

werd door nyai randa Tingkir, 57; leert 

bij kyai géde Sésela, 58; heeft een ont- 

moeting met Sunan Kali Jaga, 61; gaat 

naar Démak, 62; bij kyai Gaîjur, 61, 

62; springt achteruit over den vijver van 

Démak, 62; de Sultan neemt hem tot 

zoon aan en maakt -hem lulurah prajurit 

tamtama, 62; steekt ki Dadung awuk 

met een sadak overhoop, 68; wordt 

daarom verbannen, 65; heeft een ont- 

moeting met kyai gëde Butuh, 64; komt 

bij kyai buyut Baùubiru te Gëtas saji, 66; 

wordt door hem tot zoon aangenomen 67 ; 

zijn ontmoeting met de baya's, 69; doodt 

den dollen buffel, 71 ; huwt met een doch- 

ter. van Sultan Démak (Trénggana), 74; 

wordt dipati van Pajang, 74; wordt koning 

en vestigt zich te Pajang, 75; stelt Sunan 

Parwata, den zoon van den Sultan van Dé- 

mak, aan over Démak, 75 ; en neemt diens 

jongsten zoon Pangeran Timor mede naar 

Pajang om hem later bupati van Madí- 

yun te maken, 75, 187; zijn patih is 

Tuménggung Mafcanégara (Mas Maüca), 

19; leerling van Sunan Kudus, 79; neemt 

Raden Bagus (Mas Danang), den zoon 

van kyai Pamanahan, tot zijn zoon aan, 

19; kinderen van hem zijn Pangeran 

Bénawa, de vrouw van den adipati van 

Démak, en Sékar këdaton, die door Ra- 

den Pabelan, den zoon van Tumënggung 

Mayang, wordt verleid ; mislukte moord- 

aanslag op hem op aanstoken van Sunan 

Kudus door den kajinéman van Pangeran 

Árva Panangsang, 83 ; wordt door Sunan 

Kudus naar Kudus gelokt, 85; bezoekt 

Ratu Kali Namat, 88; stelt Mataram en 

Pati als prijs voor hem, die Arya Pa- 

4 

nangsang zal verslaan, 93; P. 
begiftigd met Pati, en Pama 

Mataram, maar den laatste word 

niet overgegeven, ee sc Ë 

Sultan pad Marans over te B 

101; Pamanahan moet een eed doet 

ae naar Giri, om den Sultanst 

vragen, 120; neemt den naam eN 

Butuh begraven, 165. 

leed deg —), 

langu; nis vestigt zich Shad zn 

als de Sultan van Dèémak (Tréngg 

hem naar Démak heeft gehaald, 13 gets 

graf te Adilangu, de waarde daarvan voor E 

Java, 566. 
an» 
de 

Adilangu nin of sunan_ 

—), zie Said (jaka — ). ‚4 

Adilangu (panëmbahan —), zie Na- 
tapraja. 

Adilangu (panémbaban—), zie Wijil. 
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Adipati anom (pangeran—), tijdens 

St ltan Agung, met den titel Arya Ma- 

_taram, zie Mangkurat I. 

Adipati anom (pangeran —), tiĳ- 

_ dens Mangkurat I, zie Mangkurat IL. 

8 6 Adipati anom (pangeran —), tij- 

dens Mangkurat II, zie Mangkurat III. 

Adipati anom (pangeran —), tij- 

_ dens Pakubuwana 1, zie Mangkurat IV. 

_ Adipati anom (pangeran—), bij 

den tegenkeizer Sultan Ibnu Mustapa 

_ Pakubuwana enz. (pangeran Blitar), zie 
4 Mangkunégara. 

___Adipala (desa —), ook Kadipala, 

onder Sala, 671; voorspelling dat daar 

__een kraton komen zal, 671, 673. 

Ada m (nabi —), stamvader van alle 

menschen, 2. 

Adib aya (njai gëde —), dochter van 
ki Gëtas Péndawa, 52. 

____Utér (desa —), in Laroh (Surakarta), 

_202, 656. 

je. Atas angin, naam van een rijk in ’t 
westen, of het westen; van daar is af- 

komstig Seh Rahidin, 30. 

Husen (raden —), eigen zoon van 

Arya Damar kij de putri Cina, 31; gaat 

Raden Patah achterop, als deze Palem- 

bang verlaat, 32; zij verslaan Supala en 

Supali, 32; op den berg Résamuka, 32; 

te Ampel dénta, 33 ; wordt Mohammedaan, 

33; gaat in dienst bij den vorst van Maja- 

pabit en wordt dan adipati van Térung, 

39; gaat Raden Patah van Bintara ha- 

len naar Majapahit, 35; wordt later nog 

eens gezonden, als deze niet op audiëntie 

komt, 45; belooft Raden Patah te zullen 

helpen, als deze tegen Majapahit opstaan 

zal, 46; sluit zich bij Raden Patah aan, 

als deze Majapahit belegert, 46. 

Astina, rijk van Pandu, en zijn op- 

volgers tot en met Parikésit, 10. 

Astina (nöégara —), verzamelplaats 

van het tegen Jakarta optrekkende leger 

van Sultan Agung, 249. 

Astabrata, naam van een zedekundig 

geschrift (eigentlijk niet anders dan een 

gedeelte van de sörat Rama), door Mang- 

kurat IL aan den pangeran adipati anom 

bekend gemaakt, 448. 

Ésis, zie Sis. 

Asém (desa —), noordwest van Kar- 

tasura, in Surakarta, 54L volgg. 

Asmara, 24 (een plaatsnaam ?). 

Awi, Ngawi, in Ngawi, Madiyun, 680. 

Awijaya, zie Adiwijaya. 

Uluk, een diamanten ring van Ratu 



Kali Namat, door haar aan kyai Pamana- 

han geschonken na den dood van Arya 

Panangsang, 106. 

Helduwelbeh (amral —), lees Her 

[man] de Wilde of Heer de Wilde, chef 

van de Mangkurat IL toegezonden hulp- 

troepen, 330; is verward met Speel- 

man (Sépilman, waar men zie), die in 

zijn plaats is gekomen, evenals hij hier 

in de zijne; trekt naar Jépara 330; doet 

een voorstel dipati Martalaya van Tégal 

uit den weg te ruimen, 343; trekt met 

Nérang kusuma, Anggawangsa en Angga- 

jaya naar Surabaya, 345; men heeft op 

Java verondersteld dat Mangkurat II 

zijn zoon was, 362; gaat weer terug 

naar Kartasura 381; krijgt Carébon en 

Pasundan, 381. 

Alit (raden—), zie Wijaya. 

Alit (raden mas—), zie. Danupaya 

(pangeran—). | 

Alit (raden mas —), zie Mangku- 

ningrat (pangeran—). 

Alapalap (tuménggung —), wordt 

„door Senapati naar Kediri gezonden om 

het te veroveren, 199. 

Alapalap (tuménggung —), krijgt 

van Tuménggung Suratani bevel Luma- 

jang en Rénong te veroveren, 220; wordt 

‘door Sultan Agung gezonden om Pati te 

steunen tegen den tweeden aanval van 

Pangeran Surabaya op Mataram, 229; 

krijgt, als Pragola (no. 2) van Pati is 

opgestaan, bevel Pati te plunderen, 240. 

leid, 278; 

rahman Sahidin Panatagama, 
buwana 1. 

Upasanta (pangeran —), „001 
Pangeran Mandura, kleinzoon 
Mandaraka (— Jurumartani), 2: 

Upasanta (oandn za kri 1 
cacah’s, 550. 

266; Cépaka, Tejalaku ; 

Ajibarang (desa —), in Pur ër 

Baüumas, A 316; van bies 

394. 

Ujung sabata, dienaar van Ì 

Oyi, 

jaya, den mantri van Pangeran 

die door Mangkurat I gesëngkërd we 

215; wordt door den pangeran adi 

anom (den lateren Mangkurat I 

en door hem op bevel 

zijn vader eigenhandig gedood, 284, 



__Ayunan (raden ayu—), dochter van 

ngeran Pugör, den broeder van Mang- 
at II, den lateren Pakubuwana I, 

_ Ayamwuruk (prabu—), zoon van 

_Prabu Adaningkung en vader van Lëmbu 

_Amisani, 4° vorst van Majapahit, 23. 

Aùakrakusuma, zie Nakrakusuma. 

Amral, zie Elduwelbeh (lees Er [man] 

duweldéh, d.i. Herman de Wilde), 350; 

_ is verward met Speelman, die deed wat 

_ van dezen admiraal bericht, wordt, en in 
__de Babad veellater voorkomt, terwijl dan 

_ van hem wordt verhaald, wat eigentlijk 

op de Wilde past. 

_ __Amral, zie Spilman (d. i. Speelman), 

Ne 528. À 

Amral, zie Brikman (Bergman, soms 

_ in de Hollandsche stukken, Brinkman), 

B 587, 

Amisani (lëmbu—), zoon van Ayam 

__Wauruk en vader van Bra Taïjung, 5e 

vorst van Majapahit; zijn patih was 

Démung Wular, 25. 

Amilubur (lémbu—), oudste zoon 

van Rési Gètayu, koning van Jénggala, 

vader van Païji, 1l en 12. 

_ _Impun (raden —), dochter van Pa- 

ngeran Pugër, den broeder van Mangku- 

rat II, den lateren Pakubuwana I, 449; 

Mangkurat IL neemt haar (raden ajéng) 

als kind aan, 477; huwt met den pa- 

ngeran adipati anom (den lateren Mang- 

NM 
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kurat III), 481; wordt door Mangkurat 

III weer aan haar vader teruggezonden, 

488. 

Ompak (kali —), de rivier in Jog- 

yakarta, 113, 138, 159. 

Ampel, zie Ampel dënta. 

Ampel (desa —), zuidwest van Tjan- 

di, in Klaten, Surakërta, 508. 

Ampel dénta, in Surabaya, zetel 

van Raden Rahmat, die naar deze plaats 

Sunan Ngampel dëénta heet, 28; Mang- 

kurat II brengt zijn hulde aan ’t graf, 

362. 

Ampel déënta (Sunan —). Rahmat 

(raden —); oudste zoon van Makdum 

Brahim Asmara en een prinses van Cém- 

pa 27; huwt met de dochter van ki 

géde Manila, den tumënggung van Wi- 

latikta (— Majapahit), 28 ; woont te Am- 

pel dëénta en heet daarom Sunan Ampel 

dénta, 28; Seh Wali lanang bezoekt hem 

28; vader van Santri Bonang, 29; Seh 

Rabidin te Ampel dénta, 30: Raden Pa- 

tah en Raden Husen te Ampel dëönta, 

33; Raden Patah huwt met de oudste 

dochter van zijne dochter nyai göde Ma- 

loka, 33; beveelt na het verdwijnen van 

Bra Wijaya van Majapahit, dat Sunan 

Prapen van Giri veertig dagen over Java 

heerschen zal, vóór Raden Patah koning 

wordt, 47. 

Amijaya (lémbu —), koning van 

Singasari, huwt met Mérgiwangsa, doch- 

van Rési Gétayu 12. 



Imagiri, steeds Magiri, begraafplaats _ 
van Sultan Agung, 259; van Pangeran 

Alit, diens zoon, 267; Mangkurat I gaat 

hier aan op zijn vlucht uit Pölered, 315; 

Mangkurat II wordt er begraven, 484; 

evenzoo Pakubuwana L, 638. 

Ambahrawa, zie Lémbahrawa. 

__ Ambon, een der Moluksche eilanden, 

Amboneesche soldaten, 299; 330. 

Umbul, 349. 

Améngkunégara, zie ME 

gara, 645. 

Ágrayuda, zoon van Tuménggung 

Pasingsingan, den émban van Pangeran 

Alit (=den broeder van Mangkurat DD), 

261; zijn dood, 263. 

Agrayuda, zie Réksanögara (tumöéng- 

gung —). 

Agung (dewa —), een der twee hoof- 

den van de aan Balambangan tegen Sultan 

Agung gezonden Balische hulptroepen, 

256. 

eN gung (dewa —), chef bij de Balische 

hulptroepen onder Murah Paûji Böleleng 

aan Arya Jayapuspita te hulp gekomen, 

628. 

Agung (dewa —), zie Nakrakusuma. 

_Èbun, zie Jaladriya. 

Ibrahim asmara(makdum—), be- 

keerder van den vorst van Cémpa, die de 

dien vorst, 24; vader van Raden 

en Raden Santri, 27. 

Abdurrahman, een der namen 
de vorsten van Java. Cp, 

10. 

Ábimaîüu, zoon van vader: en vader 4 

van Parikösit, 10. disi 
. é 31, he: 

Ungaran (desa —), in Anbarawa, 4 
Samarang, 505. 

Anglingdriya, zoon van Paücadri- oi 

ya en vader van Suwelacala, 11. 

Angga (ki —), lurah San tens 

Mangkurat II, 459. zink Br 
K $ ne AL 5 

Inggris, 3837, zouden tijdens Mang 

kurat II te Jépara zijn. 

Anggadimëja (raden —), zie an | 
tar. > Withag 

Anggawangsa, zie Jaen (a 

mönggung —). 4 

Anggajaya(ki —), een der hoofden 
van de tegen de onder kraeng Galesong 

naar Java overgekomen Makasaren sel 

zonden troepen, 292, 

Anggajaya, uit Surabaya, sluit zich 

bij Mangkurat II aan, 328; trekt met 
den Amral naar Surabaya, 345; wordt 



als regent van Pasuruhan aangesteld door 

gkurat II, 353. 

bite | 
_Anggayuda (raden—), zie Nataku- 

suma (pangeran—). 

ze 

Mk: i 

_ Nurcahya, zoon van Sis en vader 
_van Nurrasa, 2. 

___ Nurrasa, zoon van Nurcahya en va- 

der van sang hyang Wénang, 2. 

_ Narada (sang hyang—), oudere 

_ broeder van Batara Guru, zijn gandek 

_(bode), 2. 

Nirwati, naam van een Sumbawaasch 

_ paard van Raden Sukra, den zoon van 

__Dipati Sindurëja, 464. 

Nurbuwat (cahya—), ook andaru, 
_ en pulung kraton, bij den overgang van de 

_ van Démak op Pajang, 70; van Pajang 

__op Senapati, 136; van Mangkurat I op 

__Mangkurat II, 324; Mangkurat 1 op 

__Pakubuwana I, 484, 

Nérangkusuma (dipati —), paman 

van Mangkurat II, 334; wordt met de 

Hollandsche hulptroepen naar Démak 

gezonden, 336; trekt met den Amral naar 

Surabaya, 345; wordt patih na den dood 

van Mandaraka, 350, 378; Surapati 

„komt tot hem, 395; hij neemt hem tot 

jongeren broeder aan, 395; wordt ge- 

zonden om Saradénta en Saradënti te 

verslaan, 396; wijst op Surapati, die 

belooft het alleen wel te zullen doen, 

396, 400; blijft steeds met Surapati, 406 

enz; wordt aan Wiranégara (— Surapati 

dynastie van Majapahit op Dömak, 47; 

9 

— Untung) medegegeven, als deze Paà- 
suruban ontvangen heeft, 416. 

Natakusuma (pangeran —). Angga- 

yuda (raden —), sëntana van Pangeran 

Pugér, wordt door dezen, als hij Prabu 

ngalaga is, verheven tot pangeran Nata- 

kuswma, 321; 368; wordt door Pangeran 

Pugér naar Kartasura gezonden, met Na- 

tabrata, om te zien of Mangkurat II soms 

een Hollander is, 368; een paman van 

Mangkurat II, 369; blijft in Kartasura 

als Natabrata teruggaat, 369; loopt met 

Arya Mataram over tot Pakubuwana I, 

543; (oom van Pakubuwana I), wordt 

door Pakubuwana I gehandhaafd; sterft 

515: wordt opgevolgd door zijn zoon pa- 

ngeran arya Pringgalaya, 515. 

Natadiningrat (tuménggung—), 

wordt door Pakubuwana I gezonden om 

de troepen van Mangkurat III te Tugu 

te verslaan, 522. 

Natadirja, zie Sukra. 

Natawijaya (raden —), zoon van Pae 

ngeran Pringgalaya Möétaram, wordt pa- 

newu pamijen, rechtstreeks onder Mang- 

kurat IV, 635; gaat met Tuménggung 

Tohjaya Témbayat veroveren, 675; wordt 

door den Amral te Kamagëtan achter- 

gelaten, 678; krijgt bevel zijn leger op 

te slaan in het bosch van Gagëlang, 680. 

Natapura (dipati —). Surengrana, 

broeder van Tuménggung Jangrana van 

Surabaya tijdens Mangkurat II, 515; 

wordt bij de troonsbestijging van Paku- 

buwana I Paüji Surengrana en bupati 

van Lamongan, 522; krijgt van Paku- 



buwana I bevel om het leger van Mangku- 

rat III bij Démak te verslaan, 522; wordt 

door Pakubuwana I tegen Salahtiga ge- 

zonden, 533; Jangrana overlegt met hem 

als hij van Pakubuwana I het bericht 

heeft ontvangen, dat de Hollanders zijn 

dood eischen, 570; Jayapuspita zendt 

hem om Garësik te veroveren, 580; vraagt 

hulp aan Bali, 581; die hulptroepen gaan 

dadelijk weer terug, 581 ; valt in Sidayu, 

582; in Jipang, 582; en in Tuban, 582; 

gevecht bij Jipang, trekt zich terug naar 

Lamongan, 583; Dewa kaloran komt 

weer terug, 584; valt Jipang weer aan, 

584; dat hij weer veroverd, 584; gaat 

Juragan Bali in Sidayu helpen. 586; ver- 

overt Tuban weer 586; wordt door Citra- 

soma, regent van Jëpara, weer van Tuban 

verdreven, 586; vlacht naar Péronggahan, 

586; gaat, als Cakrajaya in Tuban is 

gekomen, van daar, 589; maar keert daar- 

heen weer terug, als Cakrajaya te Sura- 

baya komt, 589; Juragan Bali en Dewa 

kaloran verlaten hem, 590; is naar La- 

mongan getrokken, 591 ; wordt hier door 

Juragan Bali aangevallen, 591; terwijl 

Tuban van het noorden en Jipang van het 

westen komt, 592; moet vluchten, 592; 

overvalt de troepen te Sépaüjang, 598; 

krijgt hulp van Bali, 607 ; in Japan, 623; 

weigert afstand te doen van zijn titel Paüji, 

welke Murah Paûji Böleleng aan Arya Ja- 

yapuspita vraagt hem te ontnemen, 623; 

wordt Dipati Natapura, als pangeran Di- 

panégara, de zoon van Pakubuwana 1, 

panémbahan Erucakra wordt, 629; Di- 

pati Panatagama ( — Arya Jayapuspita) 

zendt hem naar Surabaya, 630; gaat 

naar Sépaïjang, 630; na den dood van 

Dipati Sasranëgara roept Arya Jayapus- 

pita hem naar Japan, 666; wordt ge- 
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zonden om Kartasura aan te val 
gaat naar Picis 667 ; zendt bericht : 

némbahan Purbaya, 667; krijgt M 

ien van hem tot vrouw, 66’ 

zich met Panémbahar Purbaya te Mad iy 

681. 8 

medegenomen naar Oost Java, 348; do 

Raden Singasari van Giri, 363. 

Nitipraja, naam van een zedekun- 
dig geschrift, door Mangkurat II aan den B 

pangeran adipati anom bekend gemaakt, 

448. 

Natayuda (tumtneenn —). Bed 

wang (ki—), zoon van Mangkuyuda_ 

(== Wangsacitra), 335; wordt 2e regent 

(sisihan) van Ködu onder den naam Tu- 

mönggung Natayuda, 362; wordt tegen 

Panémbahan Kajoran te Mélambangge- 

zonden, 431; aan Kaliwungu door Mang- 

kurat III tot hulp gezonden 513; te 

Tugu (in Kédu), 523; wordt door ed 
kubuwana I sehandhiaak DAR 

Natabrata (pangeran —), zoon van 

Ratu Malang (— Ratu wetan), 212; 

wordt met Pangeran Natakusuma door 
Pangeran Pugér ‘naar Kartasura gezonden 

om te zien of Mangkurat II soms een 

Hollander is, 368. wle 

Nis, Ënis of Ngönis (kyai gë- 

de — ), zoon van kyai gëde Sela, 77; 

vader van kyai Pamanahan, 78; zij 



1 is op verzoek van den sultan van 

ng Lawiyan, 78; waar hij ook be- 

_ Nawangsih (rara —), dochter van 
kyai gëde Tarub (— Jaka Tarub) en 
de widadari Nawang wulan, 39; huwt 
met Lémbu pöténg (— Bondan Käjawan), 

5l; moeder van ki Gêötas Péndawa, 
en van de vrouw van ki gëde Ngërang, 51. 

a: Nawang wulan, een widadari, die 

de gemalin wordt van Jaka Tarub en 
de moeder van Rara Nawangsih, 39. 

Al _Nular(kyai Mahesa—), een kris, door 

_ Mangkurat I aan zijn zoon Pangeran Pu- 

__gër geschonken, 316 ; Mangkurat II vraagt 

_Pugër om een model, 459; 

__ Naladan a (desa —), hierheen wordt 

_ Pangeran Silarong verbannen, 269. 

AEN ayahita, een bupati onder den bu- 

pati van Panaraga Pangeran Jayaraga, den 

_ broeder van Panémbahan Krapyak, 213. 

Nayakarti, bode van de broeders 

‚ (Senapati in Këdiri, enz) van Pangeran 

_ Mas, den bupati van Kédiri naar Sena- 

pati, 198. 

Nayadarma, een ampilan-drager van 

Sultan Agung; hij droeg kyai Baru bij 

de verovering van Pati tijdens den op- 

stand van Pragola (No 2), 237; doodt 

deze, 237. 

Nayataruna, mantri kapédak van 

Mangkurat I, wordt gezonden om een 

__ schoone maagd te zoeken. 274. 
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Nayataruna (lurah pakëbonan), zie 
Kajaménggaia. 

Namrud (raja —), een kraman tijdens 
Mangkurat II, woont te Salinga (in Pa- 

gëlen), bij hem is Pangeran Pamönang 

en tot hem gaat Pangeran Pugër, 375; 

Pugér verlaat hem weer, 376; gevangen 

en gedood door Dipati Mangkuyuda, 381. 

Nambi (ki —), broeder van de wedu- 

we van Kali Gunting, 19. 

Numbak cëméëng, een soort solda- 

ten onder Senapati, 197. 

Na ba (kraeng —), majoor van de Mang- 

kurat II door de Hollanders toegezonden 

Makasaarsche en Ambonsche hulptroepen, 

330; broeder van Raja Galesong, 340; 

wordt naar Këdiri gezonden om dezen tot 

afval van Trunajaya over te halen, 340 ; 

springt met Mirmagati onder zijn arm over 

de rivier van Kédiri, 342, 

Ciaùjur, in de Preanger, 389. 

Cina (négara —), China. 

Cina, Sunan Giri heeft een aangeno- 

men Chineeschen zoon 247; Pusparaga, 

een chineesche pëéranakan, wordt door 

Mangkurat III tot tuménggung gemaakt. 

Cina (putri ing —), een der gemalin- 

nen van Bra Wijaya, den 7en en laatsten 

vorst van Majapahit, moeder van Raden 

Patah, den eersten vorst van Démak, 

wordt op verzoek van de prinses van 

Cémpa verstooten, en geschonken aan 

Arya Damar, den eersten vorst van Pa- 
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lembang, en moeder van diens zoon Ra- 

den Husen, 27 en 31. 

Candrakirana (dewi —), dochter 

van Lémbu Pétêng, den koning van Kéë- 

diri, huwt met Paùji, den prins van 

Jënggala, moeder van Kuda Laleyan; 

heet ook dewi Galub, 12. 

Carat (gunung—), berg in Kédiri, 

559, 560. 

Carëbon, de residentie van Java, 

249; aan den Amral gegeven door Mang- 

kurat II, 381, 478. 

Carébon (pangeran —), huwt met 

Ratu mas, dochter van den {en vorst van 

Démak, 61. 

Carébon (pangeran —), huwt met een 

dochter van den 3eu Sultan van Démak 

(Trénggana), 74. 

Carëébon (adipati —), de pangeran 

adipati anom (de latere Mangkurat IL) 

wordt door Mangkurat I gezonden om 

te zien of hij de dochter van deze zou 

willen huwen, 278. 

Carëbon (sultan —), heeft Raden Su- 

rapati tot kind aangenomen, 590; Un- 

tung komt bij hem, 392; hij zendt hem 

naar Mataram en geett hem den naam Su- 

rapati, 395. 

Caruban, in Madiyun, Madiyun, 480, 

Carubuk (kyai —), een kris van den 

Sultan van Pajang, 86. 

Cakra (raden mas —), zoon van Pa- 

némbahan Krapyak, 216. TIENS 

Cakranégara (pangeran —) _Man- 
gunjaya (raden —), misschien de vader — 
van Oyi, wordt door Mangkurat HI tot 

Sunan Giri gezonden om diens E 

goedkeuring te vragen voor zijne 
troonsbestijging en tevens te vragen 

om kyai Kalam muùëéng, 362; wordt ë 
aangesteld tot bupati van Sumëénép _ 

met den naam Pangeran Cakranëgara, 

363. 

Cakran égara (raden —), zie Ca- $ 

kraningrat. | 

Cakraningrat (dipati —), van Sam- 
pang, broeder van Démang Mélaya, 286; 

wordt aan den pangeran adipati anom 

medegegeven, als hij tegen Galesong en 

Trunajaya moet optrekken, 300; wordt 

bij de verovering van Mataram door — 

Mangkuyuda gevangen genomen door | 

Dandang wécana 313; en naar Kédiri 
naar Trunajaya gezonden, die hem naar — 

Lodaya verbant, 313; wordt door Mang- d 

kurat na de verovering van Ködiri terug- 

geroepen, 358; krijgt Sampang weer, 354; 

moet Trunajaya zien te vangen 304; 

brengt eerst zijn vrouw, 356; en daar- 

na hemzelf bij Mangkurat Il, 358; wordt — 

door Mangkurat II geroepen, als Surapati _ 

opgeeischt wordt, 400, 406; als deze 

met ernst gaat vechten, rianne hij, 413; 

krijgt van Mangkurat II bevel in schijn 
te gaan vechten met Wiranégara (Sura- 
pati) te Pasuruhan, 438; zijn zoonis Raden 
Démang Pasisir, 439; een neef van hem _ 

is ook de jongere broeder van Trunajaya, E 

Raden Taruna dilaga, 442; zendt Paüiji 
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Dipapraja om een eind te maken aan 
het ernstig gemeende gevecht tegen 
Wiranégara voor Pasuruhan 444; zendt 

bericht van het gebeurde naar aile 

447; Mangkurat II zegt den adipati, dat 
hij zich aan hem houden moet, 447; 

wordt van Pasuruhan teruggeroepen, 

457; hij moet doen of hij verslagen is 

door Surapati 457; krijgt van Mangkurat 

IL Ratu wetan, een gewezen vrouw van 
_ hem, de prinses van Giri, 458 ; een zijner 

_ vrouwen door Mangkurat III verkracht, 

Raden ayu Paknwati, 496; zendt naar 

Jangrana van Surabaya 497; gaat met 

hem tot Pugér, 497; verlaat Kartasura 
__met voorkennis van Mangkurat III, 500; 

verovert Madura, 510; Jangrana komt bij 

hem, 510; schrijft aan Surapati, 511; zendt 

Jangrana naar Surabaya, 512;zoons van 

hem zijn Sasradiningrat en Suradiningrat, 

dezen zendt hij met de troepen over land, 
terwijl hij zelf over zee naar Sëömarang 
gaat, 512; komt te Sémarang, 519; roept 

Pangeran Pugër tot koning uit, 520; 

wordt Panëmbahan Cakraningrat 521 ; en 

wëédana van de bupati pasisir en Madura, 
521 ; bij Pakubuwana’s I troonsbestijging, 

521; trekt met Pakubuwana tegen Sa- 

laktiga, 534; wordt gezonden om Mang- 

kurat III na de verovering van Kartasura 

__verder te vervolgen, 548 ; met Knol tegen 

__Wiranëgara gezonden, 553; zendt Pur- 

__baya bericht, dat men verloren heeft, 

555; tegen Surapati’s zonen gezonden, 

558; wordt op den terugreis ziek en 

sterft te Kamal, 562 ; te Sampang begra- 

ven, 562; zijn gebied wordt verdeeld 

onder zijn zoon Sasranégara, onder den 

naam Pangeran Cakraningrat, en zijn twee 

kleinzoons Suryawinata en Sasrawinata, 

567. 

TEE TPt 
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Cakraningrat(Pangeran—), Sasra- 
négara, zoon van Paném bahan Cakraning- 

rat van Madura, volgt zijn vader op over 

een derde van Madura met den naam 

Pangeran Cakraningrat, 567; Cakrajaya 

zendt om hem, 601 ; opstand op Madura, 

601; zijn schoonzoon Arya Dikara is te- 

gen hem opgestaan, 601; zendt zijn 

broeder Suradiningrat tegen hem, 601 ; 

verneemt den afval van Suradiningrat, 

602; zendt om hulp naar Bali, 603; 

zijn volk verloopt, hij wil zich overgeven, 

603; komt aan boord van het schip van 

kapitein Kartas, deze kust zijn vrouw, 

hij steekt hem overhoop, 604; wordt 

daarna met zijn kinderen gedood, 604 : 

zijn hoofdvrouw en kleine kinderen naar 

Surabaya gebracht, 604; hij wordt op- 

gevolgd door Raden Suradiningrat onder 

den naam Cakradiningrat, 605. 

Cakraningrat (pangeran—). Sura- 

diningrat (raden —), zoon van Panémbahan 

Cakraningrat van Madura, en broeder 

van Cakraningrat (—Sasranëgara), 512; 

krijgt van Pakubuwana I bevel het leger 

van Mangkurat III bij Démak te verslaan, 

522; wordt door Pakubuwana I tegen 

Salahtiga gezonden, 533; wordt door 

zijn broeder Cakraningrat tegen Arya 

Dikara van Pamëékasan gezonden, 601 ; 

wil Cakraningrat verdringen, 602 ; zendt 

bericht aan Brikman en Cakrajaya, dat 

Cakraningrat wil afvallen, 602; krijgt 

bevel hem te vatten, 602; verovert de 

kuta Madura, 604; volgt onder den naam 

Cakraningrat zijn broeder Pangeran Ca- 

kraningrat (Sasranögara) op, 605 ; krijgt 

bevel Dewa Kétut op Madura te verslaan, 

618; vraagt om zijn broeder Raden Ca- 

kranëgara te mogen zenden, 618; krijgt 
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bevel naar Awi te trekken om Panémba- 

han Purbaya te bevechten, 680 ; te Paga- 

gakan, 682. 

Cakraningrat (pangeran—). Jt- 

mat (raden—), broeder van Cakraningrat 

(== Suradiningrat), later Raden Cakra- 

négara, wordt door zijnen broeder Cakra- 

ningrat (== Suradiningrat) naar Madura 

gezonden om Dcewa Kötut te verslaan, 

618; maakt met dezen gemeene zaak, 

618; neemt den naam Pangeran Cakra- 

ningrat aan, 618; zijn patih heet Raden 

Sewanögara, 619; vlucht naar Bali 622; 

keert later terug en sluit zich dan aan 

bij dipati Natapura, 681. 

Cakrajaya (dipati—), zie Danuréja. 

Citra (ki—), door Pangeran Sila- 

rong met het upas anglung vergeven en 

weer hersteld, 268; deze kan daarna de 

menschen, als zij dat hebben ingekregen, 

ook helpen. 

Citrasoma, zoon van Jayamisena 

en van Paücadriya, 11. 

Citrasoma, wëdana gëdong onder 

Pakubuwana 1, 549; wordt dipati Jöpara, 

567; wordt door Cakrajaya gezonden om 

den regent van Tuban te helpen tegen 

Paûji Surengrana, 586; verovert Tuban 

weer, 586; te Surabaya tegenover Ja- 

yapuspita, 594; wordt door den Amral 

mede genomen naar Jëépara, 679. 

Culik (kyai—), de kris van dipati 

Mandaraka (— Jurumartani), 207. 

Cal pitu (dukuh —), verblijfplaats 

van Ki Jabaleka, aa 

Gunung Lawu, 66. 

Gunung Pajajaran (? Pandan), 

Pamëkas, die de voorspellinge: 

sura, 503, 

Ciyung woners, =Siyung we 

zie Baïiakwide. _ inn 

Cémara caoten (ajar —), de | 

zenaar van den berg Kombang, waarn 

Raden Susuruh een ontmoeting heef! 

die hem de stichting van Majapahit v 

spelt; in werkelijkheid is de kluize 

eene vrouw, de oudere zuster van Re 

Susurub's grootvader Munding w. 

kala waunipun putra ing Pajajaran, 

kang rayi tumuntén inggih eyangip 

raden Susuruh, dus zijn oudtante; le 

wordt zij koningin over de lëlémb: 
zetelende in de Sëégara wédi (op 

Smeru), en daarna weer te Pamantinga 

19 en 20. 

Cémpa, naam van een rijk in achte 

Indië, de landstreek beoosten de Mekong, — 
24, Bs 

geh d 

Cémpa HRE vader van de pen 

tii Cémpa, die met Brawijaya huwt, van 

hare zuster, de vrouw van Makdum Bel 

him Asmara, en van haren broeder, 24. 

Cémpa (putri —), huwt met Brawi- 
jaya van Majapahit, 24, 



Cëémpa (putri —), huwt met Makdum 
im Asmara, 24. 

Cémpa (putra —), zoon van den ko- 
van Cémpa, die de schoonvader van 

rawijaya van Majapahit, en van Mak- 

dum Ishak Asmara wordt, 24; volgt zijn 

vader op, 24, | 

# 
_ Cumbring (fai — ), met deze heeft 

Pangeran Pugêr een ontmoeting, als hij 
den staat van zaken tijdens den hongers- 

nood gaat opnemen, 453. 

_ Rahidin (seh —), afkomstig uit 

Atas angin, 30; toeft te Ampel dënta, 30; 

begraven in Pamalang 30. 

_ Ralmat (raden —), zie Ampel dénta 

_{(sunan —). 

Reüceh (alas—), bosch bij Tarub, 

Randu watang, een spion van Ma- 

taram, die lang in Tuban had gewoond, 

en door Dipati Tuban aan den Pangeran 

_ Surabaya, bij zijn tweeden aanval op 
_ Mataram tijdens Sultan Agung, verkeer- 

den raad geeft 228. 

Randu lawang, hier ontvangt Se- 

napati de gezanten van den Sultan van 

__Pajang, 145, 158. 

Rénong, 220. 

| Rénong (bupati—), 220. 
Í „1 

Rara Suciyan, zie Suciyan. 

En nn an 
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Réksanègara (tumönggung —). 

Agrayuda, jongere broeder van Dipati 

Mértalaya van Teégal, volgt dezen als 

dipati op onder den naam Tumëénggung 

Réksanégara, 345; krijgt van Pakubuwana 

Ï bevel het leger van Mangkurat II 

bij Tëgal te verslaan, 522, 

Ratu agëng, 486. 

Ratu këéfcana, tijdens Mangkurat 11; 

een neef van haar, Raden Sumaningrat, 

huwt met de door Mangkurat als dochter 

aangenomene nicht van de raden ayu 

Pugör, 481; gaat mede naar Magiri als 

Mangkurat II daar begraven wordt 484, 

Ratu Pakubuwana, 527. 

Ratu Mas, dochter van den Len vorst 

van Démak, huwt met Pangeran Ca- 

rébon, 61. 

Ratu Mangkurat, de vrouw van 

Mangkurat II, die mede naar Magiri gaat, 

als zijn lijk daar wordt begraven, 489, 

Réspati, Woensdag, 210. 

Résamuka (gunung —), een berg 

ergens aan zee in Palembang, waar Raden 

Patah en Raden Husen drie maanden 

vertoeven, als zij een schip zoeken om 

naar Java over te steken, 32. 

Rawa, Senapati geeft bevel dit te 

veroveren, 199. 

Rawa, hier komt men door naar 't 

westen de Bagawanta over te trekken, 

314. 



Rajamëénggala, bupati aangesteld 

door Pragola (no. 2), dipati van Pati, 

237. 

Rajamöénggala (tuménggung —). 

Nayataruna (lurah pakëbonan), geeft voor 

Jayaparusa gedood te hebben, 436; en 

wordt daarom door Mangkurat II be- 

noemd tot wëdana pamajëgan met den 

naam tuménggung Rajaménggala, 437. 

Riya (pangeran—), zie Mangkunë- 

gara. 

Ram (kumissaris —), te Sémarang, 

514; wil liever een ander dan Pangeran 

Pugér kroonen, 514; krijgt van Batavia 

bevel het dezen te doen, 517; op conditie 

dat hij Jëépara, Démak en Tégal zal af- 

staan, 517. 

Rama (panémbahan-—), zie Kajoran. 

Rema, aan pangeran Purbaya ont- 

nomen, 624. 

Rema (bupati—), 617. 

Rémbang (bupati—), onder Truna- 

jaya, als de pangeran adipati anom tegen 

deze wordt gezonden, 300. 

Regenten: 

Banten 0108: 

Carébon: **, 278; Sultan, 390. 

Tégal: Martalaya, 318; Raksané- 

gara, 345; **, 587, 591; Wiranégara, 

596. 

Barébés: **, 591, 669. 

Pamalang: **, 669. 

Pékalongan: Jayaningrat, 567, 
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Batang: **, (schoonzoon van. 
tani), 216; Pusparudita, 567. 

Kéndal: **, 587. Mit] 
Kaliwungu: **, 587. N 

EE Koe e= 

Pangeran Pugër, 211; Endranata ( 

damëstaka), 213; Endranata ( On 

jaya), 539. 

ménggala. 

Dayaluhur: **, 617. 

Baîumas: patinggi in de —, 394 
513, 617. f 

Pamir: 25 2108 

Pamërden: #*, 617. 

Roma: **, 617. 

Pagélën: Gajah Pramada, 3u. 

Kédu: Mangkuyuda, 335; Ma 

yuda ÍL, 361; Natayuda, 362. Sn 

Mataram: patinggi, zie Pamanal 

125; Jayawinata, 576. eld 

Bens. Gagak Böning, 180; Pangen 
Pajang (zoon van den vorige), 181. 

Sukawati: **, 216. 

Pranaraga: ann 213; ‚Pangea n 

Rangga, 215. dj 

Madiyun : Pangeran Timur ER 

Sultan Démak), 75; Bagus Pétak, 2 

Kediri: *, 190; #* 182; Panger: 
Mas, 198; Ratu Jalu, 198, 220; K 

wöngan, 556. 4 

Blitar: **, 182. 
Jipang: Panangsang, 102; Bén 

165; Surawijaya, 567, Tum. Matahun, 623. 

Jagaraga: “*, 199, 



Garobogan: **, 182; Suryawinata en 

Sasrawinata, 583. 
Warung: **, 184, 

Japan: ** 120; Mas Lontang, 198; 

Wirasaba: ** 120; **, 182; Rangga 

Pramana, 198; Pangeran Arya, 224, 227; 

_Wirasémita, 567. 
Pringgabaya, **, 182. 

Pragunan, **, 182. 

Japara : Martapura (-= Wangsadipa), 

292; Sujanapura, 345 ; Martapura (—= Ji- 

waraga), 420; Sujanapura, 559; Citra- 

soma, 567. 

Kudus: **, 586, 667. 

Pati: Pafjawi (ki gëde Pati), 105; 

Pragola I, 178; Pragola II, 237 ; Mangun 

onéng (— Wija), 345; Mangun onëng 
(ook reeds vroeger), 650. 

Juwana: **, 586. 

Rémbang: **, 300. 

Basenn sr 1200 t5, 182, **,::220; 

E58 300, 

see Tuban: **, 120; **, 182; **, 220, 
aad: $* 586: **, 647. 

Sédayu: **, 120; ** 182; **, 224; **, 

647, 

Lamongan: **, 182; **, 220, 224; **, 
512; Surengrana, 522; Prémana, 623; 

Tohjaya, 678: 

Garësik: **, 182; **, 220, 224, 

SEA 120:0 182, A, 

220, 224, 234; Sépaüjang, 236; Mas 

Pékik, 245; Jangrana, 350; Jayapuspita, 

573; Suryawinata en Sasrawinata, 622. 

Pasuruhan: **, 120; **, 182; *#, 

195, 220, 224; Darmayuda, 291; Ang- 

gajaya 353; Wiranëgara, 461; Jadita, 

578. 

Génding: **, 201, 

Pésagi: **, 201. 
Verh. B. G., LI, 4e stuk. 
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Körtasana: **, 182. 

Malang: **, 182; Tohjiwa, 220. 

Lumajang: **, 182, 220, 

Rénong: **, 220. 

Demung: * 291; 

Balambangan: ratu, 28; **, 219; Mas 

Kémbar, 257. 

Madura:- *%,. 120; #5, 182; 7 220; 

224; Suryawinata en Sasrawinata, 567; 

zie Sampang. 

Sampang: **, 249; Démang Mélaya, 

265; Cakraningrat, 286 en 354; Ca- 

kraningrat (== Sasranëégara), 567; Ca- 

kraningrat (== Sura adi ningrat), 605; 

Cakraningrat (== Cakranëgara in opstand 

tegen zijn broeder), 618. 

Pakacangan: **, 182, 224, 234. 

Balega: **, 224 234, 

Pamëkasan: **, 234; Arya Dikara, 

601. 

Sumëénép: **%, 182; **, 224, 234, 

Cakranégara, 363. 

Ragum, zoon van ki Garwakanda, 

den abdi van Mangkurat's IV broeder, 

Pangeran Blitar, door Mangkurat IV ge- 

vangen gezet, 636; bevrijd, 641. 

Roban, een der 8 voornaamste ver- 

blijfplaatsen van geesten, 10. 

Rang, Erang of Ngörang 

(kyai gëde —), huwt met de dochter van 

kyai géde Tarub (=Bondan köjawan — 

Lémbu pöténg) en Nawangsih 52. 

Rang of Ngérang (nyai gëde —), 

de vrouw van kyai göde ing Rang of 

Ngérang, 52. 

yr 
le) Rang of Ngörang (kyai ëde —), 

2. 



leerling van Pangeran Siti Jönar en 

vriend van ki Kébo Kénanga, 53 — de 

boven reeds vermelde?; 65, 70. 

Rangkud, kajinéman van Pangeran 

Arya Panangsang, die door dezen, na 

een opdracht van Sunan Kudus, gezon- 

den wordt om Sunan Parwata te dooden, 

80. 

Rangsang (mas —), zie Nakrakusu- 

ma. 

Rangga (raden —), zoon van Pa- 

ngeran Ngabehi Loring pasar en de vrouw 

van Kali Namat, die de sultan van Pajang 
voor zich bestemd had, 120; is buiten- 

gewoon sterk, 177 volgg.; zijn dood, 179; 

danst de béksa rangin mede, 147; Sena- 

pati (zijn vader) zendt hem naar ki Ju- 

vu martani, 178; zijn dood, 150. 

Rangga (pangeran —), een bupati 

staande onder den bupati van Panaraga, 

pangeran Jayaraga, den broeder van 

panémbahan Krapyak, 213; wordt door 

Krapyak na hem tot bupati van Panara- 

ga aangesteld, 215. 

Rangga (raden — ), zoon van Pra- 

gola (n° 2) van Pati, 241. 

Rangga (raden — ), zie Mértasana. 

Rangga(ki —), van Sémarang, 405; 

gaat met Tak naar Sömarang, 405. 

Kanonnen, 249, zie Guntur gëni, 

Gulu, Kumbarawi; de groote kanonnen 

te Kartasura, 544; Tundung musuh, 665; 

Sétomi, Subrasta. 
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Kuîüei (gunung —), een berg in de 
kraton te Kartasura, dooreen Mangkurat — 
(II?) aangelegd, 642. 5 

Köücet (si —), de manke, bijnaam E 
van Mangkurat III, 466, 530 en vgl. — 
447. 

Këéficeng (démang —), démang van 

Baturrana, 655; zendt bericht naar Kar- 

tasura, dat Panémbahan Erucakra te Sé- 

manggi is gekomen, 655; krijgt van Mang- 

kurat IV bevel hem te verjagen, 655. 

Kénér (desa —), tusschen Cépaga en 

Ampel, in Klaten, Surakérta, van hier 

uit zendt ki Rangga van Sémarang naar 

Kartasura bericht van de komst van 

Tak, 405, 503. 

Kaniten (bupati anama—), onder 

dipati Pasuruhan, die voor deze tegen Se- 

napati vecht, en dan overwonnen, op een 

ongezadelde merrie naar Pasurubhan wordt 

gezonden, en daar gedood door hem 

gesmolten tin in den mond te gieten, 

196. 

Kénol (kapitan —), te Sémarang, tij- 

dens Mangkurat III, 499; krijgtberichtvan 
de komst van Pugëör, 504; wildat Pugër 
zich in Sëmarang vestigt, 504; krijgt be- E 

richt van zijn komst en gaat hem tot Patero- 

ngan te gemoet, 507; met den kommissarisg 

en den kumëndur van Jëépara te Së- 

marang, 514; krijgt Antagopa van Mangku- — 
rat III bĳ zich, 518, zendt geen antwoord _— 

terug, 519; kriet van Pakubuwana 1 _ 
bevel de troepen van Kartasura bij Dé- 

mak te verslaan, 522; wordt kommyússaris, 

529; haalt met den Amral Pakubuwanal … 
pr 



over om het contract te teekenen 531; blijft 

bij Pakubuwana I te Kartasura, 549 ; ge- 
zonden met troepen om Surapati te ver- 
delgen, 553; te Bangil, 554; ziet het 

verraad van Jangrana, 554; gaat naar 

Sëémarang, 555; tegen Surapati’s zonen, 

558; verovert Pasuruhan, 560; laat het graf 

van Surapati zoeken voor 1900 reyalen, 

961; laat zijn lijk verbranden, 561; laat 

een loge te G&mbong bouwen, 562; gaat 
naar Sémarang terug, 562; tot den kom- 

_missaris zal de kumëéndur, gelegen te Su- 

rabaya, Mangkurat III opzenden, 564, 

565; genoemd als zijnde te Sömarang, 

565; men zie verder Kumëndur, daar zijn 

persoon om verklaarbare redenen ge- 

_splitst is in een kommissaris en een kumén- 

dur; komt te Kartasura om te zien hoe 
__het met den dood van Jangrana staat, 571. 

(Knol verricht in de Babad dingen, 

die hij zelf en die de Wilde gedaan heeft.) 

Ka ndiawan, zoon van Sri Mahapung- 

gung en vader van Panuhun, Sandang 

_Garba, Karungkala, Tunggulmëtung, Rési 
_Gëtayus zijn patih was Kuntara, 11. 

Kanduruwan (raden—), zoon van 

den len vorst van Démak, 61. 

Kanduruwan, bupati aangesteld 

door Pragola (No. 2), dipati Pati, 237. 

Kanduruwan (tuménggung — ), 

krijgt van Mangkurat IV bevel Bagëlen 

te veroveren, 669; dat hij verovert, 670; 

laat den horoscoop van Panémbahan Pur- 

baya en Sultan Blitar trekken, 670 ; zendt 

van den ongunstigen uitslag bericht aan 

dezen, 671. 
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Këéndal (bupati —), 587. 

Kandëg (desa —), in Madiyun, tus- 

schen Panaraga en Madiyun, 631, 632. 

Kéndéng (gunung—), berg waar de 

tuin van kyai agéng ing Kémbang Lam- 

pir was, 36 en volgg., 64; benoorden 

dezen berg mag Mataram niet vechten, 

122; wat benoorden ligt geeft Senapati 

aan Pati, 203; 495. 

Kontara, zoon van Jugulmuda en 

patih van Sri Mahapunggung, 11. 

Kanigara (ki Kébo—), oudste zoon 
van kyai agëng Péngging (—=dipati An- 

dayaningrat — Jayaningrat), bekeert zich 

niet tot den islam, sterft spoedig, 52, 

Kénteng (desa—), 541, bij Bayalali. 

zie Mataram Kuning (sultan —), 

(pangeran Arya). 

Këénanga (ki Kébo—), tweede zoon 

van kyai agöng Péngging (—=Andayaning- 

rat — Jayaningrat), 52; leerling van Pa- 

ngeran ing Siti Jénar, 52; na den dood 

zijns vaders ki agëng Péngging (No 2), 

53; wil niet naar Démak op audientie 

gaan, 54; vader van Mas Karebet, 55; 

wordt gedood door Sunan Kudus, 56. 

Kuningan, zoon van Watugunung 

en Dewi Sinta, de 12e wuku-week, à, 

Konang pasir, iemand van Sam- 

pang, die als Tak te Kartasura is, zijn 

makkers den raad geeft wèl met kogels 

te schieten, 412. 



Kare (nyai gëde ing—), dochter van 

Ki Götas Péndawa, 52. 

Karoh (bok—), een sëlir, moeder van 

Mas Bëlado, den zoon van Wangsataruna, 

Pugër's zoon, 503. 

Kurantil, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 4° wuku-week, 3. 

Karonuban (Paüji—), ondergeschikt 

hoofd bij de met Kraeng Galesong naar 

Java overgekomen Makasaren, 291. 

Krakal, west van Këdiri, 199, 

Karta (kuta—), kraton van Sultan 

Agung, 258; wordt verlaten, 260; tilas 

bade këdatonipun kangjéng Sultan 

Agung swarga, 644; krijgt den naam 

Kartasari, als Pangeran Purbayaen Pa- 

ngeran Blitar zich daar tijdens Mang- 

kurat IV vestigen, 644; wordt ook wel 

gebruikt in plaats van Kartasura, 394. 

Kraton: Kori Gapit, Këéman- 

durean, Brajanala, pangurakan, paku- 

fijaran. 

Kartinala (ngabehi—), mantri bij 

Mangkurat IV, zoon van tuménggung 

Sumabrata, 635. 

Kartanégara (tuménggung—), zie 

Mangkupraja. 

Köértanégara (tuménggung —), on- 

der dezen naam wordt na zijn vaders 

dood een zoon van tuménggung Mangku- 

praja bupati, 685. 
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gezonden om Cakraningrat te bevech 
602; ontvangt dezen op zijn schip, 

kust diens vrouw, 604; wordt door Ca- 
kraningrat overhoop gestoken, 604. 

3 PEA» Re 

Pi 
w Kërtasana (bupati—), krijgt van _ 

Pangeran Surabaya bevelomopte komen _ 

om zich tegen Senapati te verzetten, 182. 

Kartasari, naam aan Karta gegeven _ 

door Pangeran Purbaya en Pangeran 

Blitar, als zij onder Mangkurat IV * _ 

rijk verlaten en naar Mataram gaan, 644, 

656; wordt door hen verlaten, 657. 

Kartasura adiningrat, nieuwe naam — 
van Wanakarta, als Mangkurat II er zijn 
kraton gesticht heeft, 366; belegerd door — 

Pangeran Pugèr, 316; de Hollanders _ 

kang jaga te Kartasura, als Tak daar — 

komt, 407; aanval op Kartasura door _— 

Jayaparusa en Jayalëlana, 435; aanval — 

op Kartasura door de troepen van Pa- 

kubuwana I, 530; aanval op Kartasura _ 

door Pangeran Blitar tijdens Mangkurat — 

IV, 641; wordt ook wel Karta genoemd. _ 

Kartasëkar, zie Kartasari. 

Kartayuda, zie Sasranëgara. 

Kartamasa, zie Saradipa. 

Kartabangsa, volgeling van Pe Ri 

ngeran Blitar, den broeder van Mang- 

kurat IV, 640. 
ij 

ai 

Kris, zie pusaka. $ 

Karsula (raden paüji —), hoofd 



_ van de tegen de onder kraeng Galesong 

overgekomen Makasaren naar Döémung 

_ gezonden troepen (van Pasuruhan), 292; is 

afkomstig van Japan, 292; zijn dood, 294. 

Krasbun (kapitan—), chef bij de 

Hollandsche hulptroepen tegen Jayapus- 

_ pita; 587; sneuvelt, 609. 

Kuruwélut, zoon van Watugunung 

en Dewi Sinta, de i7e wuku-week, 3. 

Karawang, de residentie, de rivier 

van Krawang, 14. 

Kërawang (kyai buyut ing—), de 

oude man, die Siyung wönara redt en 

opvoedt, 14. 

Koripan, naam van het rijk van Rési 

Gatayu. 11. 

Koripan (desa—), 317. 

Krapyak (desa—), hier sterft Pa- 

némbahan Krapyak (== Mas Jolang), 216. 

Krapyak (panémbahan—). Jolang 

(raden—), zoon van Senapati, 180; wordt 

door Senapati gezonden tegen Pragola 

van Pati 204; vecht met hem, 206; 

wordt door Senapati aangewezen als 

zijn opvolger, en volgt hem op, 209; 

laat een tuin (patamanan) maken te 

Danalaya, bewesten de kraton, 210; Ju- 

__rumartani is ook bij hem nog patih, 210; 

maakt Pangeran Pugër (zijn broeder) di- 

pati van Démak, 211; geeft hem alles 

benoorden den Gunung Kéndéng, 212; 

verslaat hem, als hij opstaat, 213; stelt 

Pangeran Jayaraga (zijn broeder) over 
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Panaraga, 213; zendt Pangeran Pring- 

galaya om Panaraga weer ten onder te 

brengen, 214; stelt Pangeran Rangga aan 

tot bupati van Panaraga, 215; zijn kin- 

deren zijn: Mas Rangsang (de latere 

Sultan Agung), Ratu Pandan (of Pan- 

dan sari), de schoonmoeder van Mang- 

kurat I, Mas Pamënang, Raden Mas 

Martapura, Raden Mas Cakra, 216; wijst 

Mas Rangsang aan als zijn opvolger, 

(maar Raden Mas Martapura moet eerst 

gekroond worden) 217; wordt ziek en 

sterft, na 12 jaar koning te zijn geweest, te 

Krapyak, waarom hij gewoonlijk Paném- 

bahan Krapyak wordt genoemd, 216; 

wordt begraven bewesten de moskee (te 

Pasar gëde), waar ook zijn vader en 

grootvader begraven liggen, 217. 

Karebet (Mas —), zie Adiwijaya. 

Kareng, een der kapiteins der Hol- 

landers tijdens belegering van Jakarta, 

259. 

Karang afar (desa —), hier komt 

op zijn vlucht Mangkurat 1, 314, in 

Pagélen. 

Karungkala, 3e zoon van Kan- 

diawau, koning der jagers, zetelt in 

Prambanan, wordt gelijkgesteld aan Ratu 

Baka, 11. 

Karanglo (ki gëde —), gastreert 

kyai Pamanahan op zijn reis naar Ma- 

taram, 113; zijn nakomelingen mogen 

geen mas noch raden heeten, en geen 

gebruik maken van jömpana’s of tandu'’s, 

114, 
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Kaki, van den Gouverneur-Generaal, 

330, 410. 

Kudus (de plaats, hier wordt 

Pangeran Pugér, adipati van Démak, na 

zijn opstand geïnterneerd, 218, onder- 

werpt zich aan Trunajaya, 306. 

Kudus (kyai gëéde —), vader van 

den jongen man, die een kind verwekt 

bij de dochter van kyai gëde ing Kémbang 

Lampir, 36, welk kind later door kyai 

göde Selandaka gevonden wordt en te 

vondeling wordt gelegd in de kluis van 

kyai gëde Tarub, 38. 

Kudus (sunan —), wordt péngulu 

bij de moskee van Démak, 48; wordt 

door den Sultan van Démak gezonden 

om kyai agëng Péngging (No 2=—=ki 

Kébo Kananga) te dooden, 56; geeft de 

dorpen Sima, Jimbungan, Dérana en 

Aru-aru hun namen, 56; leerlingen van 

hem zijn Pangeran Arya Panangsang 

(zijn lieveling), Sunan Parwata en Sultan 

Pajang, 79; laat Sunan Parwata door 

Arya Panangsang ombrengen, 80; zet 

Arya Panangsang tegen Sultan Pajang 

op, 82; zijn moordaanslag op den Sultan 

van Pajang, 83; weet hem, doch zonder 

succes, naar Kudus te lokken, 85; bij de 

vergadering na den dood van Sultan 

Pajang 165. 

Kudus (bupati —), 586, 

Kudus (pangeran —), titilasan van 

bupati ing Kudus, woont in Paöcawati 

(in Démak), heet ook Pangeran Paüca- 

wati, staat op en verovert Démak onder 

Mangkurat IV, 648; zijn zoons Sumadi- 

624. 

geschoten, 649; wordt be ien A ars 

gedood, 649. | 

Kaduwang (het Jaidee Es | 

543; veroverd door Démang Kartayuc 

Kédawung raden —), zie Rida 

wung. Et, 

Kidul (sëgara —), de zee bezuiden 

Jawa, 137. 

Kidul (rara —, ratu rara —), de ko- | 

ningin van de Sëögara kidul, 139 volgg; 
meesteres van de lëlémbut van Java, 
159; met haar huwt Panémbahan Sena- 

pati, 139; ook Sultan Agung, 258. 

Kadilangu, zie Adilangu. 

Kadipala, zie Adipala. 

Kötut (dewa —), chef van de voor E 
Cakraningrat bestemde Balische hulp- 

troepen, 617; hoort dat deze dood is,en 
loopt nu Madura af, 617; Cakranëgara 

maakt gemeene zaak met ze 618; gaat 

naar Bali terug, 622; neemt Raden Ji- 

mat mede naar Bali, 681. 8 

Katawéngan (tuménggung —), van 

Köédiri, 556; hoofd van de troepen van 
Mangkurat III tegenover Purbaya, tijs 
dens de veldtocht tegen Wiranëge ra 

van Pasuruhan, 556; verliest tegenover 

Pangeran Purbaya, 557. 

Kasur (si —), kris van Dipati Mar 
talaya, 344. 



ga, 
en NN 

_ Kusumawicitra, zoon van Jaya- 
‚ misena en vader van Citrasoma, 11. 

_Kuwu, een der 8 voornaamste ver- 

blijfplaatsen van geesten, 10. 

Kiwa téngën, 225, 553, 504. 

Kuwél (desa —), hierheen vlucht 

Pangeran Pugëér na de belegering van 

Kartasura, 376, 378. 

Kali Ajir Cam: bij Taji, 311, 

E. 313, 661, 

Kulon (ratu—-), moeder van Mang- 

kurat II, vrouw van Mangkurat II, 

wordt ratu agëéng, 486; haar gedrag te- 

genover de maru’s van haren man, 487. 

Kali Cacing (desa—), bij Salahti- 

525, 534; bestorming van de ben- 

teng door de benen van Bona I 

534 volgg. 

Kélir (gunung —), hier wordt de 

ratu wetan (—ratu Malang) begraven 

door Mangkurat 1, 270. 

Kaloran (dewa—), hoofd der aan 

Surengrana van Bali gezonden hulp- 

troepen, 581; valt Garésik aan, 581; 

gaat dan weer naar Bali terug, 581; 

komt weer terug, 583; met Dewa Soka, 

Dewa Sade en Dewa Bagus, 584; beduidt 

Juragan Bali hoe men hen tegen Pakubu- 

wana Ï laat vechten, en richt zich tot 

Cakrajaya, 590; keert naar Bali terug, 591. 

Këélud (gunung —), 349. 
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Kaladuta, naam van het schip van 
Pangeran Purbaya, als hij door Sultan 
Agung daarheen gezonden, naar Jakarta 
gaat, 251. 

Kalitan (desa —), zuidwest van Kar- 
tasura, 543, 544, hier ontmoet Arya Ma- 

taram, Pangeran Panular, en Pangeran 

Natakusuma met Cakraningrat, Jangrana 

en Spilman, 544. 

Kali Tambang (desa —), in Ma- 
diyun, 480. 

Kalëéting kuning, zuster van 

Mangkurat II, 355, zou door Trunajaya 

worden uitgehuwlijkt aan een broeder 

van hem. 

Kalëting wungu, zuster van Mang- 

kurat II, vrouw van Trunajaya, 255; gaat 

naar Mangkurat II, 356; huwt later met 

Dipati Sindurëja, 461; hun zoon is Ra- 

den Sukra, 461. 

Kulawu, zoon van Watu Gunung en 

Dewi Sinta, de 28ste wuku-week, 3. 

Kalaweyan (buyut —), iemand uit 

Sémarang, vader van Martanaya 364. 

Kaliwungu (desa —), hier wordt 

Manduraréja begraven, 254; 513. 

Kaliwungu (bupati —), 587. 

Kalépu (desa —), 657. 

Kali Dadung (desa —), hier legert 

zich Senapati, als hij Madiyun verovert, 

185. 
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Kali Jirak (desa—), in de Baïiumas, 

hier toeft Surapati, als hij Saradénta en 

Saradënti gaat vatten, 397. 

Kali Jaga, zie Jaga. 

Kali Namat, plaatsnaam. 

Kali Namat (pangeran —), huwt met 

een dochter van den 3en Sultan van 

Dömak, 74; zijndood door Arya Panang- 

sang's dienaren, 81. 

Kali Namat (ratu—), zuster van 

Sunan Parwata, dochter van den Sen Sul- 

tan van Démak, woont na den dood van 

haren broeder en haren man als kluize- 

nares op den Gunung Danaraja, en 

wreekt zich op Pangeran Arya Panang- 

sang, den moordenaar van beiden, door 

te beloven den man te zullen trouwen, 

die hem dooden zal, 81; zij schenkt 

hare ringen Méiijangan bang en Uluk aan 

kyai Pamanahan, 106; een der door haar 

aan kyai Pamanahan geschonken vrou- 

wen bestemt de Sultan van Pajang voor 

zich zelf, 108; kyai Pamanahan moet 

haar groot brengen, 108; Pangeran 

Loring pasar (de latere Senapati) neemt 

haar, 118; en van hem heeft zij een zoon 

Raden Rangga, 120. 

Kalagan, wat behoort bij Susuhunan 

Ngalaga (Pangeran Pugér). 

Kaligunting (desa—), hier vertoeft 

Raden Susuruh op zijn vlucht naar Oost- 

Java, 18. 

Kaligunting (randa desa —), de 

oude vrouw, in wier huis Raden Susuruh 

vertoeft op zijn vlucht naar Oost-Java, 
zuster van ki Wiro, ki Nambi, en ki 

Bandar, 18 en 19. \ 

Kali Béning (desa—), 312. 

Kalang; een dochter van een kalang 
wordt door den pangeran adipati anom 

onder Maugkurat IL, na zijn huwelijk met _ 

Raden ajéng Lémbah, tot vrouw genomen, — 

458; wong gowong Kalang, 625. d 

Kaléëng (démang—), wordt door % 

Pangeran Pugëör uit Kuwél tot Mang- — 
kurat II gezonden, 378. k 

Kapanasan (alas —), bosch, waarin 4 

de dochter van kyai gëde ing Kémbang 

Lampir bevalt van Jaka Tarub, 37. 

Kapundung (pasar —), een plaats- E 

naam in Kartasura (?), 453. 

Képarak (prajurit —), 625. 

Kapraban (desa—), bij Surabaya, 
614. Ee 

Kaptein: ‘Endro, Kartas, Krasbun, 
Kareng, Dulkup, Tonar, Tak, Wami, N 

Panbeber, Pardemës, Pituye, Pambandém, 

Pambayi, Jrodo, Jakuwes, Jaswi, Jém-_ 
baran, Mur, Gédyug, Gusman, Brikman, 

Besing, Balém, Belém, Buyung, Béngkol. 

Kaputran (desa —), bij Surabaya, 

614, bk 

Kapasan (desa —), bij Surabaya, 594. 

Kiping (desa —), 624, 626, 



edu, 131, 310, 

Kèdu (bupati —), zie Mangkuyuda. 

Kédu (bupati —), zie Mangkuyuda. 

Këédu (bupati —), zie Natayuda. 

Këédiri, rijk van Jayabaya, 11 ; ook 

van Bab Péténg, 12; alles Be nekten 

__Kéëdiri onder Galesong, 904; hier vestigt 

Trunajaya, 255, zijn tens 309 ; wordt 

door Mangkurat II veroverd, 352, ver- 

overd door Kartayuda, 521; hier wil 

dipati Panatagama (—=Arya Jayapuspita), 

dat Panémbahan Erucakra (—=Pangeran 

Dipanëgara, zoon van Pakubuwana 1) 

zich vestigen zal, 629. 

Kédiri (bupati —), 120; krijgt van 

Pangeran Surabaya bevel om op te komen, 

ten einde zich tegen Senapati te verzetten, 

182; als Senapati koning is geworden, 

220. 

Kédiri (bupati —), zie Mas (Pa- 

ngeran—). 

Kédiri (bupati —), zie Jalu (ratu—). 

Kédiri (bupati —), zie Katawöngan. 

Këédiri (senapati ing —), broeder van 

Pangeran Mas, den bupati van Kédiri, 

198; wordt door Senapati tot oudste 

zoon aangenomen, 200; sneuvelt in het 

gevecht te Utér, 202; wordt hegraven 

in de desa Wédi, 202. 

Kédu Trayëém, 310, zie Trayém. 
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Këdawung (raden —), zoon van kyai 
Pamanahan, 79, 112; dus oom van Pa- 

nömbahan van Krapyak. 

Ködawung (raden —), zie Tanpa- 

nangkil. 

Kédu pingit (desa —), plaats van 

afkomst van ki Dadung awuk, 68. 

Kadangkrang (kraeng —), majoor 

van de Mangkurat II door de Hollanders 

toegezonden Makasaarsche en Ambonee- 

sche hulptroepen, 330. 

Këédung sërngenge, wordt bereikt, 

als men de rivier langs Picis afvaart, 

vóór men Butuh bereikt, 69; hier woont 

de koning der baya'’s. 

Kajoran, 290,308,310. 

Kajoran (panëmbahan —), grootva- 

der (?) van den pangeran adipati anom 

onder Mangkurat I, 285; de pangeran 

adipati anom stuurt naar hem, 286; schoon- 

vader van Raden Trunajaya, 286; gaat 

met Raden Trunajaya naar Mataram 287; 

wordt op bevel van Trunajaya door Dan- 

dang wëécana naar Surabaya gehaald, 307; 

schijnt verdwenen, 36L; komt weer op het 

tooneel te Mölambang, na den dood van 

Tak, onder den naam Panémbahan rama, 

431; een zijner volgelingen is Rangga Da- 

dapan, 432; verdwijnt weer als de troepen 

van Kartasura zijn volk verslaan, 432. 

Kajang (desa Kökajang —), 681. 

Kayu landeyan, een der 8 voor- 

naamste verblijfplaatsen van geesten, 10. 
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Kumëén dur, zie Jépara; de zetel van 

den kumëndur (Knol) van Jëépara naar 

Sëémarang overgebracht, terwijl daar voor- 

taan slechts een petor wezen zal, 529; 

(schijnbaar een ander dan Knol, die als 
kommissaris te Sémarang verondersteld 

wordt), 564, 565; (Gobyo), 580 volgg, 

587. 

Kuméndur, van of te Surabaya, 564, 

krijgt een brief van Mangkurat III, dat 

hij zieh wil overgeven, 564; noodigt hem 

uit naar Surabaya te komen, 564 Mang- 

kurat III komt tot hem; 564; hij belooft 

hem, dat hem een nieuw rijk zal worden 

gegeven, 565; Pakubuwana I laat hem 

vragen om volgelingen van Mangkurat 

OI, 565 (wat hier verhaald wordt van 

een kuméndur, is in werkelijkheid door 

kommissaris Knol gedaan). 

Kamandungan(kori —), een poort 

aan de kraton van Kartasura, 415, 416, 

512, 641. 

Kumissaris, bl, 565, regel 11, een 

fout voor kuméëndur. 

Kumissaris, zie Ram. 

Kumissaris, zie Kënol. 

Kumissaris, zie Dulkup. 

Kamal, op Madura, 562, 

Kamal (kyai —), wordt door Prabu 

ngalaga (Pangeran Pugér) tot péngulu 

benoemd, 321. 

Këömalon (desa —), 204, 

Kamlaten (desa —), 665. Ki: 

Kumpéni, de Hollanders, 25 

Kamagëtan, 678. 

Këémbar (ki mas —), twee kinderen 
van den dipati Balambangan, twee 

tijdens Sultan Agung Balambangan laat 

veroveren, 256; worden gevangen en naar 

Mataram gevoerd, en door Sultan Agung 
aangesteld tot bupati van Balambangan, 
251. ai 

Kumbarawi, een kanon, 292. 

Kombang (gunung —), berg, die 
door Raden Susuruh met de weduwe van 
Kaligunting, hare broeders en verdere 

familie, bereikt wordt, en waar hij eene 
ontmoeting heeft min un Kr 

19 en 20. 

Kambangan (nusa —), 327; 

groeit de bloem Wijayakusuma, 327. 

Kambangan (nusa —), = Bali, 

590, 617. k 

Kémbang lampir (desa —), Pa: 
manahan vertoeft er een tijd, als 
Pajang heeft verlaten, omdat hij Matar a 

niet Gat 108. 

Këémbang lampir (kyai gëde —) 
schoonvader van den zoon van kyai 8 de 

Kudus, 87. 

Kébon agung (desa —), 677. 



_ Kabareyan, een der 8 voornaamste 

verblijfplaatsen van geesten, 10. 

_ Kabakalan (desa—), in Kédu, 547. 

_Kébo këbiri, mantri van Démang 

Kartayuda, door hem te Mungkung gela- 

ten, 627, 

__ Kabangkekan (desa —), 548. 

_ Daha (négara —), 552, hierheen vlucht 
__Mangkurat II 

Dana (ki mas —), schoonzoon van 

ki gëde Pacukilan, opstandeling onder 

__Pakubuwana I, te Entaenta, 575. 

Donan, bij nusa Kambangan, 327. 

____Danaraja (gunung —), verblijfplaats 

_ van Ratu Kali. Namat, 82; hierheen 

brengt Wangsadipa de kanonnen Guntur 

göni enz. hem door Mangkurat I mede- 

gegeven, 307. 

Danurëéja (dipati —). Sétrajaya, 
pepatih ing kapugëran, tijdens Mang- 

kurat III, 498; wordt bij de troonsbe- 

stijging van Pangeran Pugër, als Paku- 

buwana I, diens patih jaba met den 
naam dipati Cakrajaya, 521; wordt ook 

patih jéro, als tuménggung Kartanëgara 

ophoudt dat te zijn, 517; wordt tegen 

Jayapuspita gezonden, 582; gaat naar 

Surabaya, 587; doet Tuban aan, 587; 

‚ vereenigt zich daar met de overige troe- 

pen, 587; zendt ook om Kartanégara, die 

in Jipang is, 587; Juragan Bali en Dewa 

Kaloran wenden zich tot hem, 590; ver- 

liest ’t gevecht voor Surabaya, 596; zendt 
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om Cakraningrat van Madura, 601; krijgt 

van Suradiningrat bericht, dat Cakraning- 

rat wil afvallen, 602; zendt bericht van 

den dood van Cakraningrat aan Paku- 

buwana I, 605; Surabaya veroverd, 609; 

Mangkurat IV zendt hem bericht van 

den dood van Pakubuwana I en beveelt 

hem ín Surabaya te bliĳven, 635; ook 

bij Mangkurat IV patih jaba, 635; wordt 

naar Kartasura teruggeroepen door 

Mangkurat IV, 647; wordt door Mang- 

kurat IV verdacht te heulen met Pa- 

ngeran Purbaya en Pangeran Blitar, 651; 

wordt gevangen genomen, 651; weer in 

gunst aangenomen en uit de gevangenis 

bevrijd, 663; komt te Kartasura, 668; 

krijgt den naam dipati Danuréja, 669; 

wordt tegen Panémbahan Purbaya te 

Marébung gezonden, 669; vraagt Mang- 

kura IV Tohjaya tegen Surengrana te 

Picis te zenden, 674; hoort van de aan- 

stelling van Ngabehi Martayoeda tot 

bupati van Sémarang door den kommis- 

saris Dulkup, buiten voorkennis van 

Mangkurat IV, en ontbiedt Martayuda, 

686; schrijft den kommissaris, 686; na 

't maken van verontschuldigingen door 

dezen, bericht hij het aan Mangkurat IV, 

678. 

Danalaya, westelijk van de kraton 

van Mas Jolang, hier laat deze een pa- 

tamanan maken om den bule Jurutaman 

er te huisvesten, 210. 

Danupaya (tuménggung —), Émban 

van Pangeran Alit, den broeder van 

Mangkurat 1, is mede uitgetrokken naar 

Balambangan, 261; wordt door Mang- 

kurat gezonden: naar Balambangan 260; 

neemt na de verovering van Balambangan, 



op den terugreis naar Mataram, als hij 

hoort dat Pangeran Alit dood is, vergift 

en sterft, 267; zijn kinderen worden 

gedood 267. 

Danupaya (pangeran —)}: Alit 

(raden mas —), zoon van Sultan Agung, 

259; wordt groot gebracht in de Danu- 

payan (woning van Tumëénggung Danu- 

paya), 259; en heet daarom ook Pange- 

ran Danupaya; zijn opstand als Mangku- 

rat IT koning is geworden, 261; doodt 

Démang Mélaya van Sampang, 265, 286; 

zijn dood, 266; wordt in Magiri begraven, 

267. 

Danupayan, de woning van Tu- 

ménggung Danupaya, den émban van « 

Pangeran Alit ( == den broeder van 

Mangkurat I), die daar woonde, 261. 

Danang (Mas), zie Senapati. 

Dérana (desa —), ontvangt zijn 

naam van Sunan Kudus, 56. 

Dérsanan (desa —), 644, 646, 650, 

657. 

Darmayuda (tuménggung —), van 

Pasuruhan, krijgt bevel de onder kraeng 

Galesong overgekomen Makasaren te 

Démung te verslaan, 291, 292, 

Darmayuda (ki —), een der hootden 

bij Trunajaya 340; vlucht met Galesong 

van Surabaya, 348; van Sampang; wordt 

gedood door Mangkuyuda van Këdu, die 

tegelijkertijd sterft, 553. 

Durgajaya (raden —), sëntana van 
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gevangen te nemen, 651; te Sëmarang, 

Raden Trunadilaga 443; zijn eed zich der 
hals af te snijden, als hij Pasuruhan niet 

verovert, 443; wordt door Paji Dipa- 
praja gevangen genomen, als hij voort 
wil vechten, 445; dan snijdt hij zich 

om zijn eed in den hals, 446, 

Dikara (arya —), van Pamékasan, 
schoonzoon van Pangeran Crakraningrat, 

is tegen dezen opgestaan, 601, omdat. 

zijn vrouw weer naar haar vader is 

gegaan, en deze haar aanhoudt; Suradi-_ 

ningrat wordt door Cakraningrat tegen 

hem gezonden, 601. 

Dakawana, een bode van Mang- 

kurat I, 264. 

Dilah (ki —), zie Damar. 

Dulkup (kapitan —), hoofd van de 

Hollanders te Jépara, als Prawirataruna 

door Mangkurat I tegen Galesong wordt 

gezonden, 295. 

Dulkup (kommissaris —), te Séma- 
rang, 650; Mangkurat IV roept zijn hulp 

in en vraagt hem Tumèénggung Cakrajaya 

stelt zonder voorkennis van Mangkurat 

IV, na den dood van Tuménggung Sura 

adi mèénggala, diens schoonzoon Ngabehi_ 

Martayuda tot regent aan, 686; patih 

Danuréja schrijft hem hierover, 686; 

maakt zijn verontschuldiging, 687. 

Dalém (ki —), de man van de doch- 
ter van ki Wayah, den dalang wayang 

gëédog; zijn vrouw wordt door Mangkurat _ 

I tot sëlir genomen, 269, zie Ratu we- 

tan; zijn dood, 269. 



9 Dulang mangap, een soort sol- 

daten van Arya Jayapuspita, 611. 

4 Dilan ggu (desa —), 657. 

il 

_Dipanë gara (paîji —), séntana 

van Raden Tarunadilaga, 443; krijgt 

1000 cacah’s, 550. 

Dipati anom, zie Adipati anom. 

Dipataruna (raden mas —), zie 

Erucakra. 

Dipasanta (pangeran —). Mèstr 

(raden mas —), zoon van Pangeran 

Pugér (Pakubuwana I), 449; heet later 

raden mas Martataruna, 455; 466; krijgt 

na de troonsbestijging van Pakubuwana 

IT den naam Pangeran Dipasanta, 522. 

Dipapraja (paüji —), wordt door 

Pangeran Cakraningrat gezonden om een 

eind te maken aan het ernstig gemeende 

gevecht tegen Wiranëgara voor Pasu- 
ruhan, 444; neemt Raden Durgajaya ge- 

vangen, 445. 

Damar (arya —). Dilah (ki —), 

zoon van Brawijaya, den {en en laatsten 

vorst van Majapahit bij de reuzin Endang 

Sasmitapura, 25; verzamelt met hulp van 

zijne moeder alle wilde dieren uit ’t 

bosch op de alun-alun, 26; krijgt den 

naam Arya Damar, 26; huwt met de door 

Brawijaya verstooten putri Cina, die de 

moeder werd van Raden Patah, 26; 

word met Palembang begiftigd en daar 
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de eerste koning van, 26; vader van 
Raden Husen, 26. 

Damar (mas —), zie Méngkunëgara. 

Démak, de residentie op Java, naam 
van het rijk, dat volgde op het rijk 
Majapahit, vroeger Bintara, 36; de stad, 
204. 

Démak (moskee —), stichting, 48; 
er was er reeds een te Bintara, 34; 

zijn waarde voor Java, 566; hersteld 

door Pakubuwana I, 577. 

Dëémak (sultan —), zie Jimbun. 

Démak (sultan —), zie Sabrang lor. 

Démak (sultan —), zie Trénggana. 

Dëmak (méngkunëgara ing négari —), 

zie Parwata. 

Démak (adipati —), onder Pajang, 

158; schoonzoon van den sultan van 

Pajang ; Sunan Kudus wil, dat hij Sultan 

Pajang zal opvolgen, 165; dit geschiedt 

voor een tijd, 166; hij vindt slechts 

ondersteuning bij het volk, dat hij van 

Démak heeft medegebracht, want den 

lieden van Pajang nam hij voor zijn volk 

een derde van hun sawah’s af, 166; heeft 

gekochte Balineesche, Boegineesche en 

en Makasaarsche slaven in dienst, 170; 

onderwerpt zich aan Senapati en wordt 

gebonden teruggezonden naar Smarang, 

173; krijgt van Senapati bevel met hem 

paar Oost-Java te trekken, 182; bupati 
Démak wordt naar Kédiri gezonden door 

Senapati, om dat te veroveren, 199, 



Démak (bupati —), zie Sari (mas —). 

Démak (bupati —), zie Pugör (pa- 

ngeran —). 

Dëémak (bupati —), zie Endranata, 

Démak (bupati —), zie Endranata, 

Domba, het paard van Ngabehi 

Tambakbaya, den mantri van Pajang, 

die dit weigert af te staan aan Sultan 

Agung, 283. 

Démang, zie Tanpanangkil, Pasisir. 

Démang (raden —), wordt door Pa- 

kubuwana 1 gezonden om de troepen van 

Kartasura te Démak te verslaan, 522. 

Démung, == démang, zie Wular. 

Démung (kuta —), bij Pajarakan, 

hier houden de met Kraeng Galesong 

naar Java gekomen Makasaren stand, 

291, 293, 294. 

Démung (bupati—), is in Mataram, 

als Kraeng Galesong de kuta Démung 

aanvalt, 291. 

Déngkeng (kali —), rivier bij Pram- 

banan, 206, 207. 

Tohpati, bupati aangesteld door 

Pragola (no. 2), dipati van Pati, 237. 

Tohpati (paäji —), kemphaan in het 

leger van Pangeran Blitar, zoon van 

Pakubuwana 1, als hij tegen Panömbahan 

rucakra optrekt, 631, 640; zijn dood, 641. 
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te Garösik, wordt door Pai gi 
geprest, alsof hij vechten zou voor 

Pakubuwana 1, 584; wordt gezonden om 
Sédayu en Tuban weer te veroveren, 

585; Sidayu veroverd, 585; ziet, dat aj 

het tegen Pakubuwana heeft, geeft voor 
ziek te zijn, keert met vrouw en kind 
naar Garösik terug, 589; zegt Dewa 

Kaloran hoe het in elkander zit, 589; 

en wendt zich tot Crakrajaya, 590; 

brengt Dewa Kaloran naar Bali en Fa, 

dan naar Surabaya, 591; wordt tegen 

Surengrana naar Lamongan gezonden, 

591; verovert Lamongan, 592; krijgt 

van Pakubuwana 300 cacah’s in Garésik, 

593; en den naam Ngabehi Zokjaya, 
593; vlucht naar Surabaya, 597; wordt 

op proviandeering uitgezonden, 601; 

wordt door den amral te Surabaya ge- 

laten, 647; Mangkurat IV roept hem 
naar Kartasura, 665; wordt met zijn 
volgers tot lijfwacht benoemd, 666; 

wordt door Mangkurat IV op verzoek 

van den amral en Tuménggung Danurtja L 

gezonden tegen Dipati Natapura te Picis, 
674; komt te Maliïijon, 675, krijgt van 
den amral bevel Témbayat te veroveren, 

675; krijgt Lamongan en den naam 
Tumëénggung Tohjaya, 678. E. 

Tonar (kapitan —), komt met de 
hulptroepen van Batavia bij Brikman, 

610; wordt aan Majoor Gustap mede- 

gegeven om Cakraningrat (= Cakranë- 

gara) te vernietigen, 622; bij den amral, 



als deze Panémbahan Purbaya in Ködiri 
bestookt, 683. 

 Pindak (desa —), naam van de desa 
Bulu in Majënang, nadat Jaka Tingkir 

daar geweest is, 71. 

 Tuntang (kali —), 504, 

Tanpanaha (mantri —), door Mas 

Rangga Judanégara van Sëmarang onder 

Mangkurat III tot Pugör gezonden, 498 ; 
(démang —), 504; 

| Tanpanangkil (raden démang —), 

schoonzoon van Senapati, 180. 

Tanpanangkil (pangeran dë- 

mang —). Kédawung (in den tekst Kéda- 

wung, raden —), jongere broeder van 

Panémbahan Krapyak, wordt na den afval 

van Pangeran Pugër (den adipati van 

Démak) gemaakt tot pangeran démang 

_ Tanpanangkil, 212. Op bladz. 180 komt 

een schoonzoon van Senapati van dezen 

naam voor, dus een zwager van Paném- 

bahan Krapyak, zie het vorige artikel; 

onder de kinderen van Senapati wordt 

geen Raden Kédawung vermeld, wel 

onder die van Pamanahan, 79, 112, 

Tundung musuh (si —), naam aan 

een klein kanon gegeven door Pangeran 

Mangkubumi (== Raden Santarëja), tij- 

dens Mangkurat IV, als hij er den vijand 

mede verjaagd heeft, 665. 

Taäjung (bra —), zoon van Lémbu 

Amisani en vader van Raden Alit (Bra- 

wijaya), 6e vorst van Majapahit, 23. 
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Tuïjungan (desa —), 617; 618; 
622. | 

Tanuménggala, zoon van Ngabehi 
Wangsadipa, den lurah Saragëéni onder 
Mangkurat I, 292, 

Ténung, 493. 

Tiron (arya —), nog trouw aan 

Mangkurat III, 549; wordt door Paku- 

buwana l opgeeischt en naar Kartasura 

gezonden, 565. 

Tarunadilaga (raden —), jongere 

broeder van Trunajaya, neef van Cakra- 

ningrat, 442; trekt ten strijde als Raden 

Démang Pasisir gedood is, 443; raakt 

gewond; is afstammeling van Brawijaya 

van Majapahit, 443; wordt door Pafji 

Dipapraja, gezonden door Cakraningrat, 

ingelicht over den aard der verhouding 

tegenover Wiranëgara, 444. 

Térnate, 

299; 330. 

Ternataansche soldaten, 

Trunajaya (raden —), zie Madu- 

rétna. 

Tirtanata, zoon van Tumëénggung 

Wiranégara (== Surapati — Untung), 

vereenigt zich met Panémbahan Purbaya 

te Ködiri, 682; vlucht naar Lumajang, 

684. 

Tritrusta, zoon van Bramani en 

vader van Parikénan, 10. 

Tirtakusuma (raden —), van Wi- 

nongan, staat op onder Pakubuwana I, 



578; vlucht naar Lumajang, 578; zijn 

vrouwen en schatten worden buitgemaakt. 

Tirtawiguna (tuménggung —)— 

Sarataruna (ki —), carik van Tuméng- 

gung Kartanégara, 592; Pakubuwana 

vraagt om hem, 592; wordt lurah carik 

bij Pakubuwana I, met den naam carik 

Bajra, 593; krijgt bij de troonsbeklim- 

ming van Mangkurat IV van dezen den 

naam Tumëénggung Tirtawiguna, 635. 

Trayém, 310; Kédu Trayém. 

Tarub, in Sela, Grobogan, Semarang. 

Tarub (jaka —), zie Tarub (kyai 

gëde —). 

Tarub (kyai gëde —), de zoon 

van den zoon van kyai gëde Kudus en 

de dochter van kyai gëde ing Kémbang 

Lampir, 37, die door kyai gëde Selandaka 

gevonden en te vondeling wordt gelegd 

in de kluis van kyai gëde Tarub, wiens 

weduwe hem opvoedt, 58; waarom hij 

Jaka Tarub heet, 58; huwt met de wi- 

dadari Nawang wulan, 39; heet na den 

dood van zijn pleegmoeder kyai gëde 

Tarub, 39; vader van Rara Nawangsih, 

39; voedt Raden Bondan Këäjawan op, 

die met zijn dochter huwt, 42; sterft, 51. 

Tarub (kyai géde ing —). Bondan 

kejawan (raden —), zoon van Brawijaya, 

den Ten en laatsten vorst van Majapahit, 

bij de Wandansche vrouw, wordt opgevoed 

door kyai buyut Masahar, aan wien hij 

gegeven was om hem, als hij een windu 

oud zou zijn, te dooden, 35; wordt tot 

kyai gëde Tarub (— Jaka Tarub) ge- 
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bracht, 42; krijgt den naam ZLémbu Péténg, 

42; huwt met Nawangsih, de dochter van 

kyai gëde Tarub ( — Jaka Tarub) en 

van de widadari Nawang wulan, 51; na 

den dood zijns schoonvaders heet hij, als 

deze, kyai gëde Tarub, 51; is de vader 

van Ki Gêtas Péndawa en van de vrouw 

van ki gëde Ngërang, 51. 

Tarub (nyai randa —), weduwe van 

kyai gëde Tarub, in wiens kluis door 

kyai göde Selandaka te vondeling wordt 

gelegd het kind van den zoon van kyai 

göde Kudus bij de dochter van kyai gëde 

ing Kémbang Lampir (== Jaka Tarub), _ 
38. 

Térung (kyai gëde ing —), zie 

Husen. 

Trénggana (raden —), zoon van 

den len vorst van Démak, wordt de _ 

3e vorst van Démak, na den dood van 
zijn broeder Pangeran Sabrang Lor, onder — 

den titel Sultan Démak, 61 en 62; zijn 

patih heet Wanasalam, 62; neemt Jaka 

Tingkir in zijn dienst, 62; en later tot 

zoon aan, 62; verbant hem, als hij Da- 

dung awuk heeft gedoad, 63; en betaalt 

aan de familie 500 reyalen als diyat, 

63; houdt in den regentijd verblijf te 

Parwata, 68, 71; neemt Jaka Tingkir, 

als hij den dollen buffel verslagen heeft, 

weer in zijn gunst aan, 72; stelt hem _ 

weer aan tot lurah tamtama, 73; haalt 

Sunan Kali Jaga naar Döémak, 73; wil 

kyai gëde Sela niet aannemen als tam- 

tama, 78; verjaagt hem, als hij een aan- 

val op Démak beproeft, 73; heeft Jaka 

Tingkir benoemd tot dipati Pajang, 745 

zijn kinderen (6) zijn een meisje, dat 

A rn 



met Pangeran Langgar; Pangeran 
wata; de vrouw van Pangeran Kali 
t, de vrouw van pangeran Carëbon, 
malin van Jaka Tingkir, en pa- 

Timur (later Panémbahan Madi- 
un), 74; sterft, 75. 

T ak (kapitan —), zoon van den ver- 
veraar van Makasar, 399; neemt op zich 
Bat te vangen, 399; draagt gewoon- 

een gouden kroon (NB), 399; gaat 
r Jépara en zendt een brief van den 

iverneur-Generaal naar Kartasura, 
; krijgt ’t antwoord, 404; gaat over 

Emarang naar Kénër, 405; Sindurëja 
Komt hem te Baïudana tesemoet. 405; 
komt te Kartasura, 410; valt in 
n de zijnen aan, 414; zijn dood door 
Su mrapati, 415. 

Tiknasari dn ayu —), wordt door 
Pa anémbahan Purbaya tot vrouw gegeven 
an Dipati Natapura, broeder van Arya 
Jayapuspita, 667. 

uwa (jaka —), kris van dipati Mar- 
aps, 344, 

7 Pol, zoon van Watu gunung en Dewi 
inta, de 5e wuku-week, 3. 

Telamaya (gunung —), hier droomt 

Jaka Tingkir, dat er een maan op hem 
alt, 59. 

8 élaga wana (desa —), 311. 

Talangpati, een soort soldaten van 

rya Jayapuspita, 612. 

/ ap a (raden mas —), zoon van Mang- 
Verh, G, B, LI, 4e stuk, 
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kurat I, 271; Mangkurat I houdt hem op 
zijne vlucht bij zich, als hij Pangeran 
Singasari en Pangeran Martasana aan 
Pangeran Pugër medegeeft, 316; zal later 
in Pati geplaatst worden, 316. 

Tépasana (pangeran —), schoon- 
zoon van Senapati, 180. 

Tépasana (pangeran —). Padu- 
réksa (raden —), wordt door Sultan 
Agung als mata pitaya medegegeven aan 
Pangeran Silarong, als deze Bëlambangan 
veroveren moet, 255; krijgt daarna den 

naam Pangeran Tépasana, 257. 

Taji (desa —), 112, 202, 267, 308, 
310, 372. 

Teja (arya —), schoonvader van Ra- 

den Santri en van Raden Burereh, 28; 

zijn zetel is Tuban, 46. 

Tejalaku (ajar —), van den gunung 

Kélud, door Mangkurat II, gedood, 349. 

Toyadana, zie Bafudana, 652. 

Toyamas, zie Baîiumas. 

Timur (pangeran —), zoon van Sul- 

tan Démak (Trénggana), 74; wordt na 

den dood zijns vaders door Sultan Pajang 

aangesteld tot bupati van Madiyun, 75, 

187; vereenigt zich met de bupati’s van 

de bangwetan tegen Senapati, 185; zijn 

kinderen zijn Rétna Jumilah en Mas Lon- 

tang, 187; zijn dochter huwt met Sena- 

pati, 195; wordt door Senapati over- 

wonnen, 195, 



Tamtama (lurah —), in Démak zijn 

dit achtereenvolgens kyai Gaüjur, ki 

Énis, en Jaka Tingkir. 

Tompe (raden —), zie Gagakbéning. 

Tambir, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 19° wuku-week, 3. 

Témbiring (desa —), in Démak, 523. 

Tambak uwos (desa—), 212, 

Tambak kaji (ki péngulu—), chef 

van een gedeelte van de troepen van 

Arya Jayapuspita te Surabaya, 595. 

Tambakbaya (ngabebi —), zie 

Sëéjata. 

Tambakbaya (tuménggung —), Di- 

pati Urawan geeft voor een paarden- 

jongen van hem te zijn, als hij steelsch op 

bevel van Mangkurat 11 zich tot Pangeran 

Pugër begeeft, om deze over te halen zich 

te onderwerpen, 377. 

Tambakbaya (ai —), jaruman 

tusschen Raden Sukra, den zoon van 

Dipati Sindurëja, en Raden Ajéng Lémbah, 

de vrouw van den Pangeran adipati 

anom, 470; wordt gedood, 472. 

Tambakbaya (ngabehi —), mantri 

van Démang Kartayuda, 624. 

Témbayat, hier is een begraafplaats, 

waarvan Sultan Pajang de deur gesloten 

vond, 161, 656, 6715; de bewoners zijn 

trahing wali, evenals Ciri ‘in Surabaya, 

676, 
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Témbaga (raden —), zie Pugër. j 

Tugu, hier liggen troepen van Kart: 

sura, als Pakubuwana I koning wordt, 522, 

Tégal, muwara Tégal, 330. 

Tégal (bupati —), 295, 300. 

Tégal (bupati —), zie Martalaya. _ 

Tégal (bupati —), zie Réksanëgara. 

Tégal (bupati —), zie Wiranëgara. 

Tégal arum, plaats waar Mangkurat 
I in Tégal begraven is, 318. 

ey 

Tuban, zetel van Arya Teja, 46; ver- 

overd door Sultan agung, 234; veroverd 

door Surengrana, 582; heroverd door Pa 

kubuwana L, dan weer door Surengrana, 

en daarna weer door Citrasoma van Jë- 
para, 584. 

Tuban (bupati —), 120; zwager van 

zonden om te zien hoe het in Mataram 

gaat, 144; (adipati —), 158; krijgt var 
Pangeran Surabaya bevel om op te ko- 

men om zich tegen Senapati te verdedi 

gen, 182; als Sultan Agung koning is 

geworden, 220; opgeroepen door pangerat 

Wirasaba tegen Sultan Agung, 224 
(bupati —), 295. 

overt, 586, 647. 

Tingkir (desa —), wordt aan Mans 



at II aanbevolen voor plaats van een 
we kraton, 365. 

in 
Tingkir (desa —), 60. Tand 

Es 

Pingkir (ki gëde —), leerling van 
Siti Jénar, vriend van ki 

bo Kénanga, 53; geeft Mas Karebet zijn 

m, 55. el 

vera n 

Tingkir (ùai randa—), weduwe van 

ai gede Tingkir, die Mas Karebet ( —= 

Ka Tingkir) opvoedt, 57. 

Tingkir (jaka —), zie Adiwijaya. 

Tangkisan (desa —), 659. 

Tunggak sémi, naam van de ukiran 

p de gevesten der 2 krissen van Su- 

Bonang, die door ki Sura van Tu- 

} gemaakt zijn, 50. 

Tunggal (sang hyang —), zoon van 
g hyang Wénang ( Wéning ), en vader 

Batara Guru, 2. 

nggul wulung, naam van de 
z olor door Senapati in het leven 

133. 
& 

ei Á 

unggul mëtung, 4e zoon van 
liawan, koning der palmwijntappers, 
le 9, 11. 

(ki —), lurah suranata tijdens 

igkurat II, 459. 

IR 

hid (jaka —), zoon van ki gëde 

T' a ngkëban (jaka —), zie Jangrana. 

35 

Manila, den tuménggung van Wilatikta 

(=Majapahit), zwager van Raden Rahmat, 

28; gaat naar Jépara, 30; gaat op roof uit 

in het bosch Jati Sëkar benoord-oosten 

van Lasëm, 30; ontmoet Sunan Bonang, 

30; gaat naar Cérbon, waar hij zich vestigt 

bij de Kali Jaga, 31; neemt den naam 

Sunan Kali Jaga aan, 31; huwt met een 

zuster van Sunan Gunung Jati, 31; 

heeft een ontmoeting met Jaka Tingkir, 

61; is naar Pamantingan, als de moskee 

van Démak gebouwd zal worden, 48; doch 

komt later, 48; op zijn schoot valt het 

bidkleed en de slendang van den Pro- 

feet, die in de moskee van Dèémak uit 

de lucht kwamen neervallen, als zij op 

raad van Sunan Bonang niet verdeeld, 

maar nog eens omhoog geworpen wor- 

den, 49; hij maakt er het buisje kyai 

Antakusuma (kyai Gundil) van, 49; 

wordt door Sultan van Dèémak (Trëéng- 

gana) naar Démak gehaald, waar hij 

zich vestigt in Adrlangu, 73; vindt het 

goed, dat kyai Bicak een wasiyat wezen 

zal, 76; leerlingen van hem zijn ki 

Pamanahan, ki Jurumartani, ki Païjawi 

en Sultan Pajang, 78; leent zijn tusschen- 

komst, zoodat kyai Pamanahan het hem 

toegezegde Mataram krijgt, dat hem 

opthouden werd, 108; zijne ontmoeting 

met Senapati, als deze van de Rara ki- 

dul terugkomt, 143; hij begeleidt hem 

naar Mataram, 144; geeft hem kyai 

Gundil, 190. 

Sunan, zie Ampel dënta, Giri, Bo- 
nang, Kali Jaga, Gunung Jati, Prapen, 

Parwata, Kudus. 

Susunan kendang — Mangkurat 
III, 



Sindurëja, bupati aangesteld door 

Pragola (no. 2), dipati van Pati, 237. 

Sinduréja (tumönggung —). Prana- 

taka (ki —), dienaar van den pangeran 

adipati anom (den lateren Mangkurat II), 

door dezen naar Panémbahan Kajoran 

gezonden, 286; wordt door Mangkurat 

IL gezonden om de bloem Wijaya- 

kusuma van Nusa kambangan te halen, 

327, 329; wordt Tuménggung Sindurëja, 

334; dipati bij Mangkurat II te Karta- 

_sura, 400; wordt naar Bafiudana gezonden 

om Tak tegemoet te gaan, 405; wordt 

in plaats van Nérang kusuma tot patih 

benoemd, 416; met geheime opdracht de 

Hollanders te vermoorden naar Jëpara 

gezonden, 422; zijn zoon is Raden Sukra, 

door hem verwekt bij de weduwe van 

Trunajaya, Kalëéting wungu, 461; wil zijn 

leven geven voor dat van zijn zoon, als 

deze amuk wil maken na den dood van 

Raden ajëng Lémbah, 474; zal de Holl, 

als zij niet meer zullen willen helpen 

tegen Senapati, het verblijf op Java moeten 

opzeggen, 479; ziekte en dood, 482; wordt 

opgevolgd door Tuménggung Sumabrata, 

482. 

Sinduréja (tuménggung —), zoon 

van Raden dipati Sinduréja, 496; wordt 

door Pakubuwana I gehandhaafd, 549. 

Sindurëéja (tuménggung —). Géri/ 

(ki Mas —), volgeling van Sultan Ibnu 

Mustapa Pakubuwana Senapati ing alaga 

Ngabdurrahman Sahidin Panatagama (Pa- 

ngeran Blitar), 645; krijgt den naam 

Tuménggung Sinduréja, 645; en bevel 

Kédu te veroveren, 646. 
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Sindupati (ngabehi —) 
uit Tégal, die Arya Mandaraka 
als deze door Mangkurat II naa: 

wordt gezonden om de hulp der H 
in te roepen, 327. Jaci 

Sinta (dewi —), moeder en vro 
Watu gunung, en moeder van zi 

zonen, de 1e wuku-week, 2 en volgg 

Santri (raden —), ge zoon 

Makdum Ibrahim asmara en ee: 

van Cémpa, 27; huwt met ee 

van Arya Teja, 28; vestigt 

Garësik, 28. 8 

Santri (raden —), zie Sing 

Santaréja (raden —), zie [ 
kubumi. ie 

oe 

& 
Sanasewu (desa —), 657. — 

Senapati. Danang (mas — Al 

van kyai Pamanahan, Bra Mar 

Padj. bl, 2; Bab. Mat. XI, 

Kart. van Dorp, 1, 216 enz; 
paar babads wordt opgegeven 

door den Sultan van Pajang aange 

van dezen den naam Raden Bagus k 

zooals hij heet, 79; wordt door 

tan van Pajang tot zijn ouds 

aangenomen, 79; later Pangeran 

Saloring pasar, 85; wordt lurah 

85, 112; doodt Arya Panang 

neemt het meisje door Ratu K 

aan kyai Pamanahan gegeven 
den Sultan van Pajang voor zich k 
118; wordt met baar getrouwd, 

bij haar een zoon, Raden Rang 

wordt na den dood van kyai Pamanat 

E: 



Senapati ing alaga Sahidin 

ma, 125; laat steenen maken 

kuta te laten bouwen, 125; 

de mantri pamajëgan van Ködu 

n, 131; zij sluiten een verbond 

hem, 132; vergeefsche poging van 
or hem te dooden, 133; met ki 

tani te Lipura, waar een ster op 

deneind neerdaalt, 135; zijn 

ing met de ikan olor, Tunggul 

138; bĳ de rara kidul, 139; 

‚het water loopen, 143; Sunan 
a beveelt hem om zijn dalëm 

en muur te leggen, en daarvoor 

drooge moeson steenen te laten 

ag om een kuta bacingah te kunnen 

144; laat zijn zwager Tuméng- 

ayang met geweld naar Mataram 

als deze om Pabelan’s misdrijf 

Sémarang verbannen is, 158; 
discours met Jurutaman, 163; Pange- 

va biedt hem Pajang aan, 168; 

vetsbaar, 170; zijn paard bĳ de 

van den kraton van Pajang heet 

da, 171; kyai Gédong geeft hem 
gelegenheid toegang in de kraton, 

t den adipati van Démak na de 

gebonden terug naar Sémarang, 

Pangeran Bönawa als ratu 

sultan) aan over Pajang, 175; 

dezen de wasiyat’s van Pajang, 

ordt zelf Sultan van Mataram, 

er bepaalden naam, 177; men 

m Panémbahan Senapati, 117; 

en Rangga bij Ki Jurumartani 

r, 178; zijn kinderen zijn (9): 

ngga, Pangeren Pugér, Pange- 

ya, Pangeran Jayaraga, Pange- 

Juminah, Panémbahan Krapyak 

kaden Jolang), Pangeran Pringgalaya, 
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de vrouw van Raden Démang Tanpanang- 
kil, de vrouw van Pangeran Tépasana, 
180; Ki Jurumartani wordt zijn patih onder 
den naam dipati Mandaraka, 180; gaat 
naar Giri, 181; tegen de bangwetan, 182; 
de bupati van Warung (in Blora), 184; 

verovert Madiyun, 185 volgg.; gaat ter 

audiëntie bij Sunan Kali Jaga in Adilangu, 

190; krijgt van hem kyai Gundil; 192; 

zijn nakomelingen mogen geen jaran na- 

pas berijden, 192; huwt Rètna Jumilah, 

de dochter van Panémbahan Madiyun, 

192; valt Pasuruhan aan, 195; verslaat 

Kaniten, 196; Pasuruhan onderwerpt zich, 

197; aanzoek van de broeders van Pange- 

ran mas, den bupati van Kédiri, Senapati 

van Kédiri, enz, om Kédiri te veroveren, 

198; verovert Ködiri, 200; Rawa, 200. 

Jagaraga, 200; neemt Senapati ing K&- 

diri als zijn oudsten zoon aan, 200; laat 

een steenen muur om zijn kuta maken, 

de kuta bacingah, 200; de bangwetan 

trekt tegen hem op, 201; hij geeft Pati 

alles wat benoorden de gunung Köndöng 

ligt, 203; Pragola (Pati) valt af, 204; ver- 

overt Pati, 208; sterft na drie jaar ratu 

te zijn geweest, 209; en wordt begraven 

bewesten de moskee (te Pasar Göde?), 

waar ook zijn vader begraven ligt, 209; 

als jongere broeders van Panémbahan 

Krapyak, dus als kinderen van Sena- 

pati (?), worden nog vermeld Raden Tém- 

baga (later Pangeran Pugér, een andere 

dan de bovengenoemde) en Raden Köda- 

wung (later Pangeran Démang Tanpa- 

nangkil, een andere dan die gehuwd was 

met een dochter van Senapati ?), 212; 

Pragola van Pati is zwager van Senapati, 

die met een oudere zuster van hem is 

gehuwd, 206. 
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„Senapati ing Kediri, zie Kediri. 

Senapati ing alaga, zie Nakraku- 

suma. 

Senapati ning prang (Panémba- 

han —), zie Purbaya. 

Séndi (ki —), zie Urawan (tumäéng- 

gung —): 

Sandanggarba, 2e zoon van 

Kandiawan, koning der handelaren, zetelt 

in Japara, 11, f 

Séùjata (dipati—). Tambakbaya 

(ngabehi —), een mantri van Pajang, 

die weigert zijn paard Domba te geven, 

als Sultan Agung er om vraagt, 232; is 

niet te kwetsen met gouden kogels, 234; 

wordt door Pangeran Surabaya tot 

schoonzoon aangenomen, met den naam 

Dipati Séjata, 234; wordt na de onder- 

werping van Pangeran Surabaya naar 

Mataram gevoerd, 226; en onder weg 

op bevel van den Sultan verdronken, 237. 

Sécanögara, door Mangkurat [IT naar 

Jépara gezonden om hulptroepen tegen 

Pasuruhan, 437. 

Sëcadirana, kemphaan in het leger 

van Pangeran Blitar, zoon van Pakubu- 

wana 1, als hij tegen Panömbahen Eru- 

cakra optrekt, 631; 640; zijn dood 641. 

Suciyan (rara —), dochter van Rösi 

Gétayu, en oudere zuster van Lémbu 

Amilubur, Lémbu Pétung, Lémbu Pénga- 

rang en Mrégiwangsa, (zetelt in de klui- 

zenarij Pucangan), 11; 

Sécagora (émban —), én 

Trunajaya, 358; wordt met 

gedood, 360. REI 

Sri (dewi —), dochter van Bat 

gemalin van Batara Wisnu, m 

Srigati, een der heeren van de 

van den dag, 2 en volgg. 

‚ 

Sri, zie Mahapunggung, P: 

202. 

besnijmes moet maken, maar er 

krissen uit levert, waarna hij blind 
49, Ù 

Sore (béngawan —), een rivi 

Kudus, 87; bldz. 95 en 99 Caké 
99 ook Sore Cakét. Bij deze 

wordt Arya Panangsang gedood; w. 

rivier oversteekt om te gaan vec 
moet het verliezen, 99. 

Susuruh (raden —), tweed 

van Sri Pamékas van Pajajaran, er 

aangewezen troonsopvolger, tracht Ar 

Baüak wide te verslaan, als deze zi 
vader in de ijzeren kooi gesloten en in 
rivier geworpen heeft, 18; vlucht nz 
dese Kali gunting, 18; wordt door d 

duwe van Kali gunting tot kind aam, 
men, 18; Bafak wide vaardigt een edi 

tegen hem uit, 19; de zonen van de wedur 



Kali gunting, Ki Wiro, Ki Nambi, 
andar, sluiten zich bij hem aan, 19; 

lucht verder oostwaarts, 19; komt 

p den gunung Kombang, 19; Heet een 

) ntmoeting met ajar Cémara fd die 

ijn oudtante blijkt te zijn, en hem de 
ichting van Majapahit voorspelt, 20; 

icht Majapahit, 21; helpt Arya Baúgah 

en Bafak wide, dien hij verslaat, 22; 

Wiro wordt met den naam Wahan 

jn paih, 22; vader van Prabu anom, 

den Zen vorst van Majapahit, 22, 

Suraantaka, mantri van Pati tij- 

ens den opstand van Pragola (ne 2), 

‚ Suraadimöénggala (dipati—). 
Martanaya, zoon van Buyut Kalaweyan, 
64; wordt door Mangkurat II tot bupati 

an Sémarang benoemd onder den naam 

las Rangga Yudanégara, 364; Mangkurat 

zegt den pangeran adipati anom ( — 

angkurat II), dat hij zich aan hem moet 

den, 447; verbindt zich met Pugër 

tegen Mangkurat III, omdat deze Séma- 
ng aan Tumëénggung Jayaningrat wil 

n, 498; zendt hem de mantri’s Tan- 

naha en Sawung galing; 498; geeft 

pol bericht van de komst van Pugër, 
; zendt bericht aan Cakraningrat van 

ér's komst, 510; Pugêér logeert bij 

m, 509; B redandert te Batavia Pugör’s 
v erdiensten, 516; gevangen gezet, 517; 

wordt bij de ot eleine van Paku: 

buwana 1 dipati Sura adi ménggala, 521; 

er de desa urut jalan géde van Séma- 

ng tot Kartasura, 521 ; zijn dood, 685; 
de kommissaris stelt zonder voorkennis 

van Mangkurat IV een schoonzoon van 
aem, Ngabehi Martayuda, tot regent van 

he 
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Sémarang aan, 685; aan hem en zijn 

familie had Pakubuwana I vrijdom van 

de doodstraf geschonken, 688. 

Suraim (mas —), zie Wiranögara. 

Suranata (lurah —), 459. 

Suranata, met Sindurëja naar Jë- 

para gezonden, 422. 

Sirnayuda, van Kudus, wordt met 

Ngabehi Tohjaya op proviandeering uitge- 

zonden, 601, 

Saradënta, een patinggi in Ajiba- 

rang, 994; wordt door Surapati koning 

gemaakt, en volgens de afspraak door 

Ki Ebun Jaladriya gebonden tot Sura- 

pati gebracht, 397, en gedood, 398. 

Saradënti (een patinggi), in Ajiba- 

rang in de Baîumas, 394; wordt door 

Surapati koning gemaakt, en volgens 

de afspraak door Ki Ebun Jaladriya 

gebonden tot Surapati gebracht, 397; en 

gedood, 398. 

—), zie Suradiningrat (raden 

Cakraningrat. 

Suradiningrat (raden —), zoon 

van Pangeran Panular, wordt door 

Maugkurat IV Senapati gemaakt, 646; 

wordt door den Amral medegenomen 

naar Awi tegen Panémbahan Purbaya, 

681; zijn dood, 685; zijn lijk wordt 

naar Kartasura gebracht, 685. 

Suradilaga (raden —), zoon van 

Tuménggung Wiranögara van Pasuruhan 
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(= Untung, Surapati), 558; gaat naar 

Mangkurat III te Dungkul, 559; wordt 

verslagen, 560; vlucht naar Malang, 

- 560; wordt van daar verjaagd, 563; 

vereenigt zich met Panémbahan Purbaya 

te Kédiri, 682; vlucht naar Lumajang, 

684. 

Saradipa, zie Martalaya. 

Saradipa. Kartimasa (ki —), den 

broeder van Pangeran Mas, den bupati 

Kédiri, 198; na den dood van Senapati 

Kédiri heet hij Saradipa, 203. 

Suradipura, zoon van pangeran 

Paücawati, 649; zijn dood, 649, 

Suratani (raden —, tumönggung 

—), wordt door Sultan Agung gezonden 

naar de bangwetan, 219; sneuvelt, 221; 

zijn lijk wordt naar Mataram gevoerd, 

222. 

Suratanu, lurah tamtama onder 

Sultan Pajang, 156. 

Sarataruna (ki—), zie Tirtawiguna. 

Sarawedi, lurah suranata tijdens 

Mangkurat II, 459. 

Surawijaya (tuménggung —). Wi- 

raséntika (ki —), wordt onder den naam 

Tumëénggung Surawijaya regent van 

Jipang en wëdana van de bupati’s maä- 

canögara, 567; chef bij de troepen van 

Kartanégara, als deze zich vereenigt met 

Cakrajaya, 588; wordt gewond bij Sé- 

paîjang, 598; sterft, 599. 

Batara knal De an Dn | 

Sarif, een sjaryf, de guru van 

kurat II, 485. 

Suraprameya (mantri —), van 
tijdens den opstand van Pragola le 2) 
240. 

Surapringga — Surabaya, 32; h 
komt Raden Patah en Raden Husen Aan 

wal. red 

Surapringga (bupati van en sluit 

zich bij Raden Patah aan, 46. 

Surapati (raden —), aangen 
kind van den Sultan van Carébon, 

ontmoeting met Untung, 390; word 

bevel van den Sultan van Carébon gedoo: 

393. ; pi 

Surapati (raden —), zie Wiranë ara 

Surapati (raden —), zoon van T 
ménggung Wiranégara van Pasut 

(= Untung, Surapati), 558; gaat 
Mangkurat III te Dungkul, 559; we 

verslagen, 560; vlucht naar Malang, 

wordt van daar verjaagd, 562; vere 

zich met Panémbahan Purbaya, te Kéd 
682; naar Lumajang, 684. 

Surya (raden mas —), zie Mangkuú 
rat IV. 

Sareyan, zie Ondorop. 

Suryakusuma (raden—). 

(raden mas —), zoon van Pangeran Pugët 
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den broeder van Mangkurat II, 449; later 

Raden Suryakusuma, 456 (men vgl. bl. 

455 en 456); pakt de baya’s in den vijver 

te Kartasura, 481; brengt het lijk van Mang- 

kurat II naar Magiri, 484; staat na de 

troonsbestijging van Mangkurat III op 

te Enta enta, 488; onder den naam Prabu 

Panatagama, 489; verliest den strijd, 

491; gaat naar Pagëélen, 491; wordt 

gevangen door Arya Baüak Wide, 501; 

wordt naar Kartasura gebracht, 501, 509; 

hij wordt in een ijzeren kooi gedaan, omdat 

men hem sëkti acht, 510; Mangkurat III 

wil hem laten dooden, doch de natuur- 

verschijnselen doen hem daarvan afzien, 

519; wordt door Mangkurat III pangeran 

ngabehi gemaakt, 519; sluit zich, nadat 

Mangkurat III Kartasura verlaten heeft, 

bĳ zijn vader Pakubuwana aan, 546; 
krijgt 2000 cacah’s, 549. 

Surayata (ki —), een dienaar van 

Sunan Parwata, die op zijn bevel 

Pangeran Seda Lepen gedood heeft, 81. 

Suryawinata, kleinzoon van Paném- 

bahan Cakraningrat van Madura, krijgt 

een derde van zijn grootvaders gebied, 

567; later regent van Garobogan, 583; 

wordt regent van Surabaya, 622. 

Suryaputra (raden mas —), zie 

Mangkurat IV. 

Saragéni, 292, 

Srigati, zoon van Batara Wisnu en 

Dewi Sri, een der söngkan-turunan, 5. 

Surabaya veroverd door Sultan 

Agung, 236, 228, 275; Arya Jayapuspita 

wordt in de plaats van Jangrana benoemd 

tot bupati van Surabaya, 573; hier is 

een kleine benteng, als Cakrajaya en 

Kumëndur Gobyo te Surabaya komen, 

die reeds bestormd was, doch nu her- 

steld wordt, 588; het gevecht bij deze 

plaats tusschen de troepen van Jaya- 

puspita en die van Pakubuwana 1, 596; 

Suryawinata en Sasrawinata worden hier 

regent, 622; zie nog Surapringga. 

Surabaya (ujung —), 296. 

Surabaya (bupati —), 120; (pange- 

ran —), hoofd van de bupati’s van Oost 

Java, verzet zich tegen Senapati, 182; 

Mas Lontang (de zoon van Panömbahan 

Madiyun) wordt zijn schoonzoon, 198; 

hij stelt hem aan tot regent van Japan, 

198; en Rangga Pramana tot regent van 

Wirasaba, 198; en na den dood van 

Pangeran Mas Ratu Jalu tot bupati van 

Kédiri, 198; wil tegen Mataram optrek- 

ken als Sultan Agung koning is gewor- 

den 220; tweede aanval op Mataram 

tijdens Sultan Agung 227; neemt Nga- 

behi Tambakbaya van Pajang tot zijn 

schoonzoon, 234; wordt overwonnen door 

Sultan Agung en dan in Surabaya gein- 

terneerd, 236; gestorven, 242, 

Surabaya (pangeran —), zie Pékik. 

Surabaya (tuménggung —), krijgt 

bevel van Mangkurat IL de paseban 

kidul in brand te steken, als Tak te 

Kartasura komt, 406. 

Surabaya (bupati —), zie Sópaïjang. 

Surabaya (bupati —), zie Jayengrana, 
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Surabaya (bupati —), zie Jayapus- 

pita. 

Surabaya (bupati —), zie Suryawi- 

nata. 

Surabaya (bupati —), zie Sasrawi- 

nata. 

Surengrana, zie Natapura (dipati—). 

Surangga (ki —), kamituwa van 

Raden Suryakusuma, den zoon van Pu- 

gér, 488. 

Soka, émban van de ratu Sékar kë- 

daton van Sultan Pajang, 153. 

Soka (dewa —), hoofd bij de Bali- 

sche hulptroepen onder Dewa Kaloran, 

die Surengrana helpen, 584, 

Sakri, zoon van Sakutrém en vader 

van Palasara, 10. 

Sukra (raden —), zoon van Dipati 

Sindurëja en Kalëting wungu, de weduwe 

van Trunajaya, 461; Pangeran adipati 

anom laat hem geeselen enz., 462; zijn 

ëmban’s zijn Singanoda en Patrawisa, 

463; zijn schijnbare amourette met Raden 

Ajéng Lémbah, de vrouw van den Pange- 

ran adipati anom, 466; wordt nagezet, 

469; zendt füai Tambakbaya met een 

vers, 410; wil na de dood van Lëm- 

bah amuk maken 474; gedood door zijn 

paman Ngabehi Mandaraka, 476; zijn 

latere naam zou zijn geweest Natadirja, 

466. 

Söékar këdaton (ratu —), dochter 

van Sultan Pajang, verleid door Raden _ 

Pabelan 151; volgg. 

Sékar dalima (kyai —), een gong 

atkomstig uit Cémpa, in het bezit van 

den laatsten vorst van Majapahit, 24,41 ; 

Senapati neemt hem mede naar Mataram, 

na de verovering van Pajang 175. 

Sakutrëéëm, zoon van Manumanasa 

en vader van Sakri, 10. 

Sokawati (het landschap —), 307, 

310, 624, 

Sokawati (dipati —), zoon van 
Pangeran Mangkubumi, den broeder van 

Panömbahan Krapyak, 216. 

Sade (dewa —), hoofd bij de Bali- 

sche hulptroepen onder Dewa Kaloran, 

die Surengrana helpen, 584. 

Sudira (raden mas —), zie Surya- 

kusuma. 

Sédayu (bupati —), 120; krijgt van 

den Pangeran van Surabaya bevel op te 

komen om zich tegen Senapati te ver- 

zetten, 182; opgeroepen door Pangeran 

Wirasaba tegen Sultan Agung, 224, 

Sédayu (bupati —), 647. 

Sëédayu (rangga —), — Wirajaya (?),. 

sneuvelt, 3C4. 

Sidayu, zie Sëdayu; veroverd door 

Surengrana, 581. 

Sudama (raden mas —), zie Bëlitar. 



Santri Gori, 29; 

_ Set (prabu —), naam van Batara 

_ Wisnu, als koning van Jawa, 2. 

Sétrawijaya (ngabehi —), van 

; _ Gémulak, wordt in de plaats van Nga- 

_ behi Martayuda tot regent van Séma- 
À rang benoemd door Mangkurat IV, 688, 

Bel, 195. 

Sätrajaya, zie Danuröja. 

Sitijënar (pangeran —), leermeester 

van Ki Këbo Këénanga, ki gëde Tingkir, 

ki gëde Butuh en ki göde Neërang, 53. 

Sëétomi (ùai —), een kanon, 346; 

door ki Anggawangsa veroverd, 347; 

Setmata(prabu —), zoon van Seh 

Wali Lanang en de dochter van den 

vorst van Balambangan, 29; zijn groot- 

vader laat hem in zee werpen, 29 ; een 

zaakgelastigde scheepskaptein van de 

weduwe van Ki Sambodja van Garësik 

redt hem, 29; en geeft hem aan haar, 

29; zij doet hem bij Sunan Ampel dénta 

in den leer, 29; hĳ krijgt den naam 

zijn makker is Santri 

Bonang, 29; gaat- naar Mékah, maar te 

Malaka zegt zijn vader Seh Wali Lanang 

hem terug te keeren, 30; krijgt den 

naam Prabu Se/mata, 30; heet ook Su- 

nan Giri, 43; zijn pen, Kalam muîëng, 

verslaat het leger van Majapahit, 43 ; zijn 

dood 43; wordt opgevolgd door zijn klein- 

zoon Sunan Prapen, 43 ; als bij den twee- 

den aanval op Giri onder Gajahmada, 

nadat Sunan Prapen verslagen is, een prins 

van Majapahit zijn graf laat opgraven, 

geschieden er wonderen, 44. 
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Sis, zoon van Adam, vader van Nur- 
cahya, 2. 

Sasi (raden ajëng —), dochter van 
den pangeran adipati anom tijdens Mang- 
kurat II, 481, 

Susunan, zie Sunan. 

Susuruh, zie Suruh. 

Sasranögara, zie Cakraningrat. 

Sasranëégara (dipati—). Kartayuda, 

broeder van Tumönggung Jangrana, tij- 
dens Mangkurat III, 512; Jangrana over- 

legt met hem, als hij van Pakubuwana I het 

bericht heeft ontvangen, dat de Hollanders 

zijn dood eischen, 570; valt in Wirasaba, 

plaatst hier een bupati, 581; gaat naar 

Këdiri, 581; naar Surabaya, 593; en 

verontrust het leger van Kartasura daar 

zeer, 593; overvalt de troepen te Sépaû- 

Jang, 598; krijgt hulp van Bali 607; in 

Japan 623; op verzoek van Murah Paûji 

Béleleng wordt hem zijn titel Paîji door 

zijn broeder Jayapuspita ontnomen, sints 

heet hij Démang Kartayuda, 623; krijgt 

bevel van dezen de maficanëgara beoosten 

den Lawu te vermeesteren, 623; gaat 

naar Madiyun, 624; laat door Ngabehi 

Tambakbaya en Wiratanu Kéduwang, 

Wiraka, Sémbuyan en Pacitan veroveren, 

624; gaat naar Jagaraga, 624; en legert 

zich te Kiping bij de Kali Mungku»g 624; 

verovert Sukawati, 624; krijgt Wiradirja, 

den zwager van Dipanégara, bij zich 626 ; 

ontmoet Dipanégara, 627; brengt dezen 

naar Madiyun, 627; zendt bericht aan 

Arya Jayapuspita te Japan, 627; krijgt 

den naam dipati Sasranégara, als pangeran 
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Dipanëgara, de zoon van Pakubuwana I, 

Panémbahan Erucakra is geworden 629; 

volgt Panémbahan Erucakra naar Madiyun 

630; rijdt op een kébo bule, 631; krijgt 

van Jayapuspita bevel Panémbahan 

Erucakra te verlaten, 653; verlaat hem, 

bevecht hem, verjaagt hem, maakt eenige 

zijner sëlir buit, 654; zijn dood 655; zijn 

lijk wordt naar Japan gevoerd, 655. 

Sasradiningrat (raden —), zoon 

van Cakraningrat (?), 512. 

Sasrawinata, kleinzoon van Pa- 

némbahan Cakraningrat van Madura, 

krijgt een derde van zijn grootvaders 

gebied, 567; later regent van Garobogan, 

583; wordt regent van Surabaya, 622, 

Sesela, zie Sela. 

Sasmitapura (endang —), naam 

van de reuzin, in hare menschegedaante, 

die de moeder werd van Ki Dilah (= 

Arya Damar), 25. 

Sawo (bale —), 16. 

Suwanda (lurah abdi estri —), bij 

Mangkurat II, 474. 

Sewanégara (raden —), patih van 

Cakraningrat (== Cakranëgara), 619; 

vlucht naar Bali, 622. 

Siwalan (desa —), hierheen begeeft 

zich de dipati van Pajang, als hij van 

Sultan Agung wil afvallen, tijdens den 

tweeden aanval van Pangeran Surabaya 

op Mataram, 230; ook de troepen van 

Oost-Java komen daar, 230. 

Suwelacala, zoon van Angling- 

driya en vader van Sri Mahapunggung, 

koning van het rijk Purwacarita, 11, 

Sawunggaling, bupati, aangesteld 

door Pragola (no. 2), dipati van Pati, 

237. 

Sawunggaling (mantri —), door 

Mas rangga Yudanëgara van Sëémarang 

onder Mangkurat III naar Pugëér gezon- 

den, 498; (démang —), 504. 

Sala (desa —), 655; voorspelling 

dat er een kraton komen zal, 673. 

Sela (kyai gëde —), zoon van ki 

Gétas Pöéndawa, 52, geeft onderricht aan 

Mas Karebet (— Jaka Tingkir — Sultan 

Pajang), 58; en neemt hem tot klein- 

zoon aan, 58; wil tamtama worden in 

Démak, maar wordt afgewezen, 78; 

valt Démak aan, maar wordt verjaagd 

14; bindt den bliksem, 76; verkrijgt 

de bénde ki Bicak, 76; struikelt over 

een waluh, en verliest zijn sarung cinde, 

11; zijn kinderen (7) zijn üai gëde 

Lurung téngah, üai gëde Saba, üai gëde 

Bangsri, Hai gëde Jati, fai géde Patanen, 

Îai góde Pakis dadu, kyai géde Ngönis, 

11; sterft, 77. 

Salahtiga, 524. 

Selandaka (kyai gëde —), vindt 

het kind, Jaka Tarub, van de dochter van 

kyai géde ing Kémbang Lampir, 37 

en 38. 

Sölir, sösöliran, een soort soldaten 

van Trunajaya, 351. 



Saloring pasar, zie Loring pasar. 

Silarong (pangeran —), wordt 

door Sultan Agung gezonden om Balam- 

bangan te veroveren, 255; 266; het 

vergift upas anglung, 268; wordt daarom 

verbannen naar Naladana, 269; daarna 

wordt hij gedood, 269. 

Silarong (pangeran —), aan ’t hoofd 

van de troepen van Mangkurat II, na de 

verovering van Këdiri, 359. 

_Salokantara (ajar —), in Balam- 

bangan, wordt gedood door Pangeran 

Silarong, 257; voorspelt dezen zijne 

wraak; zijn panitis, 266. 

Soldaten,'zie Numbak cémöng, Tam- 

tama, Képarak, Dulang mangap, Talang- 

pati, Saragëni, Sésëliran, Judipati, Jaya- 

taka, Jagasura. 

Sultan, zie Térnggana, Adiwijaya, 

Nakrakusuma, Blitar, Kuning, Pakubuwa- 

na, Mustapa, 244. 

Salatiga, zie Salahtiga. 

Sëlap (desa — ), bij Kartasura. 646, 

Sélupdriyansah, kumêndur van 

Japara, tijdens den moord van Tak, 417. 

Salinga, in Pagëlen, 375; hier woont 

raja Namrud, 381. 

Supanta (dipati —). Jéjanggu (ken- 

tol —), broeder van Pangeran Mas, den 

bupati van Këdiri, 198; naden dood van 

Senapati Këdiri Dipati Supanta, 202, 
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Sapaïjang (desa —), bezuiden 

Surabaya, 588, 595, 598, 630, 666. 

Sapaïjang (tuménggung —), wordt 

na de onderwerping van Surabaya door 

Sultan Agung ip plaats van den vorige di- 

pati tot bupati van Surabaya aangesteld, 

236; begeleidt Pangeran Pékik naar Ma- 

taram, 248. 

Supala, een struikroover door Raden 

Patah en Raden Husen verslagen, 32. 

Supali, een struikroover door Raden 

Patah en Raden Husen verslagen, 31, 

Sépilman (amral —), komt te Sé- 

marang, onder Pakubuwana II, 525, 544; 

gaat weer terug naar Sömarang, 548; 

men zie bij Elduwelbeh. 

Sujanapura (dipati —). Jayasupan- 
ta (raden —), wordt door Sultan Agung 

aan Tumëénggung Suratani achterop ge- 

zonden om te zien hoe het gaat, als 

deze Oost-Java gaat bestrijden, 219; 

(tuménggung —) krijgt bevel Tuban te 

veroveren, 234; wordt dipati Sujanapura, 

234; zijn dood, 235. 

Sujanapura (tuménggung —). Ja- 

yapati, zoon van dipati Mértapura van 

Jépara, volgt zijn vader over Jépara op, 

met den naam tumënggung Sujanapura, 

345. 

Sujanapura(dipati—), krijgt van Pa- 

kubuwana I bevel zijnzoon Pangeran Prang 

wèédana, die opgestaan is te Kabakalan 

in Kédu, te verslaan, 548; regent van 

Jépara, wordt ziek en sterft, 559. 



Siyém (raja ing —), door hem gezon- 

den olifanten, 545. 

Siyung wénara, zie Baak wide. 

Sima (desa —), ontvangt zijn naam 

van Sunan Kudus, 56. 

Soma, Maandag, 209. 

Suménép (bupati —), krijgt van Pa- 

ngeran Surabaya bevel om op te komen, 

ten einde zich tegen Senapati te verzet- 

ten, 182; opgeroepen door den Pangeran 

van Wirasaba tegen Sultan Agung, 224; 

234; sneuvelt, 235. 

Suménép (bupati —), zie Cakrané- 

gara. 

Suméndi (ki —), dienaar van Pa- 

ngeran adipati anom, wordt door deze 

naar Panëmbahan Kajoran gezonden, 286. 

Sumaningrat (raden —), neef van 

de ratu kéficana tijdens Mangkurat II, 

huwt met de door Mangkurat II als 

dochter aangenomen nicht van Radea 

ayu Pugër, 481. 

Samarang, 310; Mangkurat II geeft 

permissie tot het bouwen van een loge 

te Samarang 381; hier wordt Pakubu- 

wana I gekroond, 520; naar Samarang 

wordt, onder Pakubuwana 1, de kumén- 

dur (van Java’s Noord en Oostkust), die 

vroeger te Jépara zetelde, overgeplaatst, 

529. 

Sémarang (bupati —) zie Suraa- 

dimanggala. 
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Sémarang (bupati —), zie Marta- 
yuda. 

Sémarang (bupati —), zie Sötrawi- 

Jaya. 

Sumadipura, zoon van Pangeran 

Païicawati, 649; zijn dood, 649. 

Samas (kali —), 138. 

Sampura (gunung —), in een wang- 

salan wordt Sémpora omschreven met 

wukir Japan, Jav. alm. 1864; hier heb- 

ben de Makasaren zich verschanst na de 

inname van Kédiri door Mangkurat II, 
353, 354. | 

Sampang, wordt door den adipati 

anom, den lateren Mangkurat II, aan Tru- 

najaya gegeven, 290. 

Sampang (kyai gëde —), vader van 
Pangeran Langgar, schoonvader van de 

oudste dochter van Sultan Démak (Tréng- 

gana), 74. 

Sampang (bupati —) krijgt bevel 

ook tegen Jakatra op te trekken, over 

zee, 249; moet in Mataram blijven, als 

onder Mangkurat I tegen Balambangan 

wordt opgetrokken 260 ; zie bij dit artikel 
nog Démang Mélaya, mogelijk dezelfde 

persoon. 

Sampang (bupati —), zie Cakraning- 

rat. 

Sampang (bupati —), zie Cakraning- 

rat, 

PA, 



_ Sampang (bupati —), zie Cakraning- 
Brat 

_ Sampang (bupati —), zie Cakraning- 
rat. 

__ Sumédang, veroverd door Sultan 

Agung 257, 

Sambo (batara —), zoon van Batara 

Guru, een der heeren van de 5 deelen 

van den dag, 2, 

Sumabrata (ki tuménggung —), pa- 

tih lëbét bij Mangkurat II, 474; volgt 

Raden dipati Sindurëja na zijn dood op 

als patih jawi, 482; en wordt zelf opge- 

volgd door Tuménggung Wiraguna, 482 ; 

geeft den pangeran adipati anom den 

raad voor zijn troonsbestijging den Hol- 
landers daarvan eerst kennis te geven, 

485; zijn uitval tegen Pangeran Pugêër, 

486; geeft Mangkurat III bericht van 

het vertrek van Pugêër, 502; wordt door 

Mangkurat III naar Salahtiga gezonden, 

524, 534; verliest en vlucht, 536; naar 

Bayalali tot Arya Mataram; en gaat terug 

naar Kartasura, 539; nog trouw aan 

Mangkurat III, 549; loopt tot Pakubu- 

wana I over, 556; wordt bupati in Kar- 

tasura, 557; brengt Arya Jayapuspita het 

bericht van den dood van zijn broeder 
Jangrana en zijne benoeming in diens 

plaats, 537; tot Jayapuspita gezonden om 

hem op te roepen, 579; zijn dood, 635; 

zijn zoon, 635. 

Samboja (ki—), dienaar van den 

vorst van Balambangan, die de schoonva- 

der was van Seh Wali Lanang, 29; valt in 

ongenade, vlucht naar Majapahit en wordt 

4 

door dezen met land in Garësik begiftigd, 
29. wk 

Samboja (randa —), weduwe van 
den vorige, pleegmoeder van Sunan 
Giri, 29, 

Sémbuyan, naam van een afdeeling 
van Surakarta, 624, 

Sumèéngit (ki —), een bode van 
Mangkurat I, 264, 

Sémanggi (desa —), dicht bij Batur- 
rana, 655. 

Sémangei (béngawan —), 233, 310, 
625. 

Sëégarawöédi (de Zandzee), op den 
Smeru, latere zetel van Ajar Cémara tung- 

gal van den Gunung Kombang, 21. 

Saba (nyai gëde —), dochter van kyai 

agëng Sela, 77; de moeder vande echtge- 

noote van kyai Pamanahan, en de moeder 

van Jurumartani, 78. 

Subrata (tuménggung —). Pranasuta, 

een koopman te Kartasura onder Mangku- 

rat IV, 646; krijgt den naam Tumënggung 

Subrata, 647. 

Subrasta, een kanon te Plered in ’t 

bezit van Susuhunan Ngalaga (— Pangeran 

Pugër), 375. 

Sabrang lor (pangeran —), zoon van 

den eersten vorst van Démak, een korten 

tijd zelf vorst (de tweede) van Démak, 

sterft kinderloos, 61, 
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Singanoda, émban van Raden Sukra, 

den zoon van Dipati Sindurëja, 463. 

Singanëgara, krijgt van Sultan 

Agung bevel Endranata van Démak te doo- 

den, 242. 

Singanëégara, een lurah tijdens 

Pakubuwana I, 572; doodt Jangrana van 

Surabaya. 

Singaranu (tuménggung—), wordt 

door Sultan Agung gezonden om Sumë- 

dang en Ukur te veroveren, 257. 

Sangka (raden mas—), zie Purbaya. 

Sangka (ki —), zie Métahun. 

Sungkawa (raden mas —), zie Eru- 

cakra. 

Singkal (desa —), in Këdiri, 349. 

Sangkéëlat, 

Bonang, 49. 

een kris van Sunan 

Singasari, naam van het rijk van 

Lémbu Amijaya, 12. 

Singasari (pangeran —). Sanfri 

(raden —), zoon van kyai Panrtanahan, 

19, 112; na de troonsbestijging van Se- 

napati Pangeran Singasari, 177; zijn zoon 

is Pangeran Blitar, 216. 

Singasari (pangeran —), zoon van 

Mangkurat IL, 271; zijn vrouw weet het 

met den Pangeran adipati anom en Raden 

Dobras 276; volgt Pangeran adipati anom 

naar Jépara, als hij tegen Trunajaya en 

Galesong optrekt, 302; wordt door Mang- — 

kurat I aan Pangeran Pugér medege- 

geven, 316. ü 

Singasari (raden —), een sëntana 

van Giri, wordt gedood door Panémbahan 
Natapraja van Adilangu, tijdens de ver- 

nietiging van Giri door Mangkurat II, 

363. 

Sungsang, zoon van Watu gunung 

en Dewi Sinta, de 10e wuku-week, 3. 

Sanggung (desa —), 316, 378. 

Singabarong, een Buginees onder 

Mangkurat II te Kartasura, doodt Jaya- 

parusa, 436. 

Wahan (patih —). Wiro (ki —), broe- 

der van de weduwe van Kali Gunting, 19; 

wordt met den naam Wahan patih van 

Raden Susuruh, als deze Majapahit 

heeft gesticht, 22; en van Prabu anom, 

diens zoon en opvolger 22; vader van 

Udara, 22. 

Wanakarta, 243; wordt door Pa- 

ngeran Urawan aan Mangkurat II aan- 

bevolen als plaats voor een nieuwe kraton, 

en was als zoodanig reeds voorspeld, 

365; bewesten Pajang, 365; krijgt den 

naam Kartasura adiningrat, 366. 

Wanakrama, 615, 619. 

Wanakusuma (ki —), afstamme- 

ling van kyai agéng Giring, 433; zijn 

zoons zijn Jayaparusa en Jayalëlana, 

453; verdwijnt, 437. 



_ Wanasalam (patih —), zoon van 

patih Mangkurat (— Wanapala), bij 

_ Wanapala (ki —), zie Mangkurat. 

Wanapala (ki gëde —), een kami- 

tuwa tijdens Raden Patah reeds vorst 

van Jawa is, 53; een ander dan de 

voorgaande. 
| 

| de 

P den stamvader van het Mataramsche vor- 

_stenhuis, 34. 

Wandan, de wandansche vrouw, die 

moeder was van Bondan käjawan, 

_Wanagiri (kyai—), een pérdikan 
in Mataram, tijdens Mangkurat IV, 644; 

wordt kamituwa bij Sultan Ibnu Mustapa 

_ Pakubuwana Senapati ing alaga Ngab- 

__durrahman Sahidin Panatagama (— Pa- 

_ngeran Blitar), 645. 

| Wénang (sang hyang —), ook Wé- 

ping, zoon van Nurrasa en vader van 

Es: hyang Tunggal, 2. 

Wéning, zie Wënang. 

Winongan (desa —), 219; in Pasu- 
| ruban, 518; wordt vernield, 578. 

Wanengsékar (pafji —), séntana 

van Raden Trunadilaga, 443. 

Wanengpati(paüji —),séntana van 

Raden Trunadilaga, 443. 

Wéru (desa —), in de gunung kidul, 

_ hier wacht Senapati Pangeran Bénawa 
Verh. G, B, LI, 4e stuk, 
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af, als zij samen Pajang zullen verove- 

ren, 169. 

Wiro (ki —), zie Wahan. 

Wiranégara (raden tuménggung 

—). Untung, gevangen genomen bij de 

vermeestering van Makasar, naar Batavia 

gebracht, eerst in het bezit van kapitan 

Panbeber, 382; dan van kapitan Mur, 

door dezen Untung genoemd en tot kind 

aangenomen, 382; zijne liefde tot Mur’s 

dochter, 385; zijn 80 vrienden, 383; 

gevangen gezet, 384; bevrijdt zich en zijn 

medegevangenen, 385; gaat met zijn aan- 

hang naar den benteng Alang-alang, 387; 

vlucht op raad van ki Ëbun naar Carébon, 

389; bereikt dat, 390; ontmoet Raden 

Surapati, 390; komt bij den Sultan van 

Carëbon, 392; deze geeft hem den naam 

Raden Surapati, 593; en zendt hem naar 

Mataram, 393; gaat over Malang (Pa- 

malang) naar Ajibarang in Bafiumas, 394; 

maakt Saradénta en Saradënti koning, 

394; valt dan den patinggi van Baumas 

aan, laat ki Ébun Jaladriya achter als 

zijn patih, en gaat naar Kartasura, 394; 

gaat naar Raden dipati Nérangkusuma, 

395; wordt door dezen tot jongeren 

broeder aangenomen, 395; belooft alleen 

Saradénta en Saradëénti te pakken, 396; 

doodt hen, als ze door ki Ebun Jaladriya 

tot hem zijn gebracht, 398; Mang- 

kurat IL neemt zijn dienst aan, maar 

laat hem bij Nérangkusuma blijven, 398; 

wordt door de Hollanders opgevraagd, 

400; door Pangeran Pugér ingelicht, wat 

hij doen moet, 403; krijgt zijn instructies 

van Mangkurat II, 406; Nérangkusuma 

blijft steeds bij hem, 407; omdat er met 

kogels geschoten wordt, valt Surapati in 
4, 
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ernst op zijn schijnvijanden aan, 412; 
doodt Brinkman 414; doodt Tak, 415; 
wordt door Mangkurat II beloond met 

Pasuruhan, en krijgt den naam Raden 

Tuménggung Wiranégara; Nérangkusuma 

wordt hem toegevoegd, 416; hij moet 

roovende en plunderende daarheen gaan, 

en zal nagezet worden in schijn, 416; 

gaat, als Cakraningrat en Jangrana hem 

te Pasuruhan op bevel van Mangkurat 

II in schijn bevechten, ’s nachts steeds 

met hen overleggen, 440; brengt Mang- 

kurat II steeds geregeld upëti op, 440; 

laat, als Démang Pasisir ernstig vecht, 

dit ook doen, 442; vlucht ten slotte in 

Pasuruban, 444; maakt excuses over den 

dood van Raden Démang Pasisir, 446; 

moet doen of hij Cakraningrat verslaat, 

dat deze weer kan aftrekken, 457 ; weer 

aangezocht een schijnaanval te doen door 

Mangkurat II, 477; trekt tot Madiyun, 

480; zal zich tegenover Mangkurat III 

en Pugër onzijdig houden, 511; Mangkurat 

II zoekt hulp bij hem, 550; trekt tegen 

Knol naar Bangil 554; wordt gewond, 

555; beveelt hem na zijn dood zoo te 

begraven, dat zijn graf door de Hol- 

landers niet zal kunnen worden gevonden, 

557; sterft aan zijn wond, 558; en wordt 

zooals bĳ gezegd had, begraven, 558; 

laat 3 zonen na, Mas Suraim (— Di- 

pati Wiranégara), Raden Surapati, Raden 

Suradilaga, 408, 558; zijn graf voor 1000 

reyalen den Hollanders aangewezen, zijn 

lijk wordt verbrand met arak, 561; nog 

een zoon van hem is Tirtanata, 682. 

Wiranégara (dipati —). Suraim 

(Mas —), zoon van Tumöénggung Wiranë- 

gara (— Untung, Surapati) van Pasuru- 

han, 558; heet na den dood zijns vaders 

dipati Wiranégara, 558; met Mangkurat 

II te Dungkul, 550; vlucht naar Malang, — 

560; wordt van daar verjaagd, 563. 

Wirané 5 ara (tuménggung—), krijgt 

van Pakubuwana 1 bevel de troepen van 

Mangkurat III bij Tégal te verslaan 522. 

Wiranögara (paüji —), regent van 

Tégal vlucht voor Surabaya, 596, sneu- 

velt, 596. 

Wiranëgara (tuménggung —). 

Wangsadirja (ki —), volgeling van Sultan 

Ibnu Mustapa Pakubuwana Senapati ing 

alaga Ngabdurrahman Sahidin Panata- 

gama (d. i. Pangeran Blitar), die door 

dezen Tumëénggung Wiranégara gemaakt 

wordt, 645; komt dipati Lumarap te 

hulp, 657; Panömbahan Purbaya overlegt 
met hem, als hij den ongunstigen uitslag 

heeft vernomen van den horoscoop, dien 

Tuménggung Kénduruwan heeft laten 

trekken, 671 ; laat den patinggi van Palar 

den horoscoop nog eens trekken, 612. 

Wiracana, wédana gëdong onder 

Pakubuwana 1 549; moet voor Pakubu- 

wana Ide moskee van Dêmak herstellen, 

514; zijn broeder volgt hem op, 577. 

Wiraréja (ngabehi—), lurah kapé- 

dak van Mangkurat I, 276; bij hem 

wordt Oyi, de dochter van Ngabehi Ma- 

ngunjaya, gehuisvest, 276; wordt ver- 

bannen naar Panaraga 284; en dan daar 

gedood. 

{ 

Wiraka, naam van een afdeeling van 

Surakarta (?), 624, 



Wiraköërti, lurah tamtama onder 

Wiradirja (raden —), zwager van 
eran Dipanëégara, den zoon van Pa- 

wana 1, 626; wordt door Dipanégara 

nden naar Démang Kartayuda te Ki- 

ping, 626. = 
DS 

t 
Î 

_Wiradigda (tuménggu: g—). Andaha- 

ra (ki —), dienaar van Pangeran adipati 
anom (den lateren Mapgkurat II), wordt 
door dezen naar Panémbahan Kajoran, ge- 
zonden, 286; wordt Tuménggung Wira- 

digda onder Mangkurat IL, 334. 

_Wiradangsa, wordt door Mangkurat 
I aan Prawirataruna medegegeven, 294. 

£ Wiratanu, mantri van Dëmang Kar- 

tayuda, 624, — 

_Wiratanta, mantri van Dipati Jangra- 
na van Surabaya, 570. 

Wirataruna (raden —), zie Mang- 

ubumi. 

Wirasöéntika (ngabehi —), mantri 

Kartasura, sneuvelt, 563. 

_ Wiraséntika(ki—), zie Surawijaya. 

Wirasétra (tuménggung —), door 

__Mangkurat III aan Démak tot hulp gezon- 

mden, 513, 523. 

__ Wirasëémita, wordt door Pakubuwa- 

pa tuménggung van Wirasaba gemaakt, 

567. 

51 

Wirasaba, 193; door Sultan Agung 

veroverd en de bupati Pangeran Arya 

verdronken, 224; 559: Wirasémita 

wordt door Pakubuwana I tot regent ge- 

maakt, 567; Kartayuda, de broeder van 

Jayapuspita, doet er een inval, en plaatst 

er een bupati, DS1, 

Wirasaba (bupati—), 120; krijgt van 

Pangeran Surabaya bevel om op te komen, 

ten einde zich tegen Senapati te verzet- 

ten, 182; (bupati —) geheeten Pangeran 

Arya, 224, wordt verdronken. 

Wirasaba (bupati—), zie Pramana 

(rangga —). 

„Wirasaba (bupati —), zie Arya (pa- 

ngeran —). 

Wirasaba (bupati —), zie Wirast- 

mita. 

Wirawangsa, een opstandeling, in 

de gunung kidul, tijdens Mangkurat [IL 

509, 

Wirawangsa, door Mangkurat III 

aan Démak tot hulp gezonden, 513,523. 

Wirapraba (dipati—), zoon van di- 

pati Mandaraka (—= Jurumartani), 216; 

sterft, 218; begraven te Gambiran, 218, 

Wirapati (ngabehi —), krijgt van 

Sultan Agung bevel Pati te plunderen, 

240, 

Wirajaya (ngabehi —), rangga van 

Sidayu (?), sneuvelt, 304, 



Wiramantri, uit Démak, sluit zich 

aan bĳ Mangkurat Il, 327; vroeger 

had hij Prabu Ngalaga gevolgd; later 

zal hij met Martajaya Démak krijgen, 

328. 

Wiramënggala(pangeran—), wordt 

door Senapati naar Kédiri gezonden om 

dat te veroveren 199. 

Wiraménggala (ki ngabehi—), tot 

Jayapuspita gezonden om hem op te roe- 

pen, 579. 

Wiraguna (tuménggung —), wordt 

door Mangkurat 1 naar Balambangan ge- 

zonden, dat door Bali veroverd is, 260; 

sterft, als ’t veroverd is, op zijn terugkeer 

naar Mataram 267. 

Wiraguna (tuménggung —), wordt, 

als Raden dipati Sindurëja sterft, de 

plaatsvervanger van diens vervanger Tu- 

mëénggung Sumabrata, als patih lébët, 

onder Mangkurat III, 482; te Asém met 

troepen, 541; vlucht naar Kartasura, 542; 

nog trouw aan Mangkurat III, 549; 

wordt door Pakubuwana opgeeischt en 

naar Kartasura gezonden, 565. 

Wiragati, zoon van Ngabehi Wang- 

sadipa, den lurah saragëni, onder Mangku- 

rat 1, 292; 

Wuragil (ki —), broeder van kyai 

buyut van Baîubiru, gezel van Jaka 

Tingkir, 68; wordt bupati onder Pajang 

19; (mgabehi —), 126, wordt gezonden 

door den Sultan van Pajang om den 

toestand in Mataram op te nemen. 
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Warigalit, zoon van Watugunung _ 
en Dewi Sinta, de 7° wuku-week, 3. 

Warigagung, zoon van Watugu- 

nung en Dewi Sinta, de 8e wuku- 

week, 3. 

Wirabumi (païji —), een bupati 

staande onder den bupati van Panaraga, 

den broeder van Panémbahan Krapyak, 

Pangeran Jayaraga, 213. 

Wirabumi, wordt door Mangkurat 

I aan Prawirataruna medegegeven, 294; 

zijn dood, 303. 

Warung, in Blora; hier stelt Pange- 

ran Surabaya een bupati aan, 184. 

Warung (bupati —), 184. 

Wringin pitu (de zeven vijgenboo- 

men), plaats waar Batara Wisnu tapa 

oefende, 2; een der 8 voornaamste verblijf- 

plaatsen van geesten, 10. 

Wukir, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 3e wuku-week, 3, 

Wédana, — Madura, 236; — maûca- 

négara. 

Watu (masjid —), op Nusa Kambangan, 

214; hier wordt Pangeran Jayaraga 

(adipati Panaraga) na diens afval door 

Panémbahan Krapyak geïnterneerd, 214, 

DENS 

Wetan (ratu—), dochter van den 

dalang ki Wayah, vrouw van ki Dalëm, 

door Mangkurat I tot sëlir genomen, 



269; zie ook ratu Malang; sterft, 270 ; 

dt begraven op de gunung Kélir, 210. 

_ Wetan (ratu —), een prinses van Giri, 

gewezen vrouw van Mangkurat Il (vgl. 

363), wordt aan Cakraningrat geschonken, 

als deze van Pasuruhan terugkomt, 458. 

__Watës, 256, vermoedelijk geen plaats- 

_naam. 

Watugunung, koning van het rijk 

Giling wësi, echtgenoot van zijn moeder, 

Dewi Sinta, en van Dewi Landëp, vader 

van Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrëg, 

Warigalit, Warigagung, Julung wangi, 

__Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, 

| Mandasiya, Julung pujut, Pahang, Kuru 

wêlut, Marakeh, Tambir, Madangkungan, 

Maktal, Wuye, Manail, Prangbakat, Bala, 

__Wugu, Wayang, Kulawu, en Dukut, be- 

vecht Batara Guru, wordt door Wisnu, 

_ die zijn raadsels raadt, gedood, wordt 

later in den hemel opgenomen, de 30ste 

wuku-week, 2 volgg. 

Wisnu (batara —), zoon van Batara 

Guru, echtgenoot van Dewi Sri, vader 

van Srigati, koning van Jawa onder den 

naam prabu Sef, later koning over de la- 

Jëmbut, een der heeren van de 5 deelen 

van den dag, 2; verslaat Watugunung, 

door zijne raadsels op te lossen, 8. 

Wali, zie Wali lanang. 

Wila (ki —), zie Wilamarta. 

Wilham (majoor —), ondergeschikt 

hoofd van de aan Mangkurat II gezon- 

den Hollandsche hulptroepen, 331. 

Wulan (raden ajëng —), dochter van 

Pangeran Blitar, huwt met Raden mas 

Damar, den zoon van den adipati anom 

tijdens Pakubuwana I, 577. 

Walanda (wong —), de Hollanders, 

in Jakarta, 248; zenden na de belegering 

een gezantschap naar Mataram, 255; de 

Hollanders in Japara worden uitgenoodigd 

mede te vechten tegen Galesong, anders 

zullen zij van daargejaagd worden, 294; 

Mangkurat I zegt op zijn sterfbed den 

pangeran adipati anom hulp te zoeken 

bij de Hollanders, 317; hun aard, 325, 

532; de bevelhebbers der Hollandsche 

hulptroepen voor Mangkurat II te Tégal, 

331; de Hollandsche wijze van beleefd- 

heidsbetuiging, 331; te Kartasura (NB), 

382. 

Wular (démung —), patih van Lémbu 

Amisani, den 5ee vorst van Majapahit, 23. 

Wilatikta, een andere naam voor 

Majapait. 

Wilatikta (tuménggung —), zie Ma- 

nila. 

Walilanang (seh —), afkomstig 

van Juldah, 28; gaat naar Ampel dën- 

ta, waar hij met Sunan Ampel dëönta 

verkeert, 28; gaat naar Purwasata in 

Balambangan, 28; geneest de dochter 

van den vorst van Balambangan, 28; 

huwt haar, 29; wil den vorst van Ba- 

lambangan tot den Islam bekeeren, 29; 

verlaat zijne vrouw en gaat naar Malaka, 

29; vader van Sunan Giri, 29; deze komt 

met Santri Bonang, als hij op weg is 

naar Mökah te gaan, bij hem in Malaka, 
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30; hĳ zegt hem maar weer terug te 

gaan, 30. 

Wilamarta. Wila (ki —), zoon van 

ki buyut Majasta, neef van ki buyut 

Baüubiru, gezel van Jaka Tingkir, 68; 

wordt bupati, als Jaka Tingkir koning 

van Pajang is geworden, 79; met den 

naam Wilamarta, Bramart. P. 1; (nga- 

behi —) wordt gezonden door den Sultan 

van Pajang om den toestand in Mataram 

op te nemen, 126. 

W ilaja (lurah abdi estri —), bij Mang- 

kurat II, 474. 

Wédi (desa —), hier is Senapati Ké- 

diri begraven, 202; bij Kartasura 546. 

Wija, zie Mangunonëng. 

Wijil (paaëmbahan —), van Adilangu, 

is bij de krooning van Pugër te Séma- 

rang tegenwoordig, 519. 

Wujil, 519, lees Wijil. 

Wijaya (bra —). Alt (raden —), 

zoon van Bra Taöjung, als koning van 

Majapahit Bra Wijaya, 23; huwt met 

een prinses van Cémpa (Darawati), 24; 

met de reuzin Sasmitapura, bĳ wie 

hij een zoon heeft, ki Dilah, 25; ki Dilah 

verzamelt voor hem de wilde dieren uit 

’t bosch op de alun-alun 26; huwt met 

een Chineesche prinses, van wie hij op 

verlangen van de prinses van Cémpa 

scheidt, 27; hij geeft haar, reeds zwan- 

ger, aan Arya Damar (ki Dilah), dien 

hij over Palembang heeft gesteld, 27; 

zij bevalt daarna van Raden Patah, 31; 

Raden Husen, de eigen zoon van Arya 
Damar, komt bij hem in diensten wordt 
door hem Adipati Térung gemaakt 33; 

hoort de voorspelling van het toekomstige 

rijk van Mataram, 34; huwt met de 

wandansche vrouw, als hij de raja- 

singa-ziekte heeft, en verwekt bij haar 
een zoon (Bondan këjawan), die aan 

kyai buyut Masahar wordt gegeven om_ 

hem te dooden, als hij een windu oud 
is, 34; verneemt de stichting van Bintara 

door Raden Patah, 35; deze wordt naar 

Majapahit gehaald en door hem als kind 

erkend, 36; hij benoemt hem tot Adipati 

Bintara, 36; zegt hem, dat Bintara later j 

Démak zal heeten, 36; Bondan këjawan 
keert weer naar Majapahit terug, 41; } 

Bra Wijaya geeft hem kyai Mahesa 

Nular, kyai Malela, en kyai Plered, 42; 

hij zendt hem naar kyai géde Tarub, 

42; zendt zijn patih Gadjah Mada tegen 

Giri, 48; later, als Sunan Prapen zijn 

vader is opgevolgd, nog eens, 43; verlaat 

zijn kraton, om de uit het weer geopende 

graf van Sunan Giri komende bijen te 

ontgaan, en keert daar eerst weer terug, — 
als zij weer zijn verdwenen, 44; zendt 

den adipati van Térung tot den adipati 

van Bintara (Raden Patah) om te vragen 

waarom hij niet opkomt, 45; Raden | 

Patah staat op, en belegert Majapahit, 

46; Bra Wijaya verdwijnt met zijn ge- 

trouwen, 41; afstammelingen van hem 

zijn ook Trunajaya en Trunadilaga, 443 ; 

met een dochter van hem gehuwd is An- 

dayaningrat van Péngging 52. 

Wijaya, zie Adiwijaya. 

Wijayakusuma, de bloem; groeit 

op Nusa Kambangan, wordt gehaald door _ 
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ki Pranataka voor Mangkurat IL, 327, 

__ Weuye, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 22e wuku-week, 3. 

_ Wayah (ki —), een dalang wayang 

_ gëdog, 269; zijn met ki Dalóm gehuwde 
dochter wordt door Mangkurat I tot 

gëlir genomen, zie Ratu wetan. 

_ Wayang, zoon van Watugunung en 

__ Dewi Sinta, de 27e Wuku-week, 3. 

Wami, een der kapiteins der Hol- 

__ landers tijdens de belegering van Jakarta, 

250. 

Wugu, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 26° wuku-week 3. 

Wigéni (daeng —), ondergeschikt 

hoofd bij de met Kraeng Galesong naar 

Jawa overgekomen Makasaren, 291. 

_Wangi (munding —), zoon van 

Mundingsari, vader van Sri Pamökas, 12. 

Wangsacitra, zie Mangkuyuda. 

Wangsadirja (ki —), zie Wirané- 

gara. a ar hi tat 

Wangsadriya (pangeran —), te 
Témbayat, bij hem vertoeft Panémbahan 
Erucakra op zijn vlucht, 656; hij zendt 

hiervan bericht aan Pangeran Purbaya, 

656. 

—), zie Wangsadipa (ngabehi 

Martapura. 
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Wangsataruna, zie Mangkurat IV. 

Wangsaprana, een Madurees (®), 

een der dapperste strijders van Trunaja- 

ya, 303; wordt door Trunajaya gezonden 

om van het westen uit Mataram te 

veroveren, 310; trekt met Dandang 

wécana den gevluchten Mangkurat { 

achterop, 314. 

Wangsamèénggala, bode door Arya 

Mataram aan zijn broeder Pakubuwana 

gezonden, na den nederlaag van Suma- 

brata bij Kali Cacing, als hij wil over- 

loopen, 539. | 

Wanglu (nyai gëde ing —), dochter 

van ki Götas Pöndawa, 52. 

Landëép (dewi—), tweede vrouw van 

Watugunung, de 2e wuku-week, 2. 

Lontang (mas —), zoon van Panémba- 

han Madiyun, kleinzoon van den 3en Sultan 

van Démak, 187: wordt schoonzoon van 

Pangeran Surabaya 198; wordt door 

dezen tot bupati van Japan aangesteld, 

198. 

Laroh (landschap —), 548, 656. 

Lurah (ki —), wordt door Pangeraa 

Blitar gebruikt van Mangkurat IV, 636, 

637. 

Loring pasar (pangeran ngabe- 

hi —), zie Senapati. 

Lurung téngah (nyai göde —), 

dochter van kyai göde Sela, 77. 
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Lodaya, een der 8 voornaamste ver- 

lijfplaatsen van geesten, 10; te lezen 

Lodaya (?) 

Lutnan, zie Pandérlin, Jaisman, Jakim. 

Lasëém, in Rémbang, 30, 229, 586. 

Lasëm (bupati —), 120; krijgt van 

Pangeran Surabaya bevel om op te komen 

ten einde zich tegen Senapati te verzetten, 

182; tĳdens Sultan Agung, 220; onder 

Trunajaya, als de pangeran adipati anom 

tegen deze wordt gezonden, 200. 

Lawu (gunung —), 66, 201, 302, 417. 

Lawiyan, verblijfplaats van kyai 

agéng Ngénis, 78; die daar begraven 

eb ler 

Lawiyan (kali —), 157, 543. 

Laleyan (kuda —), zoon van Paiji 

en Candrakirana, vorst van Pajajaran, 

vader van Baîjaransari, 12. 

Lopait (desa —), tusschen Ungaran 

en Kartasura, 531. 

Lepen (pangeran seda —), zoon van 

den 1e" vorst van Démak, 61; vader van 

Pangeran Arya Panangsang, den dipati 

van Jipang, 15; gedood door een bode 

van Sunan Parwata, 8L. 

Lipura, een plaats aan de zuidkust 

van Java, waarheen Senapati zich bege- 

ven heeft, 127, 135; hierheen wordt 

door Mangkurat I de pangeran adipati 

anom verbannen, 284, 

Lodaya, hierheen wordt door T sE 

najaya Cakraningrat verbannen, 313, 353. 

Luyu (desa —), 550. | fb 

Lumarap (dipati —). Bangsapatra, 

wordt door Sultan Ibnu Mustapa Paku- 

buwava Senapati ing Alaga Ngabdur- 

rahman Sahidin Panatagama (Pangeran — 
Blitar) dipati Lumarap gemaakt, 645; 
wordt gezonden om Pajang te veroveren, — 

646; chef van de troepen van Pangeran Î 

Purbaya en Pangeran Blitar tegenover 

den Amral en Dipati Mangkupraja, 656; — 

Tumönggung Wiranögaraen Tuménggung — 

Gajah pramada komen hem te hulp, 657; | 

gaat naar Kalépu, 65%; zijn dood, 658. _ 

Lumarap, dezen naam krijgt Jakub, 

de hond van den Amral, na den dood — 
van Dipati Lumarap, 658. 

Lumajang, 220; veroverd door Ma- 

taram 220. 

Lumajang (bupati —), Krijgt van — 

Pangeran Surabaya bevel om op te komen 

om zich tegen Senapati te verzetten, 182 ; 

wordt door Raden Suratani, gezonden 

door Sultan Agung, verjaagd, 220; ge- 

vangen en naar Mataram gevoerd, 220. 

Lémbu (ki —), zie Mangkuyuda. 

Lémbu, zie Amiluhur, Amijaya, Pé- 

ngarang, Péténg. 

Lémbah (raden ajöng —), dochter 

van Pangeran Pugëér, den broeder van 

Mangkurat II, 449; de pangeran adipati 

anom komt haar zien, 449; en huwt 



haar, 451; zij gaat naar haar vader terug, 

458; haar schijnbare amourette met Raden 
Sukra, den zoon van Dipati Sindurtja, 
466; krijgt een vers van hem, 470; haar 
man merkt het, 470; haar vader laat 

haar dooden, door haar broeders, 471. 

_ Lémbahrawa, thans Ambahrawa, 

in Ambarawa, Samarang, 504, 530. 

_ _ Lamongan, verwoest door Juragan 

Bali, 592; hier wordt Rangga Pramana 

E regent, 623; Tohjaya wordt hier regent 

met den titel tuménggung 678. 

__ Lamongan (bupati —), 

_ Pangeran Surabaya bevel om op te ko- 

men om zich tegen Senapati te verzetten, 

182; als Sultan Agung koning is gewor- 

den 220; opgeroepen voor Pangeran 

_ Wirasaba tegen Sultan Agung, 224; 

krijgt van 

Lamongan (pangeran —), krijgt Siti 

sewu (1000 cacah’s) in Surabaya, 346. 

Lamongan (bupati —), wil zich niet 

bij Tumëénggung Jangrana aansluiten, 

maar blijft het met Mangkurat III hou- 

den, 512; komt te Kartasura, 513. 

Lamongan (bupati —), zie Sureng- 

_rana. 

Lamongan (bupati —), zie Pramana. 

Lamongan (bupati —), zie Tohjaya. 

Logëénder (desa —), wordt aan Mang- 

kurat IT aanbevolen als plaats van een 

nieuwe kraton, 365. 

51 

Langkir, zoon van Watugunung en 
Dewi Sinta, de 13e wuku-week 3. 

Léngkara (dewa —), een der twee 
hoofden van de aan Balambangan tegen 
Sultan Agung gezonden Balische hulp- 
troepen, 256. 

Langgar (pangeran —), zoon van ki 
agéng Sampang, huwt met een dochter 
van Sultan Démak (Frénggana), 74. 

Paiton (kali —), op oost-Java, in de 

buurt van Kraksan 299. 

Pahang, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 16e wuku-week. 2. 

Panuhun, oudste zoon van Kandi- 

awan, koning der landbouwers, zetelt 

in Pagëlen, 11. 

Païcadriya, zoon van Citrasoma en 

vader van Anglingdriya, 11. 

Pafcawati(desa —), in Démak, 648. 

Païcawati (pangeran —), zie Ku- 

dus (pangeran —). 

Pénarukan, 297. 

Panaraga ('t landschap —), 228, 

480. 

Panaraga (bupati —), zie Jayaraga 

(pangeran —). 

Panaraga (bupati—), zie Rangga 

(pangeran —). 
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Pandonan, 653, == Padonan. 

Pandërlin (lutnan —), sneuvelt 

voor Surabaya, 609. 

Punta (raden —), zoon van Pangeran 
Singasari, den broeder van Mangkurat 

IT, tapa'top het graf van Tégal arum, 

wil opstaan, wordt gedood, 481, 

Panitisastra, naam van een zede- 

kundig geschrift door Mangkurat Il aan 

den pangeran adipati anom bekend 

gemaakt, 448. 

Panatagama (prabu —), zie Surya- 

kusuma. 

Panatagama (dipati —), zie Jaya- 

puspita. 

Panoleh (jaran —), voorvader van 

Trunajaya, 351. 

Panular (arya —). Bangah(arya —), 

oudste zoon van Sri Pamëékas van Pajaja- 

ran, wordt koning van Galuh, 12; verdre- 

ven door Siyung wënara, 21 ; zoekt hulp 

bij Raden Susuruh te Majapahit, die Si- 

yung wênara verslaat; krijgt daarna den 

naam Arya Panular,22. 

Panular (arya —), krijgt bevel van 

Sultan Agung Pati te plunderen, 240. 

Panular (pangeran arya—), zie Ma- 

taram (pangeran arya —). 

Panular (pangeran arya—), brengt 

hulde aan hetlijk van Mangkurat IL, 484; 

loopt met Arya Mataram over tot Paku- 

wa, koning van hai 10. 

Pande, zie Janas. 

Pande (kyai —), de smid (pande), die 
Siyung wénara smeden leert, 15 en 16, 

Pandan (ratu —), zie Pandansari. vl 

Pandansari (ratu —), dochter van 

Panémbahan Krapyak, 216; huwt me 

Pangeran Pékik van Surabaya, 245, 247; 

schoonmoeder van Pangeran dipati arya 

Mataram (== Mangkurat I), 259, 280. if 

Pandu dewanata, zie Pandu. — É 

Pandita (prabu —), zie Nakrakusuma, 

Pandita; Pandita Giri = Sunan Gie i 

zie Giri. BE 

Paûji, zoon van Lémbu Amiluhur, huw t 

met Candrakirana, de prinses van Ködir ; 

vader van Kuda Laleyan, 12. 

Paüji, naam vande kris van Panémb 

han Purbaya, 304. | 

Paûjöér (dipati —), een dipati onder 

den dipati van Démak (— Pangeran 
Pugëér, broeder van Mas Jose 212, 

sneuvelt, 213. 



nomen, 78; leert bij Sunan Kali Jaga 
78; gaat in dienst bij den Sultan van 

Pajang, wordt lurah tamtama 78; geeft 

met kyai Pamanahan voor Arya Panang- 

sang gedood te hebben en ontvangt daar- 

voor Pati 105; daarna heet hij kyai gëde 

Pati 105; gaat met Sultan Pajang naar 
Giri, 120. 

Ee EN 

Panémbahan, zie Senapati, Cakra- 

ningrat, Senapati ing pörang, Madiyun, 

3 Natapraja van Adilangu, Wijil van Adi- 

 langu, Kajoran, Erucakra, Panémbahan 

rama (— Kajoran, schoonvader van Tru- 
à najaya), 431; Purbaya, Palembang, Juru 

__kiting, Madurötna. 

__Panbeber (kapitan —), heeft bij de 

Î verovering van Makasar een jongen van 

__{ jaar gekocht, den lateren Untung (== 

Surapati — Wiranëgara), die later door 

: hem verkocht werd aan kapitan Mur, 

_ 382, 

___Panaugsang(pangeranarya—), zoon 

van Pangeran Seda ing Lepen, dus klein- 

zoon van den len Sultan van Dömak 75; 

leerling van Sunan Kudus 79; is ook 

Arya Jipang genaamd, 87; laat Sunan 

Prawata, den dooder van zijn vader, 

vermoorden, 80: evenzoo den man van 

Ratu Kali Namat (dochter van Trénggana, 
sult. Démak III) 81; Sunan Kudus 

wil hem koning van Java maken 82; 

tracht Sultan Pajang te doen vermoorden, 

83; wordt door Raden Ngabehi Saloring 

pasar gedood bij de rivier Sore 102. 
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Panënggak (raden mas), zie Mang- 
kunëgara. 

Paecukilan (ki gëde —), schoonvader 

van Ki mas Dana, den opstandeling van 

Enta-enta, 515; wordt gedood, 577. 

Pacitan, naam van een landschap 624. 

Picis (desa —), 667; (béngawan —), 
69 ; 

Purna (nyai gëde —), dochter van 

Ki Götas Péndawa 52. 

Pranaraga, zie Panaraga. 

Pranataka, zie Sindurëöja. 

Pranasuta, zie Subrata. 

Parikënan, zoon van Tritrusta en 

vader van Manumanasa, 10, 

Parikësit, zoon van Abimaüu en va- 

der van Yudayana, 10. 

Paarden, zie Bratayuda, Domba, Ga- 

gak rimang, Pakeling, Puspaköéücana, 

Nirwati; kortgeknipte paarden (böbatilan) 

zijn in de familie van pangeran ngabehi 

Saloring pasar verboden, om ’t ongeluk 

dat hij er mede heeft gehad, 101. 

Pöérdikan,zie Natawijaya, Wanagiri. 

Pardemës (kapitan —), komt met 

de hulptroepen van Batavia bij Brinkman, 

610. 

Prasapa, 77, 101, 192, 258. 
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Prasman (Franschen) 337; zouden 

tijdens Mangkurat II te Jépara zijn. 

Purwacarita, naam van het rijk 

van Suwelacala, 11. 

Prawirataruna (pangeran —), zoon 

van Pangeran Pringgalaya, den broeder 

van Panémbahan Krapyak, 216. 

Prawirataruna (raden -—), wordt 

door Mangkurat I tegen Galesong gezon- 

den, 294; zendt naar Trunajaya, 296; 

is een eyang van deze, 296; trekt tegen 

Démung op, 297; sneuvelt, 299; zijn lijk 

wordt gered en naar Mataram gebracht, 

299, 

Purwakanda, naam door Susuhu- 

nan Ngalaga (== Pangeran Pugër, den 

zoon van Mapgkurat I), aan Jëénar gege- 

ven, als hij zich als koning opwerpt, 319. 

Prawata (gunung —), plaats waar 

de Sultan van Démak in den regentijd 

verblijf hield 68, 71; hierheen vlucht 

Mangunjaya met Raden Rangga, den 

zoon van Pragola (n° 2) van Pati, 241. 

Prawata(pangeran —), zoon van Sul- 

tan Démak (Trénggana) 74; is améng- 

kunëgara (d.i. adipati anom?) over Dé- 

mak tijdens Sultan Trénggana, 75; na 

diens dood blijft hij over Démak onder 

den naam Sunan Prawata, 75; leerling 

van Sunan Kudus, 79; heeft Pangeran 

Seda Lepen (den vader van Pangeran 

Arya Panangsang) gedood, 81; wordt 

gedood door Rangkud, kajinéman van 

Pangeran Arya Panangsang, 80; zijn kris 

heet kyai Bëtok, 80; heet ook Sunan 

Parwata; adipati van Démak, waar men 

zie, een zoon van hem. (?) 

& 

Purwasata, een dukuh in Balam 

bangan, waar Seh Wali lanang zetelde, 

28. 

Prapen (sunan —), kleinzoon van 

Sunan Giri, en volgt dezen op, 43; tij- 

dens zijne regeering wordt Giri nogmaals 

onder Gajahmada door Majapahit aan- 

gevallen, 43; Sunan Prapen verliest, en 

vlucht naar de kust, 44; hij keert weer 
naar Giri terug, als ’t leger van Majapahit 
verslagen is door de bijen, die uit het weer 

geopende graf van zijn grootvader kwa- 

men, 45; heerscht op bevel van Sunan Am- 

peìdénta na het verdwijnen van Bra Wi- 

jaya van Majapahit 40 dagen over Java, 

41; geeft aan den vorst van Pajang den 

sultanstitel, 121; voorspelt de toekom-_ 

stige grootheid van het geslacht van 

kyai Pamanahan, 122; laat de télaga_ 

Patut maken, 122; Senapati zendt hem 

bericht van zijn koning worden en krijgt 
van hem bevel Oost-Java te veroveren, 

181; hij voorspelt, dat ook Giri eens zich 

aan Mataram zal onderwerpen, 181; laat, 

als Senapati en de bangwetan zullen 

gaan vechten, hen kiezen wie den inhoud, 

wie de doos zal hebben; Senapati krijgt 

de doos als zijn deel, 184; vindt niet goed 

dat Pangeran Surabaya tegen Mataram 

optrekt, 227; Mas Pékik neemt opzich 
Giri te vernietigen, 246; neemt Sunan 

Giri gevangen en voert hem naar Mata-_ 

ram 248; hij wordt echter weer losgelaten 

en teruggezonden (?), 248; heeft een 

aangenomen zoon (een Chinees), 247. 

Prapag (desa —), hier heeft een d 



evecht plaats tusschen Kartasura en 
angeran Pugëér (Prabu Ngalaga), 376. 

Pramana (rangga —), wordt door 

ngeran Surabaya aangesteld tot bupati 

Wirasaba verovert, daar patih van Pange- 

Arya 224; sneuvelt 227; wordt 

geplaatst, dat zijn verwanten het lijk 

zullen kunnen vinden, 227. 

_ Pramana (ki rangga —), wordt 

regent van Lamongan, 623. 

/ Prambanan, naam van een plaats 

op de grens van Jogyakarta en Sura- 

karta, zetel van Karungkala, 11, 158, 
BOT 372. 

| Praga (kali —), 313. 

_ Pragunan (bupati —), krijgt van 

Pangeran Surabaya bevel om op te komen 

ten einde zich tegen Senapatite verzet- 

ten, 182. 

__Pragola, adipati van Pati, 178; 

jongere zwager van Senapati, die met een 

oudere zuster van hem is gehuwd, 206; 

is dus paman van Raden Rangga, den 

zoon van Senapati; van Krapyak, enz. 

206; krijgt van Senapati bevel om met 

hem naar Oost-Java te trekken, 182; 

wordt vertoornd, als Senapati met 

_ Rétna Jumilah is gehuwd, 195; valt af, 

203; Pangeran Krapyak tegen hem ge- 

zonden, 206; zijn dood, 208. 

Pragola, adipati van Pati, waar- 

schuwt Sultan Agung voor den tweeden | 
| 
| 

61 

aanval van pangeran Surabaya op Ma- 

taram, 229; valt van Sultan Agung af, 

237; stelt zes bupati’s aan, gedood door 

Nayadarma met kyai Baru, 239; zijn 

zoon, Raden Rangga, 241. 

Prabalingga, 204, 

Purbaya (pangeran —), zoon van 

Senapati, 180, 202; broeder van Paném- 

bahan Krapyak 216, 225; (panémba- 

han —), 243; wordt door Sultan Agung 

aan Mandurarëja achterop gezonden naar 

Jakarta 250; voor Jakarta, 253; Paném- 

bahan Purbaya wordt door Mangkurat I 

aan Pangeran adipati anom mede gege- 

ven, als deze tegen Galesong en Truna- 

jaya wordt gezonden, 300; heeft drie 

koningen beleefd, 304; sneuvelt 305; 

zijn lijk wordt naar Mataram gebracht, 

305. 

Paurbaya (pangeran —). Sangha (ra- 

den mas —), zoon van Pangeran Pugér, 

den broeder van Mangkurat II, 449, 468; 

heet, nadat zijn vader Pakubuwana lis 

geworden, Pangeran Purbaya, 521; krijgt 

3000 cacah’s, 549; met Knol tegen Wi- 

ranégara gezonden, 553; krijgt bevel di- 

pati Sumabrata over te halen over te 

loopen, 556; strijdt met Tuménggung Kata- 

wéngan 557; gaat naar Kartasura terug, 

557; tegen Surapati’s zonen gezonden, 

558; dringt tot Pasuruhan door, 560; 

gaat naar Kartasura terug, 562; heeft Ra- 

den mas Damar, den zoon van den pange- 

ran adipati anom, tijdens Pakubuwana I, 

als zoon aangenomen 578; heeft onaange- 

naamheden met de kompëni, 624; hem 

worden Baîiumas, Dayaluhur, Pamërden, 

Rema en Bagöëlen ontnomen, 624; Mang- 



kurat IV ontneemt hem de upacara van 

een pangeran dipati, 635; Pangeran Blitar 

en Pangeran Arya Mataram wenden zich 

tot hem, 638; sluit zich aan bij Pangeran 

Blitar, 643; gaat met hem naar Mataram, 

643; Mangun Onëéng (vroeger regent van 

Pati) gaat naar Pati om troepen te 

verzamelen, 644; neemt, als Pangeran 

Blitar tegenkeizer wordt onder den 

naam Sultan Ibnu Mustapa Pakubuwana 

Senapati ing alaga Ngabdurrahman Sahi- 

din Panatagama, den naam Panémbahan 
Senapatì ing prang aan, 645; vele van 

Kartasura sluiten zich bij Purbayaaan, 646; 

zendt naar Sukawati om Panèmbahan 

Erucakra te halen, 652; zendt aan dipati 

Jayapuspita bevel Panémbahan Erucakra 

aan te vallen, 653; Panémbahan Erucakra 

komt bij hem te Kartasari, 656; verlaat 

Kartasari, 657; gaat naar Sanasewu, 651; 

wordt op de vlucht geslagen te Tangké- 

san, 661; gaat naar Kartasari, 661; en van 

daar naar de Kédu, 661 ; verslaat Tumëêng- 

gung Mangkuyuda van Kédu, 661; als hij 

hoort, dat de troepen van Kartasura weer 

zijn weggetrokken, gaat hij terug naar Ma- 

taram, naar Pamrésan, 662; trekt naar 

Marëébung, 664; Pangeran Mangkubumi 

tegen hem gezonden, 665; krijgt van Tu- 

ménggung Könduruwan bericht, dat deze 

zijn horoscoop heeft laten trekken, en dat 

dat ongunstig uitgevallen is, 671; overlegt 

met Wiranégara, 671; laat den patinggi 

van Palar den horoscoop nog eens trek- 

ken, 672; verlaat Marébung, 675; vlucht 

naar het oosten, 677; over Mafaran, naar 

Laroh, waar hij zich vereenigt met Eru- 

cakra, 677; over Kéduwang naar Ka- 

magétan, 678 ; naar Madiyun, 678; Dipati 

Natapura en Raden Jimat vereenigen zich 

met hem te Madiyun, 681 ; verliest en gaat 
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over Panaraga naar Kédiri, 682; de zonen 

van Surapati, Surapati, Susan en 
nes. vereenigen zich met is 632 E 

majang, 634. 

Parangtritis, hier komt Senapati 
weer aan wal, als hij terugkomt van de 3 

rara kidul, 143. 

Prangwédana (pangeran —). Ra- 

den mas Papa, zoon van Pangeran Pugér, 
den broeder van Maugkurat IL, 449; heet 

daarna Raden mas Antawirya, 455; 468; en — 
na de troonsbestijging van zijn vader Pa-_ 

kubuwana IL, Pangeran Prangwëdana, 521; à 

door Pakubuwana op verzoek van de Hol- _ 

landers te Sémarang achtergelaten, als 

hij naar Kartasura gaat, 546; met zijn 

moeder, 546: steekt den hem bewakenden 
alferes dood, 547; gaat naar Kabakalan 

in Kédu, 547; krijgt daar grootenaanhang — 

en staat op, 547; Dipati Sujanapura wordt _ 

tegen hem gezonden, 548; wordt met zijn 

moeder te Kartasura gedood, 548. 

Péronggahan, hierheen vlucht 
Pafji Surengrana, 586. 8 

Pringgalaya (pangeran —), zoon 

van Senapati, 180; wordt door Panëm- 

bahan Krapyak gezonden om Pangeran 

Jayaraga (dipati Panaraga) weer te 5 

onderwerpen 214; zoons van hem zijn 

Pangeran Prawirataruna en dipati Mar-_ 

tasana, 216. ó 

Pringgalaya (pangeran arya —), 
volgt zijn vader Pangeran Natakusuma 

na diens dood op, 575: wordt gezonden 

om Ki mas Dapa te Entaenta te vers 



516; van Mataram, vader van 

A 
Pringgalaya (raden arya—), wordt 

jor den amral te Kamagëtan achtergela- 

verzetten, 182. 

_ Prangbakat, zoon van Watugunung 

en Dewi Sinta, de 24den wuku-week 3. 

_ Paku-, schijnt in eigennamen als 

Pakunëégara, Pakuningrat, Pakubuwana, 

yoor de Javanen gelijkwaardig te zijn 

met Mangku. 

_ Pékén agëng, zie Pasar gëde. 

_Pakufcen (desa —), bewesten Këdiri, 

9, 

_ Pakunden, een kampong in of bij 
Kartasura, 574, 

_Pakuüjaran, in de kraton, 641. 

_Pakunégara (pangeran —),= 
Mangkunögara. 

__Pakacangan (bupati —), krijgt be- 

vel van Pangeran Surabaya om op te 

komen ten einde zich tegen Senapati te 
verzetten, 182; opgeroepen door Pangeran 

Wirasaba tegen Sultan Agung, 224; 

Rengeran —), 234. 

_ Pöékik (raden mas —), zoon van Pa- 
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ngeran Surabaya, brengt de kennisge- 

ving van de onderwerping van zijn vader 

over aan Sultan Agung, 236; wordt naar 

Mataram gehaald na den dood zijns vaders, 

242; (pangeran —), 242; hoort in Butuh 

aan 't graf van den Sultan van Pajang 

eene voorspelling van de toekomstige 

grootheid van zijne nakomelingen, 243; 

krijgt Surabaya weer, 245; huwt met 

Ratu Pandansari, de zuster van Sultan 

Agung, 245; neemt op zich Giri ten 

onder te brengen, 246; voert Pandita 

Giri naar Mataram, 248; zijn schoonzoon 

is Pangeran dipati Arya Mataram (—= 

Mangkurat I), 258; biedt Mangkurat 1 

den bakisar aan, 271; een zoon van hem 

is Raden Dobras, 276; haalt Oyi voor 

den pangeran adipati anom uit de woning 

van Wirarëja, 281; hetgeen de reden 

van zijn dood is geweest, 284. 

Pakis (nyai gëde —), dochter van 

ki Gëtas Pendawa 52. 

Pakisdadu (nyai gëde —), dochter 

van kyai gëde Sela, 77. 

Pakuwati (raden ayu —), de door 

Mangkurat III verkrachte vrouw van 

Cakraningrat, 496. 

Pakeling, naam van het paard van 

Wiranégara (— Surapati), daar hij op reed, 

toen hij gewond werd, 555. 

Pékalongan, Jayaningrat wordt door 

Pakubuwana I tot regent van — gemaakt, 

567. 

Pékalongan (bupati—), zie Jaya- 

ningrat, 
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Pakubuwana I (susuhunan —). 

Pugér (pangeran —), zoon van Mangku- 

rat I, 271; krijgt bevel van Mangkurat 

I na zijn vlucht naar Mataram te tijgen 

om het te herwinnen, 315; krijgt de kris 

kyai Mahesa nular en de lans kyai Pé- 

lered, 316; hij krijgt Pangeran Singasari 

en Pangeran Martasana mede, 316; moet 

koning worden in Jénar, 316; komt te 

Jëénar, 319; Pagélen onderwerpt zich aan 

hem, 319; zijn droom, 319; werpt zich 

tot koning op onder den naam Susuhu- 

nan Ngalaga Ngabdurrahman Sahidin Pa- 

natagama, 319; hij geeft Jénar den naam 

Purwakanda, 319; laat de olifanten van 

zijn vader halen, 319; zijn patih is Ra- 

den Arya Mandalika, 321; te Pêlered, 

327, 366; zegt te gelooven dat Mangkurat 

II een kind van den Amral is, 366; maakt 

zich gereed Mangkurat IL te bevech- 

ten, 370; het gevecht, 372; is dan 30 jaar, 

312; herkent zijn broeder, als deze zich op 

zijn Javaansch heeft gekleed, 375; en 
vlucht naar Pagëlen, naar Salinga bij 

Raja Namrud, 375; hij verlaat hem weer, 

316; gevecht bij Prapag, 376; belegert 

Kartasura, 376; Dipati Urawan komt 

tot hem, 478; zendt Démang Kaléng tot 

Mangkurat II, 378; ontmoet Mangkurat, 

380; doet afstand vau zijn kopingsnaam 

en heet voortaan weer Pangeran Dipati 

Pugér, 381; krijgt 4000 aan grond; wordt 

door Mangkurat II geroepen als Surapati 

wordt opgeeischt, 400; licht Surapati en 

Nérangkusuma in wat zij moeten doen, 

404; 406; gaat Surapati bij het vechten 

tegen de Hollanders helpen, 415; met 

kyai Plered, 415; Mangkurat II zegt 

den pangeran adipati, dat hij zich aan 

hem houden moet, 447; zijn kinderen 

zijn: Raden ajéng Lémbah, Raden mas 

Sudira, Raden mas Surya, Raden mas 
Mésir, Raden mas Papa, Raden mas 
Sungkawa, Raden mas Sangka, Raden 

mas Sudama, Raden ayu Ayunan, Rade n 
Impun, en nog twee, 449; de pangeran 

adipati anom komt bij hem om zijne 

dochter Lömbah te zien, 449; ’t huwelijk, 4 
461; gaat den staat van het rijk op- 

nemen, tijdens den hongersnood, 453; 

krijgt bericht van de amourette van 

zijn dochter, die weer bij hem in huis 

was gekomen, en Raden Sukra, van den _ 

pangeran adipati anom, 470; laat haar 

dooden, 471; zal tegen Surapati moeten 
optrekken, als deze zijn schijnaanval 
ten uitvoer zal brengen, 480; de cahya 

(nurbuwat) van Mangkurat II gaat over 4 

op Pugër, 484; brengt hulde aan ’t lijk 

van Mandkntn I, 484; beschouwt Mang- 

kurat III als ingeschoven, 484; Mang- 
kurat III zendt hem zijn dochter weer _ 

thuis, 488; wordt om zijn zoon Raden 

Suryakusuma met zijn tamilie gevangen 
genomen, 490; nadat deze het verloren 

heeft, worden zij weer los gelaten, maar 

moeten vlak bij de kraton wonen, 492; 
Pugér zendt den ténung weg, 494; over- 

legt met Cakraningrat en Jangrana, 497 ; 
zijn patih is Sötrajaya, 498; ontvangt de 

boden van Mas Rangga Yudanögara van 

Sémarang, 499, 505; zendt met Cakra- 

ningrat en Jangrana antwoord naar Së- 

marang, 499; zal naar Démak gaan, 500; 

verlaat Kartasura als Raden mas Surya- 
kusuma gevat is, 501; te Cépaga, Kènër, 

Ampel, passeert Kali Tuntang, 504; zendt 

bericht naar Sëmarang van zijn aankomst, 

504; Knol wil, dat hij zich in Sémarang 

vestigt, 504; vernacht in Ungaran, 505; 

gaat naar Pudak payung, 505; ontmoet 

Rangga Yudanëgara; wil naar Démak 



aan, maar Yudanëgara raadt hem Sëma- 

rang aan, 506; Knol komt hem te Pate- 

rongan te gemoet, 508; te Smarang in de 

loge ontvangen, doch logeert bij Rangga 

Yudanëgara 509; men wil Pugër liever 
niet bebben, 515; maar daar hij de meeste 

aanhangers heeft, wordt hij door de Hol- 

landers gekozen, 516; zal benoemd wor- 

den, als hij Jépara, Démak en Tégal ge- 

ven zal, 517; wordt, in 1704 A. D., ge- 

_kroond en koning onder den naam Su- 

suhunan Pakubuwana Senapati ngalaga 

Ngabdurrahman Sahidin Panatagama, 

520; maakt Cakraningrat panémbahan 

en wëdana over de pasisir en Madura, 
en Jangrana diens kliwon, 521; zijn patih 

jaba is Dipati Cakrajaya (— Sëötrajaya), 

zijn patih jéro Tuménggung Kartanégara 

(= Baüakpatra), 521; beveelt luitenant 

Jaisman, Tumënggung Röksanögara en 

Tumëénggung Wiranögara het leger van 

Kartasura en Tégal te verslaan, 522; 

evenzoo Knol, Raden Suradiningrat, Raden 

Démang en Paüji Surengrana dat te Dé- 

mak, 522; en Kapitein Gusman, Tuméng- 

gung Natadiningrat en Arya Jayapuspita 

dat te Tugu (in Kédu) 522; trekt op 

tegen Kartasura, 530; teekent het con- 

tract zonder zijn raadslieden gehoord te 

hebben, 521; trekt naar Salahtiga, 534; 

neemt kyai Plered, 536; wint bĳ Kali 

Caecing 536; krijgt Wangsamëénga van 

Arya Mataram (zijn broeder) bij zich, 539; 

te Salahtiga, 539; komt te Kéntöng, 541 ; 

te Majalégi 545; gaat op een voor Mang- 

kurat III bestemden, doch aangehouden 

olitant van den koning van Siyém naar 

‚ Kartasura, 545; komt te Asém en treft 

hier den Amral, 545; betrekt de kraton 

van Kartasura, 545; Pangeran ngabehi 

(== Suryakusuma, zijn zoon), verlaat 
Verb, B. G., LI, 4e stuk, 
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Mangkurat III en voegt zich bij hem, 
546; Pangeran Arya Mataram, Pangeran 

Panular en Natakusuma sluiten zich bij 

hem aan, 544; zendt Dipati Sujanapura 

om zijn zoon Pangeran Prangwödana, 

die te Kabakalan in Kédu opgestaan is, te 

verslaan, 547; laat Mangkurat III nazet- 

ten, 548; zendt twee jaar na den dood 

van Surapati weer troepen tegen diens 

zonen, 558; laat de wasiyat’s vragen aan 

Mangkurat III, 562; vraagt om Wiraguna, 

Mandurarëja, Arya Tiron, Pulangjiwa en 

Mangunnögara, 562; krijgt bericht, dat 

Mangkurat III de wasiyat's heeft mede- 

genomen 566; de Hollanders eischen den 

dood van Jangrana van hem, 568; 

zendt Jangrana daarvan bericht, 569; 

laat hem dooden, 573; en benoemt 

zijn broeder Jayapuspita in zijn plaats, 

513; richt alles weer in zooals het tijdens 

Mataram was, 515; opstand van Ki Mas 

Dana, 515; Kartanëgara als patih jéro 

af, zijn post komt ook voor rekening van 

Dipati Cakrajaya, den patih jaba, 577; 

laat de moskee van Démak herstellen, 

511; opstand van Tirtakusuma van Wi- 

nongan, 578; zendt Sumabrata en Wira- 

ménggala tot Jayapuspita om hem op te 

roepen, 579; zendt bericht naar Séma- 

rang van den afval van Jayapuspita, 580, 

de bupati’s van Japan (?), Wirasaba, Kë- 

diri, Sidayu, Jipang en Tuban vluchten 

naar Kartasura, 581 ; Jayapuspita is wer- 

kelijk opgestaan, 582; zendt Cakrajaya 

tegen hem, 582; en Kartanégara 582; 

beveelt ringen om de krisgevesten te 

maken, 579; krijgt bericht van den strijd, 

588, 592; neemt Surataruna van Tuméng- 

gung Kartanëgara tot zich, 592; deze 

benoemt hij, als Carik Bajra, tot lurah 

van zijn schrijvers, 593: krijgt bericht 
5, 
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Paderesan (kyai gëöde —), een 
vriend van kyai gëde Mataram, in de 

van den nederlaag bij Surabaya, 598; 

krijgt bericht van de overwinning op Ja- 

yapuspita en op Madura, 622; krijgt 

bericht dat de mafcanëgara tot aan de 

Lawu door Jayapuspita veroverd zijn, 

624; Pangeran Purbaya heeft onaange- 

naamheden met de kompéni, 624; geeft 

Pangeran Blitar en Pangeran Dipanëégara 

bevel Jayapuspita te gaan bevechten 625; 

zendt Dipanëégara den brief, waarbij hij 

aan hem en Arya Jayapuspita Jawa be- 

oosten den Liawu overlaat, 627; ontvangt. 

bericht, dat Pangeran Dipanëgara uitge- 

roepen is tot Panémbahan Erucakra, 631; 

Pangeran Blitar wordt teruggeroepen, 

632; ziek, 632; wil dat de dipati anom 

hem zal opvolgen, na ontstentenis van 

van dezen Dipati Purbaya, bij ontstentenis 

dezen Dipati Blitar, en bij ontstentenis 

van dezen de oudste zijner zonen 632; 

sterft 633; wordt te Magiri begraven 633; 

wordt opgevolgd door zijn zoon, den pa- 

ngeran adipati anom, onder den naam 

Mangkurat IV, 634; aan Tuménggung 

Suraadiménggala van Sémarang en zijn 

familie schonk hij vrijdom van doodstraf, 

688, 

Pakubuwana(ratu-—), weduwe van 

Pakubuwana I, moeder van Mangkurat 

IV, Pangeran Blitar en Pangeran Purbaya, 

642. 

Pakubuwana (sultan ibnu Musta- 

pa —), zie Bëlitar. 

Padonan (desa —), in Sukawati, hier 

legert zich Erucakra (— Dipanëgara), en 

bouwt er zich een kraton, 639. 

Padurëksa(raden—), zie Tépasana. 

Gunung Kidul, 115; dezelfde als kyai géde 

Giring. 

Patah (raden —), zie Jimbun. 

Patih, zie: Udara, Nérangkusuma, 
Cakrajaya, Kontara, Kartanégara, Danu- 

réja, Sindurëja, Sumabrata, Wahan, Wa- 

nasalam, Wular (démung —), Jalumam- _ 

pang, Jayabrata, Jugulmuda, Maûcané- 

gara, Mandaraka, Mandalika, Matahun, 

Mangkurat, Mangkuyuda, Gajahmada, 

Patanen (nyai gëde —), dochter 

van kyai gëde Sela, 77. 

Petor, te Jépara, als de kuméndur 

overgeplaatst wordt naar Sémarang, 529, 

Patrawisa, émban van Raden Sukra, 

den zoon van dipati Sindurëja 463. 

Paterongan, 507; hierheen gaat 

Knol Pangeran Pugër tegemoet, 

Patut (télaga —), wordt op bevel van 

Sunan Prapen, bij gelegenheid dat de 

Sultan van Pajang in Giri zijn sultans- 

titel krijgt, door de daar verzamelde 

bupati’s gemaakt, 122. 

Patalan (desa —), hier was een slang, 

die door Raden Rangga den zoon van 

Senapati gedood werd, 179. 

Pituye, een der kapiteins der Hollan- 
ders tijdens de belegering van Jakarta, 

250, 



Eng (lëmbu—), 2e zoon van Réösi 

vu, koning van Ködiri, en vader van 

kirana, de prinses van Këdiri, die 
rouw wordt van Paji, den zoon van 
Lémbu Amiluhur, 11 en 12. 

Péténg (Lömbu —), zie Tarub (kyai 
—), = Bondan këjawan. 

Patinggi, kyaiagëng Méntawis wordt 

ggì ing Mataram genoemd, 122, 125; 

pe tinggï’ s van Baîüumas, Saradënta en 

Se radénti, 304; een patinggi van de desa 

Palar, 612. 

Pas undan, de Sunda landen aan den 

Amral gegeven door Mangkurat II, 381, 
478. 

_ Pasuruhan, veroverd door Sultan 
Agung, 231; Gémbong Pasuruhan, 250; 

255; de veldtocht naar Pasuruhan tijdens 

Tu NE runz Wiranégara (== eran), 

4 137, 447, 
_ 

k Pasuruhan (bupati —), 120. 

_ Pasuruhan (bupati —), krijgt van 
Pangeran Surabaya bevel om op te ko- 
m en om zich tegen Senapati te verzetten, 

182; door Senapati overwonnen, en daar 
als regent gelaten, 196; als Senapati ko- 
ning is geworden, 220; opgeroepen door 

F angeran Wirasaba tegen Sultan Agung, 

224, 

Pasuruhan (bupati —), zie Dérma- 

_yuda. 

__Pasuruhan (bupati—), zie Angga- 
Jaya. 

67 

Pasuruhan (bupatí —), zie Wira- 
négara. 

Pasuruhan (bupati —), zie Jayadita. 

Pasiraman (desa —), in Baîumas, 
316; hier wordt op zijn vlucht naar het 

westen Mangkurat I ziek, maar boven- 

dien nog vergiftigd door den pangeran 

adipati anom, 316. 

Pasar gëde (Mataram), 454, 662; 

westelijk van de moskee te Pasar Gäde 

zijn begraven kyai Pamanahan, 124; 

Senapati, 209; Panémbahan Krapyak, 

217. 

Pusaka: 

Kris: Maisa Nular, Carubuk, Culik, 

Kala muüëng (zie Giri), Jangkung pacar, 

Kasur, Jaka tuwa, Sangkélat, Pafiji, Paso- 

pati, Këébo Déngën, Malela, Gumarang 

(== Gupita), Balabar, Bëtok. 

Lans: zie Plered, Dandang musuh, 

Baru. 

Buisje: Gundil. 

Ring: Uluk, Mafijangan bang. 

Bénde: Udan arum, **, Bicak. 

Gong: Sëékar dalima. 

Bale: Bale sawo. 

Kéndali: Macan gugub. 

Zadelblok: Gatayu. 

Pédati: Jébat betri. 

Gérbong: Bale lumur. 

Gamëlan: Monggang. 

Pasisir (raden démang—), zoon van 

Pangeran Cakraningrat, 439; ontvangt 

Burham en zendt bericht van zijn komst 

aan zijn vader, 439; komt met Burham 

in bet Pasuruhansche, 441 ; hij is door zijn 



vader niet ingelicht, dat de inlanders slechts 

voor de leus vechten, 441 ; wordt door ki 

Ebun Jaladriya gedood, 442 ; zijn ëmban’s 

Jangpati en Jangkewuh (in den tekst fou- 

tief Mangkewuh), 442. 

Pusparudita, wordt door Pakubu- 

wana I tot regent van Batang gemaakt, 

5 os 

Pusparaga (ki —), zie Jayaningrat. 

Puspakëéfücana, het paard door 

Senapati bereden bij de verovering van 

Madiyun, 191. 

Pasopati, naam van een kris van 

Sunan Bonang (?), 50. 

Pésagi (dipati —), een der twee 

hoofden der bupati’s der bangwetan, als 

zij na de verovering van Madiyun tegen 

Senapati optrekken, 201; is paman van 

Senapati ing Kédiri, 202; sneuvelt, 202. 

Pasingsingan (tuménggung — ), 

émban van Pangeran Alit, den broeder 

van Mangkurat 1, 261 ; vader van Agrayu- 

da, 261; wil den prins koning maken, 

261; wordt gedood, 262. 

Palar (desa —), 672. 

Palar (patinggi van de desa —), 

trekt, nadat Tuménggung Kënduruwan 

den horoscoop van Panémbahan Purbaya 

heeft laten trekken, deze voor Paném- 

bahan Purbaya op zijn bevel nog eens, 

672. 

Palered, hier sticht Mangkurat I zijn 
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kraton, 260; wordt betrokken, 267; 

hem verlaten 313; 320; Prabu ngalagg 
te Pélered, 327; 313. ER. 

hei 

Pélered (kyai —), een lans door 
Brawijaya aan Raden Bondan këja 
geschonken, 42; Pangeran ngabehi Lo- 

ring pasar voert hem, als hij tegen Arya 

Panangsang vecht, 101; wordt door 

Mangkurat I aan zijn zoon Pangeran 

Pugér geschonken, 316; deze strijd 

mede 364; gebruikt hem, als hij Surapati 
helpt tegen Tak, 415; steekt er Jaya- 
lélana mee dood 436; Mangkurat II 
vraagt Pugër om een model, 459; door 

Pakubuwana gebruikt bij Kali Cacing, 
D36. _& 

Pëélaraban, (een plaatsnaam?), 435; 

(vlak bij Kartasura?)). 

Paladadi (desa —), in Wirasaba, 225. 

Palasara, zoon van Sakri en vader 

van bagawan Abiyasa, 10. í 

Palembang, het rijk op Sumatra's 

westkust, het rijk van Arya Damar, 

26. | En # 
Ko 

Palembang (panémbahan —), zie 
Jimbun. 

Palabuhan (bénawi—), de rivier 

van Ködiri, 342; Kraeng Naba, Dipati 
Martapura en Dipati Martalaya springen 

er overheen, 342; 350; 352, wonder als 

Mangkurat II er inspringt 352; hier 

legert de amral, als hij Panémbahan P- ur- 

baya in Këdiri bestookt, 683. 



Pulangjiwa (raden pafji —), de 

veldheer over de Madureesche troepen, 

die met Surabaya tegen Sultan Agung 
strijden, 221; sneuvelt, 222, 

_Pulan gjiwa, wordt door Mangkurat 

T aan Prawirataruna medegegeven, 294. 

Pulangjiwa, nog trouw aan Mang- 

kurat III, wordt door Pakubuwana I 

opgeeischt en naar Kartasura gezonden, 

ontsnapt, wordt weer gevat, en van kant 

gemaakt, 565. 

Papa (raden mas —), zie Prangwé- 

dana. 

Pudakpayung (desa —), benoorden 

Ungaran, 505. 

ME ajarakan, hierheen trekken de 

met Kraeng Galesong naar Jawa gekomen 

Makasaren, 291. 

Pajarakan, bĳ Taji, 311. 

na ne a nd ke Pajajaran, naam van het rijk van 

__Kuda Laleyan en zijn opvolgers (Baîja- 

__ransari, Munding sari, Munding wangi, 

_ Sri Pamékas, en Bafiak wide — Siyung 

wëénara), 12. 

Pajang, 307, 310; de kraton daar is 

angkëér, 67. 

Pajang (sultan —), zie Adiwijaya. 

Pajang (sultan —), zie Démak (adi- 

pati —). 

Pajang (ratu —), zie Bénawa. 
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Pajang (dipati —), zie Gagak baning. 

Pajang (pangeran —), zoon van Pa- 
ngeran Gagak Baning, den broeder van 
Senapati, 181, wordt dipati van Pajang 
na zijn) vaders dood; wordt door Sena- 
pati naar Këdiri gezonden om dat te ver- 
overen, 199; (adipati —), waarschuwt Se- 
napati, dat Pragola, de adipati van Pati, 

tegen hem is opgestaan, 204; waarschuwt 
Panémbahan Krapyak, dat zijn broeder 
Pangeran Pugér (— dipati van Démak), 

tegen hem is opgestaan, 212; wil zich 

aansluiten bij Pangeran Surabaya bij 

diens tweeden aanval op Mataram onder 

Sultan Agung, 229; doch wordt daarin ver- 

hinderd, 230; staat tegen Sultan Agung op 

in verband met Pangeran Manduraröja 

van Mataram, 231; vlucht met Tambak- 

baya tot Pangeran van Surabaya, 234; 

wordt na de onderwerping van Pangeran 

Surabaya naar Mataram gevoerd, 236. 

Payak, hier verblijft Mangkurat II, 

aan den voet van den Gunung Antang, 

353, 354. 

Pamanahan (kyai —), zoon van kyai 

gède Ngénis, 78; huwt met de oudste 

dochter van nyai agëng Saba 78; leert 

bij Sunan Kali Jaga, 78; gaat in dienst 

bij den Sultan van Pajang, wordt lurah 

tamtama, 78; heeft 7 kinderen: Raden 

Jambu, Raden Bagus, Raden Santri, Ra- 

den Tompe, Raden Kédawung, de vrouw 

van Tuménggung Mayang, en de vrouw 

van Dadaptulis, 79, 112; geeft voor met 

ki Paüjawi Arya Panangsang gedood te 

hebben, die inderdaad geveld was door 

zijn zoon Raden Ngabehi Saloring pasar 

(= Raden Bagus, als kind aangenomen 
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door den Sultan van Pajang), 102; en ont- 

vangt Mataram, 103, krijgt een der door 
Ratu Kali Namat gegeven vrouwen, die ge- 

séngkëérd wordt, in bewaring, 107; Ma- 

taram wordt hem nog steeds niet overge- 

geven, daarom is hij verstoord, 107 ; gaat 

naar Kémbang Lampir 108; Sunan Kali 

Jaga leent zijn tusschenkomst om hem Ma- 

taram te doen geven, 109; hij moet een 

eed doen bij Sultan Pajang, 111; kyai 

gëde Karanglo onthaalt hem, 113; en 

begeleidt hem, 113; heet kyai gëéde Pa- 

manahan, als hij in Mataram is gekomen, 

114; zijn ontmoeting met kyaì gëde Gi- 

ring, 116; drinkt de dawëgan van kyai 

gëöde Giring leeg, 117; Sunan Prapen 

van Giri voorspelt hem de toekomstige 

grootheid van zijn geslacht, 122; wordt 

patinggi van Mataram genoemd, 122, 125; 
wijst Pangeran ngabehi Loring pasar (Ba- 

gus Senapati) tot zijn opvolger aan, 124; 

zijn dood, 124; wordt begraven bewesten 

de moskee (te Pasar Gëde), waar later 

ook zijn zoon Senapati en zijn kleinzoon 

Panémbahan Krapyak begraven 

124. 

zijn, 

Pamantingan, een der 8 voornaamste 

verblijfplaatsen van geesten, 10; ook 

een latere zetel van Ajar Cémara tung- 

gal van den Gunung Kombang, 21 ;Sunan 

Kali Jaga toeft daar 48. 

Pamëénang (raden mas —), 
van Panémbahan Krapyak, 216. 

zoon 

Pamëénang (pangeran —), toeft bij 

den kraman Raja Namrud, tijdens Mang- 

kurat II, 316; gevangen en gedood door 

Dipati Mangkuyuda, 381. 

en ke 

Pamëérden, aan Pangeran Purb be ya 

ontnomen, 624. ne 

Pamërsan (bupati —), 617. 

Pamöérsan (desa —), beoosten Pasar 
gëde, 662, 664. „rt 

Pambayi (kapitan —), bij den 4 Am- 

ral, als deze Panémbahan Purbaya in 

Kédiri bestookt, 683. a 

Pamëékas (sri —), de laatste der ko- 
ningen van Pajajaran, zoon van Munding b 

wangi en vader van Arya Bangah, Raden 

Susuruh en Siyung wönara, 12; laat 

Ajar Cépaka dooden, 13; laat Siyung 

wénara, dien hij vergeefs getracht heeft 4 

te dooden, in de rivier werpen, 14; 

neemt hem later weer in genade aan, 

17; wordt door dezen in een ijzeren kooi — 

Belete en op zijn beurt in derivierge- 

worpen, 18. 

Pamëkas (raden —), jongste zoon — 
van den ler vorst van Démak, 61. 

í 1 

234, 
el 

‚4 

Pamékasan (pangeran —), 

sterft, 235. 

„ Pamëékasan (bupati —), zie Dikara 

(arya —). 

Pamalang, hier ligt Seh Rahidin _ 

van Atas angin begraven, 30. 

Pamalang (bupati —), 669. 

Pamalang, 220, = Malang, in Pasu- 

ruhan. 



pati naar Kédiri gezonden om dat te ver- 
overen, 199. 

_Pambandém (lutnan —), sneuvelt 

voor Surabaya, 609. 

_ Pugëér (pangeran —), zoon van Sena- 

pati, 180; komt niet op audientie bij 

Mas Jolang, als deze vorst is geworden, 

210; wordt door hem tot dipati van Dé- 

mak gemaakt, 211; staat op, 211; vraagt 
om alles benoorden de gunung Kéndéng, 

212; wordt gevangen, 213, en in Kudus 

geïnterneerd. 

__ Pugér (pangeran —). Témbaga (ra- 

den —), zoon van Senapati wordt na den 

afval van Pangeran Pugër (den adipati 

van Démak) door Panémbahan Krapyak 

tot Pangeran Pugér verheven, 212. 

Pugér (pangeran —), zie Pakubuwana. 

Pugér (raden ayu —), een nicht van 
haar wordt door Mangkurat II als kind 

aangenomen, 477; huwt met Raden Su- 

_maningrat, een neef van de ratu köücana, 
481. 

Pagölen (== Bagëlen), naam van de 

residentie en de plaats, zetel yan Panu- 

_ hun, 11, 131; onderwerpt zich aan Pange- 

ran Pugêér, den zoon van Mangkurat 1, 

319; hij stelt er Tuménggung Gadjah 

__Pramoda over aan 319; aan Pangeran 

| Purbaya ontnomen, 624, 

___Pagélen (bupati —), zie Gajah pra- 

| moda. 
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Pagagakan (desa —), 681. 

Pabelan (raden —), zoon van Tu- 

ménggung Mayang, den zwager van Se- 

napati, 150; verleidt Rétna Sëékar këda- 

ton, de dochter van Sultan Pajang, 151 

volgg.; zijn dood, 157. 

Pati (het landschap), wordt met Ma- 

taram als prijs gesteld voor hem, die Arya 

Panaugsang verslaan zal, 93; wordt aan 

ki Pafjawi geschonken, 105 ; Pati onder- 

werpt zich aan Trunajaya, 306; hier zal 

later Raden mas Tapa komen, 316. 

Pati (kyaigëde —, bupati —), zie Paü- 

jawi, 300. 

Pati (dipati —), zie Pragola. 

Pati (dipati —), zie Pragola. 

Pati (dipati —), zie Mangunonéng. 

Petak (bagus —), zoon van Pangeran 

Mangkubumi, den broeder van Panémba- 

han Krapyak, wordt later bupati van 

Madiyun, 216. 

Pangiri (arya —), zoon van Prawa- 

ta(?), — adipati van Démak (?). 

Péngarang (lémbu —), 3e zoon van 

Rési Götayu, koning van Gögëlang, 

12. 

Pangalasan (mantri —), van Pa- 

jang, die Senapati bericht zendt van 

de komst der gezanten van den Sul- 

tan van Pajang, 145; van de wanorde 

in ’t rijk van Pajang, als na den dood 



12. 

van den Sultan de adipati van Démak 
den troon zal bestijgen, 166. 

Pangalasan (mantri —), van Pati 

tijdens den opstand van Pragola (no. 2), 

240. 

Péngging, vroeger een kabupaten, 

53. 

Péngging (kyai géde —), zie An- 

dayaningrat. 

Péngging (kyai gëöde —), zie Ké- 

nanga (ki këbo —). 

Dandangwacana, een Madurees (?), 

een der dapperste strijders van Trunajaya, 

303; wordt door Trunajaya naar Mataram 

gezonden om Panëmbahan Kajoran naar 

Surabaya te halen, 307 ; wordt aan Mang- 

kuyuda medegegeven om Mataram te ver- 

overen, 310; zet Mangkurat I na zijn 

vlucht uit Plered na, 314; wordt bij Ja- 

gabaya verslagen door Susuhunan nga- 

laga (Pangeran Pugëér), vlucht naar Ple- 

red, 320; en dan naar Këdiri, 320, 340, 

346; zijn dood, 352. 

Dandangmusuh, een lans van Pa- 

ngeran Arya Panangsang, 98. 

Dukut, zoon van Watu gunung en 

Dewi Sinta, de 29ste wuku-week 3. 

Dadapan (rangga nn volgeling van 

Panémbahan Kajoran te Mélambang, 432; 

zijn dood, 432. 

Dadaptulis (arya —), echtgenoot van 

een dochter van kyai Pamanahan, 112, 

Dadungawuk (ki —), iemand uit 
Kédu pingit, die tamtama worden w 
bĳ den 3en vorst van Dömak (Trén 
na, 63; door Jaka Tingkir met 
sadak doon 

Dayaluhur, aan Pangeran Purba) va 

ontnomen, 624, en an 

Dayaluhur (bupati —), 617, 

Dumpul (desa —), 684. 

Dobras (raden —), zoon van Pa- 
ngeran Pökik, 276; houdt het met de 

vrouw van Pica Singasari, 216; 
zijn dood, 277. 4 

Déngëén (ki kébo —), de kris v van 
Boecor, 134. Aan 

À 

Dungkul (gunung —), in Kediri, 

559, 563. 

kk 
Jaisman (lutnan —, hoofd van 

de Hollandsche hulptroepen door Pa- 

kubuwana 1 gezonden om het leger van 

Kartasura in Tégal te verslaan, 522. 

Jénar, in Pagëlen, hier moet Pange- 

ran Pugër, zoon van Mangkurat I, koning 
worden, wat geschiedt, 316; hij ko nt 

er, 319; geeft als Susuhunan ngalaga 
er den naam Purwakanda aan, 319. 

Jendral (te Bëtawi), eischt den dood 
van Jangrana, 568. à 

Janas: (ki —), een pande, die voor 

Sunan Kudus een kris maakt, als de Pa- 

sopati van Sunan Bonang, 50, 



EJ uru (kyai —), zie Jurumartani, 79 

_ Jurukiting (panémbahan —), zoon 

van Dipati Mandaraka (— Jurumartani), 
216; wordt na den dood van Dipati 

Sujanapura gezonden om Madura te ver- 

overen, 235. 

Jrodo, een der kapiteins der Hol- 

landers tijdens de belegering van Jakar- 

ta, 250. 

Jurutaman, een jim, ondergeschikt 

aan Senapati, die voor dezen Sultan Pa- 

jang doodt, 163. 

Jurutaman, een albino van Paném- 

bahan Krapyak, die door deze in Danalaya 

werd gehuisvest, 210; zijn dood door Sul- 

tan Agung, 268, 493. 

Jurumartani (kyai —), zie Man- 

daraka. 

Jakarta, zie Jayakarta. 

Jakarta (bupati —), 248. 

Jakuwes, een der kapiteins der 

Hollanders tijdens de belegering van 

Jakarta, 250, 251. 

Jak im (lutnan —), komt met de hulp- 

troepen van Batavia bij Brinkman, 610, 

Jakub, naam van een hond van den 

Amral, tijdens Mangkurat IV, 658; krijg: 

na den dood van Dipati Lumarap den 

naam Lumarap, 658. 
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Jadita (tuménggung —), zie Jayadita, 

Jati (wana —) (?), in de gunung Kön- 
déng, hier ontmoet Jaka Tingkir kyai 

agöng Butuh, 64, 

Jati (gunung —), in Carëbon, aan 

dezen berg ontleent Sunan Gunung Jati 

zijn naam, 31. 

Jati (sunan gunung —), 31; Sunan 

Kali Jaga is een zwager van hem, daar 

deze een zuster van hem huwde. 

Jati (ngai göde —), dochter van kyai 

göde Sela, 77. 

Jatisék ar, bosch benoordoosten La- 

sëm, hier rooft Jaka Sahid, 30. 

Jatijajar, in Sémarang bij Ungaran, 

5 

Jaswi (kapitan —), hoofd van de 

Hollandsche bezetting te Kartasura, als 

Pakubuwana I sterft, 632; bij de kroo- 

ning van Mangkurat IV, 634; Pangeran 

Blitar tracht hem over te halen met hem 

gemeene zaak te maken, 640; verjaagt 

Pangeran Blitar bij zijn aanval op de 

kédaton van Kartasura, 641, 

Jasupanta, — Jayasupanta. 

Jawa (nusa —), het eiland Jawa. 

Juwana, 306, tot hier zijn de troepen 

van Trunajaya en Galesong genaderd. 

Juwana (bupati —), 586. 



Jiwaraga (mantri kaparak), zie 

Martapura. 

Jalu (ratu—), na den dood van 

Pangeran Mas tot bupati van Ködiri aan- 

gesteld door Pangeran Surabaya. 198. 

Juldah, plaats van afkomst van 

Seh Wali lanang. 28. 

Jaladra (rangga —), mantri van Pati, 
tijdens den opstand van Pragola (No 2), 

240. 

Jaladriya. Ki Ebun (kamituwa —), 
bij Untung in de benteng Alang-alang, 

389; krijgt, als Untung zelf van den Sultan 

van Carébon den naam Surapati heeft 

gekregen, van dezen den naam Ki bun 

Jaladriya; 393, brengt Saradénta en Sara- 

dëénti volgens de afspraak gebonden bij 

Surapati, 397; steekt Raden Démang Pasi- 

sir, den zoon van Cakraningrat, overhoop, 

442; zijn dood, 563. 

Jalumampang, patih van Baurëk- 

sa, den koning der baya’s, 69. 

Jolang (raden —), zie Krapyak. 

Julungwangi, zoon van Watu gu- 

nung en Dewi Sinta, de 9° wuku-week, 3. 

Julungpujut,zoon van Watugunung 

en Dewi inta, de 15° wuku-week, 5. 

Japan, naam van de plaats, waar vroe- 

ger Majapait lag, later op verzoek van 

de bewoners Majakérta genoemd, Veth, 

Java II 118, dit geschiedde in 1838; 182, 

292; Kartayuda, broeder van Jayapuspita- 
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valt hier in, 581; Jayapuspita legert er 

zich, 666. kt 

Japan (bupati —), 120; opgeroepen 

door Pangeran Wirasaba tegen Sultan 

Agung, 224; sneuvelt, 231. ni 

Japan (bupati—), zie Lontang (mas —). 

Jëöpara, naam van de residentie en 
de plaats, zetel van Sandang garba, 11; 

215; Ngabehi Mangsadipa wordt naar 
Jépara gezonden, 292, 251; Citrasoma 
wordt tot regent er van gemaakt door 

Pakubuwana I, 567. 

Jépara (bupati —), zie Martapura. 

Jépara (bupati —). zie Sujanapura. 

Jépara (bupati—), zie Martapura. 

Jépara (bupati —), zie Sujanapura. d 

Jëépara (bnpati —), zie ce 

Jëépara (kumöndur —), 399; krijgt be- — 
richt van den dood van Tak, 417; heet — 
Sélupdriyansah, 417; is boos om de huiche- — 
larij van Mangkurat II; Jiwaraga komt bij _ 

hem, 419; verzoekt om de beleediging een 

Hollander aangedaan, Martapura (—= Ji- 

waraga) te dooden, 422; krijgt bericht, 

dat Surapati te Pasuruhan is, 430; wordt — 
door Mangkurat II verzocht om hulptroe- — 

pen tegen Wiranëégara, 431; die er ook om 4 

naar Batavia zendt; te Sömarang met 

den Commissaris en Pugër, 514; de ku- 

mëéndur wordt naar Sëémarang overge- 
plaatst; te Jëpara komt een feitor (zie 

kumëéndur), 529. 



582; Wiraséntika wordt door Pakubuwa- 

onder den naam Tuménggung Sura- 

ya regent van Jipang gemaakt en wò- 

over de maïieangara, 567; hier wordt, 

het verjagen van Jayapuspita van Sura- 

baya, ki Sangka regent, onder den naam 

Tuménggung Métahun, 623, 

_Jipang (arya —), — Pangeran Arya 
Panangsang, 81. 

_ Jipang (adipati—), zie Pange- 

ran Arya Panangsang. 

RJ ipang (bupati —), zie Bönawa. 

BJ ipang (bupati —), zie Surawijaya, 

Jipang (bupati —), zie Métahun. 

Judipati, een soort soldaten, 338; 
(uit Pékalongan). 

Jayaningrat (dipati), zie Andaya- 

pingrat. — 

Jayaningrat (tuménggung —). Pus- 

_paraga (ki—),een pëéranakan Cina van 

_Sémarang, panakawan van den pange- 

ran adipati anom tijdens Mangkurat 
II (den lateren Mangkurat III), wordt 

__door dezen, als hij Mangkurat III gewor- 

den is, Tumönggung Jayaningrat gemaakt, 

$ 487; Mangkurat III wil hem regent 

van Sémarang maken 448; wordt door 
Mangkurat III naar Ungaran gezonden, 

_ 524; loopt over tot Pakubuwana, 530; 
wordt door Pakubuwana I tot regent 
van Pékalongan gemaakt, 567; te Sura- 

baya tegenover Jayapuspita, 594. 
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Jayaraga (pangeran —), zoon van 

Senapati, 180; wordt door Panémbahan 

Krapyak tot bupati van Panaraga aan- 

gesteld, met vier bupati’s onder zich, 

213; valt af, 214; wordt in Masjid Watu 

geïnterneerd, 215. 

Jayakarta, ten naastebiĳ altijd 

Jakarta genoemd, 248; vgl. Surakarta. 

Jayadita (tuménggung —), regent 

van Pasuruhan, wordt door Raden Tirta- 

kusuma van Winongan verjaagd, 578; 

wordt gekrist, 578. 

Jayataka, een soort soldaten onder 

Senapati, 186. 

Jayasudarga (kì —), krijgt van 

Mangkurat IV bevel Bagëlen te veroveren, 

669; dat hij verovert, 670. 

Jayasupanta (Raden —), zie Suja- 

napura. 

Jayawinata (ki —), bupati van Ma- 

taram, 575; wordt gezonden om ki Mas 

Dana te verslaan, 576; doch verliest, 

516; komt met troepen Brikman enz. te 

Surabaya te hulp, 617. 

Jayalëélana, zoon van ki Wanaku- 

suma, 433; wordt door Pugër met 

kyai Plered gedood, 435. 

Jayaparusa, zoon van ki Wanaku- 

suma, 433; wordt door den Buginees 

Singabarong gedood, 436. 

Jayapati, zie Sujanapura. 
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Jayapuspita, broeder van Tu- 

ménggung Jangrana van Surabaya, 

tijdens Mangkurat III, 512; wordt bij de 

troonsbestijging van Pakubuwana I 

Arya Jayapuspita, en krijgt 1000 cacah’s, 

522; wordt door Pakubuwana 1 ge- 

zonden om de troepen van Kartasura 

te Tugu te verslaan, 522; wordt door 

Pakubuwana tegen Salahtiga gezonden, 

533; Jangrana overlegt met hem, als hij 

‘t bericht van Pakubuwana Il krijgt, dat 

de Hollanders zijn dood hebben geeischt, 

510; wil amuk maken bij den dood van 

zijn broeder Jangrana, 572; wordt tot 

bupati van Surabaya benoemd, 573; gaat 

naar Surabaya, 575; daar laat hij den 

kleinen man de goran lezen en sémbayang, 

en schenkt ze de belasting kwijt, 575, 606; 

gaat eens ter audientie, 579; wordt op- 

geroepen, 579; zendt Surengrana om 

Garësik te veroveren, 580 ; de kuméndur 

van Sémarang bij hem, 580; beveelt zijn 

beide broeders de pasisir en de maû- 

canégara te veroveren, 581; zij veroveren 

Japan, Wirasaba, Kédiri, Sidayu, Jipang 

en Tuban, 581, 582; Cakrajaya en Karta- 

négara worden tegen hem gezonden, 582 ; 

tegenover de troepen van Pakubuwana 

te Surabaya, 594; te Kapasan, 594; in zijn 

leger vechten mede pëöngulu's enz, 595; 

gevecht bij Surabaya, door hem ge- 

wonnen, 596; Surabaya opnieuw aange- 

vallen, 606; wonderen door den invloed 

van het geloof, 606; krijgt bericht van 

de komst der Balische hulptroepen, 607 ; 

wil eerst van hen niet weten, 607 ; vlucht 

uit Surabaya, 610; zijn soldaten Dulang- 

mangap, 611; wil zelf medestrijden, 612; 

zijn soldaten Talangpati, 612; wordt door 

de vrouwen teruggehouden, 618 ; verliest 

t gevecht, 614; de oorlog van Jayapus- vader van Jayamisena, 11, 

pita is prang sabil, 614; vereenigt zich 

met de Baliers in Kapraban, 614; gaat 
naar Kaputran, 614; gaat naar Wana- 

krama, 615; wordt door Majoor Gustap 

van hier verjaagd, 619; gaat naar Japan, 
620; de Baliers legeren steeds afgezon- 

derd, 623 ; Murah Paüji Buleleng verzoekt 
hem aan zijn broeders Paji Surengrana 

en Paîji Kartayuda den titel Paüji te 

ontnemen, 623; geeft Kartayuda bevel de 

maficanégara beoosten den Lawu te ver- 

meesteren, 623; krijgt van Démang Karta- 

yuda bericht van de komst van Dipanëégara _ 

te Madiyun, 628; trekt dezen tegemoet, 

628; ontmoet hem en ontvangt den brief, 

628; roept Pangeran Dipanégara uit tot 

Panémbahan Erucakra, 629; krijgt zelf — 

den naam Dipati Panatagama, 629; wil 

dat Panémbahan Erucakra zich in Kédiri 

zal vestigen, 629; Erucakra laat hem over 

wat beoosten de rivier van Kêdiri 

ligt, 630; gaat weer naar Japan, 630; 

zendt Natapura en Tuménggung Jang- 

rana naar Surabaya, 630; Krijgt van 

Pangeran Purbaya (— Panémbahan Se- 

napati ning pèrang) bevel Panémbahan _ 
Erucakra aan te vallen, 653; zendt aan 

Dipati Sasranégara, die bij Panémbahan 

Erucakra te Padonan is, bevel dezen te _ 

verlaten, 653; roept na den dood van _ 
Dipati Sasranégara Dipati Natapura 

van Sépaîüjang naar Japan, 666; en 

zendt hem om Kartasura aan te vallen, _ 

667 ; wordt ziek, roept Natapura terug, 

616; sterft, en zijn leger verloopt, 676. 

Jayamisena, zoon van Jayamijaya 

en vader van Kusumawicitra, 11. 

Jayamijaya, zoon van Jayabaya en 



_ Jayabrata (tuménggung —). Gar- 

wakanda (ki —), kemphaan in ’t leger 

van Pangeran Blitar, den zoon van Paku- 

buwana Ì, als deze tegen Panëmbahan 

Erucakra optrekt, 631; stookt Pangeran 
dipati Blitar tegen Mangkurat IV op, 
636; vader van Ragum, 636; bij Pange- 

ran Blitar, 641; wordt met den naam 

_ Tuménggung Jayabrata, patih bij Sultan 

Ibnu Mustapa Pakubuwana Senapati ing 

_ alaga Ngabdurrahman Sahidin Panata- 

_sama (— Pangeran Blitar, broeder van 

_ Mapgkurat IV), 645; onder Panémbahan 

Purbaya te Marébung, 670, 673; brengt 

het lijk van Sultan Blitar van Malang 

naar Kartasura, 685. 

Jayabaya, zoon van Géndrayana en 

vader van Jayamijaya, vorst van Ködiri, 

melt. 

| Jayengrana (tuménggung —). Ang- 

__gawangso, uit Surabaya, sluit zich bij Mang- 

kurat IT aan, na den dood van Mang- 

| kurat 1, 328; trekt met den Amral naar 

Surabaya, 345; vermeestert fai Sëtomi, 

| 347; wordt bupati van Surabaya onder 

den naam Tumëénggung Jangrana, 350; 

| wordt gezonden om de Makasaren op den 

gunung -Sampura te vernietigen, 353; 

wordt door Mangkurat II geroepen, als 

| Surapati opgeeischt wordt, 400, 406; 

met Sindurëja naar Jépara gezonden, 

422; wordt tegen Panëmbahan Kajoran te 

Mélambang gezonden, 481; krijgt van 

Mangkurat II bevel in schijn te gaan vech- 

ten met Wiranégara te Pasuruhan, 438; 

Mangkurat II zegt den adipati, dat hij 

zich aan hem houden moet, 447; ver- 

eenigt zich met Cakraningrat om Pugér 

koning te maken, 497; krijgt bevel Pu- 

1 

gër te achterhalen, 503; verlaat Karta- 

sura, zeggende Surabaya tegen Cakra- 

ningrat te willen verdedigen, 510; gaat 

naar Sampang, 510; Cakraningrat zendt 

hem naar Surabaya, 512; zijn broeders 

Jayapuspita, Kartayuda en Surenggana, 

512; wordt dipati Jangrana bij Pakubu- 

wana’s Ï troonsbestijging, 521; en Ca- 

kraningrat’s kaliwon, 521; trekt met 

Pakubuwana tegen Salahtiga, 534; wordt 

gezonden om Mangkurat III na de ver- 

overing van Kartasura verder te vervol- 

gen, 548; met Knol tegen Wiranëgara 

gezonden, 553; zijn verraad te Bangil, 

554; tegen Surapati’s zonen gezonden, 

558; zijn dood wordt door de Hollanders 

geeischt, 568; ontvangt bericht daarvan 

van Pakubuwana I, 570; overlegt met 

Wiratanta, Arya Jayapuspita, Paüji Su- 

rengrana, en Païji Kartayuda, 570; zijn 

zoon heet Jaka Tangkëban, 571; gaat 

naar Kartasura, 571; verzoekt, dat Jaya- 

puspita hem mag opvolgen, 572; wordt 

door de lurah’s Martalulut en Singanëgara 

gedood, 572; Jangrana is gebruikelijker. 

Jayengrana (ngabehi —), jongste 

broeder van Arya Jayapuspita, 595, 610; 

sneuvelt, 611; zie Jangrana. 

Jayengrana (tuménggung —). Tang- 

kéban (jaka —), zoon van Dipati Jang- 

rana (— Anggawangsa) van Surabaya, 

511; chef van een gedeelte van Jaya- 

puspita’s troepen te Surabaya, 595, 610; 

krijgt den paam Tuménggung Jangrana, 

als Pangeran Dipanégara, de zoon van 

Pakubuwana I, Panémbahan Erucakra is 

geworden, 629; dipati Panatagama zendt 

hem naar Surabaya, 630; gaat naar Sé- 

pafjang, 630; zie Jangrana, 



Jayengkewuh, gebruikelijker Jang- 

kewuh, er staat foutief Mangkewub, 

émban van Raden Démang Pasisir, den 

zoon van Cakraningrat, sneuvelt tegelijk 

met den raden, 442, 

Jayengkewuh, séntana van Pange- 

ran Cakraningrat van Madura, wordt door 

dezen met Raden Suradiningrat tegen 

Arya Dikara gezonden, 601; sluit zich bij 

Suradiningrat aan, als deze Cakraningrat 

wil verdringen, 602; zie Jangkewub. 

Jayengpati, émban van Raden Dé- 

mang Pasisir, den zoon van Cakraningrat, 

sneuvelt tegelijk met den raden, 442. 

Juminah (pangeran —), zoon van 

Senapati, 180. 

Jimat (raden —), zie Cakraningrat. 

Jumilah. (rétna —), dochter van 

Panémbahan Madiyun, kleindochter van 

den 3en Sultan van Démak, 187; wordt 

de gemalin van Senapati, 195. 

Jambu (raden —), zie Mangkubumi.- 

Jambu (desa —), 204. 

Jimbun (senapati —). Patah (ra- 

den—), zoon van Bra Wijaya, den laatsten 

vorst van Majapahit, bij de putri Cina, 

die aan Arya Damar werd geschonken, 

31; als Arya Damar van de regeering 

van Palembang afstand wil doen, wil hij 

dat Raden Patah hem zal opvolgen, 31; 

verlaat Palembang, 32; Raden Husen, 

de eigen zoon van Arya Damar, gaat 

hem na, 32; zij verslaan Supala en 
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33; wordt Mota 33; huwt 

de ante dochter van ai gëde Malo 5 
een kleindochter van Sunan Ampel dént A 

33; gaat naar Bintara en vestigt zich 
ge 33; wordt naar Majapahit gehaald, 3 

36; door Bra Wijaya als kind erkend en 
benoemd tot adipati van Bintara, 36; 

komt niet op audientie, 45; de adipati 

Térung wordt daarom tot hem gezonden, 

45; hij antwoordt hem, dat zijn geloof 
hem dat verbiedt, en dat er voorspeld is, _ 
dat Bintara een kraton zal worden, van 
waaruit zich de islam over Java zal ver- 
spreiden, 46; de adipati Térung belooft 
hem te zullen helpen, als hij tegen Ma- 

japahit zal opstaan, 46; de dipati van 

Madura, Arya Teja van Tuban, de bu-_ 

pati van Surabaya, Sunan Giri (Prapen) 

en de andere wali’s sluiten zich bij hem 

aan, 46; hij belegert Majapahit, 46; dat 

hij ambon terwijl Bra Wijaya nek zijn 

getrouwen verdwijnt 47; de nurbuwat, — 

(andaru) gaat over op Démak, 47; doch _ 

Raden Patah wordt niet dadelijk koning, 

omdat op bevel van Sunan Ampel dénta, A 

Sunan Prapen eerst 40 dagen over Java 
moet heerschen, 47; wordt koning over _ 

Java te Démak onder den naam Senapati _ 

Jimbun Ngabdurrahman Panémbahan Pa- 

lembang Sahidin Panatagama, 48; onder 

zijne regeering wordt Jawa Mohamme- 

daansch, 48; de moskee van Démak ge- 

sticht (men zie echter onder Bintara), 48; 
ki Wanapala wordt met den naam Mang- | 

kurat zijn patih, 48; laat kyai gëde ä 

Péngging (Kébo Këénanga), die niet op 

audientie komt, oproepen, 53; zendt eerst 

ki gëde Wanapala, 53; en laat hem dan _ 

door Sunan Kudus dooden, 56; heet 



n Dèémak, 53; zijn dood, 61; zijn 

deren zijn: Ratu Mas, gehuwd met Pa- 
an Carébon, Pangeran Sabranglor 

hem opvolgt), Pangeran Sedalepen, 
Raden Trénggana, Raden Kanduruwan, 

en Raden Pamëkas, 61. 

| J Embaran (kapitan —), bij den am- 

als deze Panémbahan Purbaya te 

diri bestookt, 683, 

_ Jimbungan (desa —), ontvangt zijn 

paam van Sunan Kudus (No), 56. 

RE. E 
_Jumungah-Pahing, van de maand 

Mukaram, moeten de Matarammers op- 

trekken, als zij naar Oost Java willen 

gaan, 125, 182, 185. 

ij aga (kali —), rivier in Carëbon, waar- 

aan Jaka Said zijn naam Sunan Kali Ja- 

ga ontleent, 31. 

_ Jaga (sunan Kali —), zie Said (jaka —). 

_ Jagaraga, 200, 228, 307, 480. 
{ 

J agaraga (bupati —), wordt door 

Senapati Baar Këédiri gezonden om dat 

te veroveren, 199. 

Jagatamu(desa —), bij Jépara; hier- 

heen trekken zich de troepen van Tru- 

najaya terug na den aanval op Jëépara, 

307, 337. 

Jagasura, een soort soldaten, Sal, 

636. ii 

Jugulmuda, patih bij Sri Mahapung- 

gung, vader van Kontara, 11, 

19 

Jagapati, zoon van Ngabehi Wang- 

sadipa, den lurah saragëni onder Mang- 

karat. In 292 

Jagamëéngg al a, zoon van Ngabehi 

Wangsadipa, den lurah saragëéni, onder 

Mangkurat I, 292, 

Jagabaya, krijgt bevel van Sultan 

Agung Pati te plunderen, 240. 

Jagabaya (desa —), 320. 

Jébad, dienaar van den Sultan van 

Démak (Frénggana), 12. 

Jëbatbetri (kyai—), een pëdati, 

afkomstig uit Cémpa in het bezit van 

den laatsten vorst van Majapahit, 24. 

Jabaleka (ki—), woont in de dukuh 

Cal pitu aan den voet van den Gunung 

Lawu, 66; vader van Mas Maüca. 16. 

Jabung (desa —), bij Kartasura, 376. 

Jangran a, zie Jayengrana. 

Jangkewuh, zie Jayengkewub. 

Jangkung pacar (kyai —), een kris 

van Prabu anom van Majapahit, waar- 

mede Wahan wordt doorstoken, 13. 

Jangpati, zie Jayengpati. 

Jajanggu (kentol —), zie Supanta. 

Jénggala, naam van bet rijk vap 

Lémbu Amilubur, 11, 
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Yudanëgara (mas rangga —), zie 

Suraadimëénggala. 

_Yudakarti, een mantri kapédak van 

Mangkurat 1, wordt- gezonden om een 

schoone maagd te zoeken, 274. 

Yudayana, zoon van Parikësit en 

vader van Gëndrayana, 10. 

Nakrakusuma (prabu—). Bonang 

(santri —), — Makdum Ibrahim, zoon 

van Raden Rahmat (—= Sunan Ampel 

dénta) 39; makker van Santri Giri, 29 ; 

gaat met dezen naar Mékah, 30; doch 

wordt met hem door Seh Wali lanang 

te Malaka naar Ampel dënta teruggezon- 

den, 30; krijgt den naam Prabu Nakra- 

kusuma, 30; heet ook Sunan Bonang, 

30; zijne ontmoeting met Jaka Said (den 

lateren Sunan Kali Jaga), 30, 31; vindt 

het niet goed, dat ’t bidkleed en de slen- 

dang van den Profeet, die in de moskee 

van Démak uit de lucht vallen, gedeeld 

zullen worden, 49; ki Sura maakt uit 

zijn stok in plaats van een besnijmes 

twee krissen (één dapur sangkëlah en 

één dapur pasopati), die later wasiyat 

worden, 49. 

Nakrakusuma. Rangsangy (mas —), 

zoon van Panémbahan Krapyak, 216; 

volgt, onder den naam Sultan Agung Se- 

napati ngalaga Ngabdurrahman, Marta- 

pura op, die na den dood van Panémba- 

han Krapyak, om te voldoen aan een 

gelofte van zijn vader, tot koning uitge- 

roepen wordt, maar dadelijk weer afstand 

doet, 218; heet ook Prabu pandita Nakra- 
kusuma 218; doet des Vrijdags zijn devo- 

tie in Mékah 218; Dipati Mandaraka (— 

Jurumartani) is zijn patih 218; zendt 
Tumëénggung Suratani om Oost-Jav 

veroveren 219; Raden Jayasupanta zendt 

hij hem achterop als matapitaya 219; 
Pasuruhan mag niet aangevallen worden, 

219; verovert Lumajang 220 ; en Rénong, 

220; Malang 220; on vereenig 

de baasen ten hem, 220 ; eerst ver: 

loren, dan gewonnen gevecht bij de kali 

Andaka 221; verovert Wirasaba, 224 
slaat den tweeden aanval van Pangera 

Surabaya af‚ 227; verovert Pasuruhan 

231; dempt den opstand van Dipati 
Pajang 231; laat Tuban veroveren, 234,’ 
en daarna Madura, 234; en stelt dan den 

pangeran van Madura aan tot wöda La 

van dat eiland, 236; Surabaya veroverd, 

236; opstand van Pragola (No 2) van 

Pati, 237; Mas Pékik naar Mataram 

gehaald, 242, hij geeft dezen zijn zuster 

Pandansari tot echtgenote, 245; deze 
brengt Giri voor hem ten onder 248; 

aanval op Jakarta onder Pangeran Man- 

duraréja (en Tumönggung Baurëksa), 
terwijl Panémbahan Purbaya hun wordt 

nagezonden, om te zien hoe het met de 

zaken gaat, 248 volgg.; verovert Ba- 

lambangan, 255; Sumödang en Ukur, 257. 

zijn nakomelingen mogen geen Jansschach- 

ten van kayu wrégu gebruiken, 258. 

heeft twee kratons, Kuta Karta en de 

Sögara kidul 258; is gehuwd met de 

rara kidul, 258; B kinderen zijn Pa- 

pgeran dipati Arya Mataram (de latere 

Mangkurat I), en Raden mas Alit (= 
Pangeran Danupaya), 258; sterft (in 

1645 A.D.) en wordt begraven te Magiri 

259; zijn voorspelling van de regeering 

van Mangkurat II, 326. 

Mahadewa (batara —), zoon van 

* 



Batara Guru, een der heeren van de 5 

deelen van den dag, 2. 

% Mahesanular (kyai —), een kris, 

door Bra Wijaya aan Raden Bondan köja- 

wan geschonken, 42. 

8 Mahapunggung (sri —), zoon van 

Suwelacala, vader van Kandiawan; zijn 
 patih was Jugulmuda, 11. 

__Manahil, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 23° wuku-week, 3. 

Maùca (mas —), zie Maficanögara. 

____Manecanëgara (tuménggung—). Maùca 

_ (mas—), zoon van ki Jabaleka van Calpitu, 

66; wordt door ki buyut ing Baïubiru tot 
zoon aangenomen, 67; later, onder den 

naam Tuménggung Maîcanégara, patih van 

‚_ Sultan Pajang, 79, 85; wordt met Pangeran 

__ Bénawa gezonden om te zien hoe hetin 

| Mataram gaat, 144. 

Mandura (pangeran —), zoon van 

_ adipati Mandaraka (— Jurumartani), 216; 

zijn zoons zijn Pangeran Mandurarëja en 

‚_ Pangeran Upasanta, 216; sterft, 218; 

begraven te Gambiran. 

Mandurarëja (pangeran —), zoon 

van Pangeran Mandura, kleinzoon van 

dipati Mandaraka (— Jurumartani), 216; 

verbindt zich met den dipati van Pajang, 

als deze tegen Sultan Agung opstaat, 231; 

wordt door Sultan Agung belast met de 

tenonderbrenging van Pajang, 232; krijgt 

bevel Jakarta te belegeren, 248; wordt 

om den ongunstigen afloop gedood en te 

Kaliwangu begraven, 254, 
Verh. B, G., LI, 4e stuk, 
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Mandurarëja (tuménggung —), door 

Mangkurat IIT aan Démak tot hulp gezon- 

den, 513, 525; nog trouw aan Mangkurat 

HL, 549; wordt door Pakubuwana I op- 

geeischt en naar Kartasura gezonden, 565. 

Manduraréja (arya —), krijgt van 

Mangkurat IV bevel Tuménggung Mang- 

kuyuda te gaan helpen, 669; verjaagt 

den vijand, 670. 

Mandaraka (dipati —). Jurumartant 

(kyai —), zoon van nyai gëde Saba, 

zwager van kyai Pamanahan, 78; leert 

bij Suman Kali Jaga, 78; gaat op den 

Mêérapi, 138; is de trouwe raadgever van 

Senapati, die hem telkens van overijling 

weerhoudt; Senapati zendt Raden Rangga 

bij hem in den leer, 178; wordt patih van 

Senapati onder den naam Mandaraka, 180; 

is ook patih bij Panëmbahan Krapyak, 

210; en bĳ Sultan Agung, 218; sterft, 

218; wordt in Mataram begraven, 218; zijn 

kinderen zijn Pangeran Mandura, Dipati 

Wirapraba, Panémbahan Jurukiting, en de 

vrouw van Dipati Batang, 216. 

Mandaraka (arya—), wordt door 

Mangkurat II naar Bëtawi gezonden om 

de hulp der Hollanders in te roepen, 

326, 329; wordt dipati —, en patih van 

Mangkurat II, 334; wordt met de Hol- 

landsche hulptroepen naar Dömak ge- 

zonden, 336; sterft, 348. 

Mandaraka (ngabehi—), séntana 

van Dipati Sindurtja, paman van Raden 

Sukra, 476; doodt Raden Sukra, 476. 

Manila (ki géde —), tuménggung van 

Wilatikta (— Majapahit), schoonvader 
6, 



van Raden Rahmat, 28; vader van Jaka 

Sahid, 28. 

Mandasiya, zoon van Watu gunung 

en Dewi Sinta, de 14e wuku-week, 3. 

Mandalika (raden arya —), patih 

van Prabu ngalaga (Pangeran Pugër), 

321, 366, 367, 312; sneuvelt, 374. 

Méndang, naam van een rijk op 

Java, waar de putri ing Méndang, elders 

— Dewi Sri, woonde, 2. 

Munding, zie Sari, Wangi. 

Meüjanganbang, een robijnen ring 

van Ratu Kali Namat, door haar aan kyai 

Pamanahan geschonken, na den dood 

van. Arya Panangsang, 106. 

Manumanasa, zoon van Parikénan 

en vader van Sakutrém, 10. 

Macankuning (pafji—), een der 

ondergeschikte hoofden van de aan Ba- 

lambangan tegen Sultan Agung gezonden 

Balische hulptroepen, 256. 

Macan lola (rangga—), mantri van 

‚ Démang Kartayuda, door hem te Mung- 

kung gelaten, 627. 

Macan guguh (kyai —), een kéndali, 

pusaka van Pajang, door Senapati mede- 

genomen naar Mataram, 175. 

Mur (kapitein —), kocht Untung (== 

Surapati) van kapitan Panbeber, 282; 

wordt majoor, kommissaris en edeleheer, 

zijn dochter verleid door Untung, 283, 
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Marcapada, de wereld, 10. 

Marakeh, zoon van Watugunung er 

Dewi Sinta, de 18e wuku-week, 3. _ 

Martanaya, zie Suraadimënggala 

Nn 

Martadipa(ki—),zie Mangunnégara 

Martataruna (raden mas —), zie 

Dipasanta. N 

Mértasan a (dipati —), zoon van. Pa- 

ngeran Pringgalaya, den broeder var 

Panémbahan Krapyak, 216. 

Mértasana (pangeran —), zoons Ee 

Mangkurat I, 271; wordt door Mangku 
rat [ aan Pangeran Pugér medegegeven, 

316. 

Mértasana. Rangga (raden —) wordt 
door Prabu ngalaga (Pangeran Pugër) 

gemaakt tot Dipati Mértasana, 321. _ 

Möértasura (tuménggung —), krijgt 

van Sultan Ibnu Mustapa Pakubuwana 

Senapati ing alaga Neabdurrahman Sa- 
hidin Panatagama bevel Baùumas te ver- 

overen, 646. 

Martawangsa (raden —), bupati 

Panaraga; Mangkurat III toeft bij hem, 

550; Mangkurat [II laat hem castreeren, 
551; staat tegen Mangkurat III op, 552 

Martalulut, krijgt van Sult: an 

Agung bevel Endranata van Démak te 
dooden, 242. | 

Martalulut, een lurah tijdens Paku- 



buwana 1, doodt Jangrana van Surabaya, 

12. 

_Martalaya (bupati —). Saradipa, 

broeder van Pangeran Mas, den bupati 
an Kédiri, en Senapati Kédiri, 193; na 
diens dood bupati Martalaya, 203 ; wordt 
door Panémbahan Krapyak gezonden om 

Pangeran Jayaraga (adipati Panaraga) 

weer ten onder te brengen, 214, 224, 

25; verovert Pasuruhan voor Sultan 

Agung, 231. 

__ Martalaya (dipati —), van Tégal, 
_ brengt het lijk van Mangkurat I naar Té- 

gal en begraaft het daar, 318; maakt voor 

den pangeran adipati anom een schip 

gereed om er mede naar Mékah te kunnen 
‚gaan, 323; raadt Mangkurat II af de hulp 

der Hollanders in te roepen, 325; als de 

| hoofden der Hollandsche hulptroepen voor 

_ Mangkurat II zijn, 332; wordt aan Kraeng 

Naba medegegeven,als deze tot zijn broeder 

Galesong gaat, 341; wil afvallig worden, 

343; wordt geroepen, doch komt niet, 344; 

wordt gedood door dipati Martapura, dien 

hij zelf tegeïijkertijd doodt, 344; zijn broe- 

der Agrayuda volgt hem op onder den 

__paam Tumëénggung Réksanëgara, 345. 

Martapura (raden mas —), zoon van 

Panémbaban Krapyak, is ziekelijk, 216: 

_ wordt na den dood van Panémbahan 

_ Krapyaktot vorst van Mataram aangesteld, 

om dadelijk weer afstand te doen, 217. 

Martapura (dipati —). Wangsadipa 

_ (ngabehi —), lurah saragéni onder Mang- 

kurat 1, 292; deze geeft hem Jöépara, 292; 

zoons van hem zijn Jagapati, Jagaméng- 

gala, 292; heet Mangsadipa (?), 292; te 
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Jépara, 301, 306; ontvangt de Hollandsche 
hulptroepen tijdens Mangkurat II te Jöépa- 
ra, 536; krijgt den naam dipati Martapura, 
539; wordt aan Kraeng Naba medegege- 
ven, als deze naar zijn broeder Galesong 
gaat, 341; moet Dipati Martalaya dooden 
en wordt door dezen ter zelfder tijd omge- 
bracht, 344; zijn zoon Jayapati volgt hem 
op als regent van Jöpara onder den naam 
Tumënggung Sujanapura, 345. 

Martapura (tuménggung —). Jiwa- 
raga (mantri kaparak), een afstammeling 
van een kippenkoopman, gaat voor Mang- 
kurat II na den dood van Tak tot den 
kuméndur van Jëépara om diens woede te 
doen bedaren, 419; wordt benoemd tot 
Dipati van Jépara met den naam Tuméng- 
gung Martapura, 420; stelt zich daar erg 
aan, 426; zijn dood geeischt door den 

kumëndur van Jépara, 422; krijgt opdracht 

van Mangkurat amuk te maken, durft 

niet, en wordt dan gedood, 429, 

Martajaya, zie Endranata. 

Martayuda, carik bij den vorst (Pa- 

kubuwana I ?), man van Bok Martayuda, 

kind van de schoondochter van den dipati 

van Sémarapg, zijn vrouw heeft een avon- 

tuur met den pangeran adipati anom, 525. 

Martayuda (ngabehi—), neef en 

schoonzoon van Tumménggung Sura adi- 

ménggala van Sémarang, wordt zonder 

voorkennis van Mangkurat IV, na den dood 

zijns schoonvaders, door den kommissaris 

tot regent aangesteld, 685; wordt door 

patih Danuréja naar Kartasura ontboden, 

686; wordt niet gedood, omdat Pakubu- 

wana l aan Tuménggung Suraadimëng- 



gala en zijn familie vrijdom van de 

doodstraf had geschonken, 688; wordt 

later naar Jakatra verbannen. 

Marewa (daeng —), ondergeschikt 

hoofd bij de met Kraeng Galesong naar 

Jawa overgekomen Makasaren, 291,303 

305; wordt aan Mangkuyuda medegegeven 

om Mataram te veroveren, 310; trekt met 

Dandang Wéeana den gevluchten Mang- 

kurat 1 na, 314. 

Mérapi (gunung —), de berg Mérapi, 

in Kédu, een der 8 voornaamste ver- 

blijfplaatsen van geesten, 10; Jurumartani 

gaat er heen, 138, 159; uitbarsting, 277, 

519, 646. 

Mirmagati, wordt aan Kraeeg Naba 

medegegeven, als deze tot zijn broeder 

Galesong gaat, 341; kent vijf talen. 

Mérgiwangsa, jongste dochter van 

Röési Gétayu, huwt met Lémbu Amijaya, 

den koning van Singasari, 12. 

Marëébung, 664, 669, 673. 

Mékah, de heilige stad, 30, 322; hier 

doet Sultan Agung op Vrijdag zijn devotie, 

218. 

Makiüecing (daeng —), onderge- 

schikt hoofd bij de met Kraeng Galesong 

naar Java overgekomen Makasaren, 291, 

303. 

Mukaram, naam van de le maand 

van bet Mohammedaansche jaar; voor 

het bijgeloof omtrent deze maand tijdens 

Mataram, zie Jumungah. 
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Maktal, zoon van Watugun 

Dewi Sinta, de 21e wuku-week, 3. 

Makasar, gekochte Makasaarscl 

slaven tijdens den adipati van Dém 

den dood van Sultan Pajang, heer 

Pajang is, 170; de onder Kraeng 

lesong naar Jawa gevluchte Makas 

eit) 

Makasar (wong gëde kang amb; sd 

ing —) ‚== Speelman, de vader van ke 

pitan Tak, 399. k 

Madura, mooi Madurétna, verover 

door Sultan Agung, 234, wordt na de 

dood van Panömbahan Cakraningrat ir 
drieën gedeeld, onder diens zoon P 

ran Cakraningrat (— Sasranëgara 

zijn twee kleinzoons Suryawinat 

Sasrawinata, 567; opstand op Ma 

onder Patan I, 601; zie ook Rade 

Paîji Pulangjiwa. 

Madura (muwara —), 439. 

Madura (bupati—), sluit zieh bi 

Raden Patah aan, 46. 

Madura (bupati —), 120. 

Madura (bupati—), krijst van B: 

ngeran Surabaya bevel om op te komen 

ten einde zich tegen Senapati te verzet 
ten, 182; als Sultan Agung koning is 

geworden, 220; Pangeran —, 234; onder 

werpt zich aan Sultan Agung, 255; 

met een jongere zuster van hem en w. 

door hem aangesteld tot wédana van 

Madura, 236. 



Madurétna (panömbahan —). Tru- 

jaya (raden —), zoon van Démang 

a van Sampang, neef van Dipati Ca- 

raningrat van Sampang, 286; wordt door 

ijn paman verbannen, omdat hij verdacht 

wordt het te houden met een dochter van 

dezen, 287; daarna wil hij zijn diensten 

anbieden aan den pangeran adipati anom 

len lateren Mangkurat II), 287; wordt 
oonzoon van Panémbahan Kajoran, 

; gaat met zijn schoonvader naar Mata- 

‚m, 287 ; Panémbahan Kajoran biedt hem 

an den pangeran adipati anom aan om 

oor hem (als wayang) den opstand te be- 

ginnen, 289; zij worden het eens, hij zal 

voor dezen Mataram veroveren, 290; ont- 

moeting met Galesong, 296; tot en met La- 

m en Rémbang onder Trunajaya, 300; 

wil zelf koning worden, 301 ; te Surabaya, 

802; heeft zich met Galesong vereenigd, 

302; men heeft hem tot koning uitge- 

roepen, 302; zijn naam is dan Panémba- 
han Madurétna Panatagama, 302; onder- 

werpt Pati en Kudus, 306; gaat Jépara ver- 

o veren, wat niet gelukt, 306; laat Panémba- 

han Kajoran door Dandangwëcana naar Su- 

rabaya halen,-307; vestigt zijn kraton in 

Kediri, 309; wil Mataram veroveren, 309; 

zijn troepen vóór Mataram, 311; verbant 

Cakraningrat naar Lodaya, 313; in Kédiri, 

339 ; neemt Raja Galesong tot zijn schoon- 

zoon, 348; hoort te Këdiri, dat de Madu- 

reezen uit Rémbang en Tuban verjaagd 

zijn, 346; zendt hulptroepen naar Sura- 

baya, onder Galesong, met njai Sëtomi, 

346; doodt Galesong, 348 ; Jaran Panoleh 

is een voorvader van hem, 351; vlucht 

na de verovering van Ködiri naar den 

gunung Antang, 353; Mangkurat II zendt 

Cakraningrat, uit Lodaya geroepen, om 

hem te vangen, 354; zijn vrouw is Raden 
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ayu Kalëtiag wungu, zuster van Mang- 
kurat IL, 354; zendt zijn vrouw vooruit 
naar Mangkurat IL, 356; bij Mangkurat 
IL gebracht, 358; wordt met eer inge- 
haald, 358; Mangkurat II geeft hem zijn 
rijk, 559; en steekt hem daarna overhoop, 
368; zijn lijk wordt erg mishandeld, 360, 
361; zijn hart opgegeten, zijn hoofd afge- 
hakt, als voetveeg gebruikt en in een 
vijzel stuk gestooten, 361; een jongere 

broeder van hem is Raden Tarunadilaga, 
442, 

Madiyun, 228, 480; hier vestigt 

zich Panémbahan Erucakra, 630. 

Madiyun (béngawan —), 185. 

Madiyun (panémbahan —, en bupati 

—), zie Timur (pangeran —). 

Madiyun (bupati —), zie Petak (ba- 

gus —). 

Matahun (ki —), patih van Pangeran 

Arya Panangsang, 97; zijn dood, 102. 

Matahun (tumëénggung —). Sangka 

(ki —), pépatih van Jipang, die vroeger 

pauakawan bij Pugëör geweest was, wordt 

regent van Jipang onder den naam Tu- 

ménggung Matahun, 623. 

Mataram, voorspelling van het Ma- 

taramsche rijk aan Bra Wijaya, door Sunan 

Prapen van Giri, 122; 34; wordt met 

Pati als prijs gesteld voor hem, die Pange- 

ran Arya Panangsang zal vellen, 93; wordt 

aan kyai Pamanahan geschonken, 105; 

honderd jaar, 312; de naam van het rijk 

van den voornaamsten vorst van Jawa 
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na den val van Pajang, eigenlijk tot aan 

de splitsing van het rijk in Surakarta en 

Yogjakarta, en waarvan de këdaton’s van 

de zoogenaamde rechtmatige vorsten zich 

afwisselend bevinden te Pasar Gèëde, Kar- 

ta, Pélered, Kartasura en Surakarta. 

Mataram (arya-—), jongere broeder 

van Pangeran Arya Panangsang, 98; ver- 

dwijnt, als Arya Panangsang bij de rivier 

Sore ten strijde trekt, 102. 

Mataram (patinggi —, en ki géde —), 

zie Pamanahan. 

Mataram (bupati—), zie Jayawinata. 

Mataram (arya —), zie Mangkurat I. 

Mataram (tuménggung —), wordt 

door Mangkurat IT met Pangeran Danupa- 

ya en Tuménggung Wiraguna naar Balam- 

bavgan gezonden, 260. 

Mataram (pangeran arya —). Prabu 

Ngalaga (Pangeran Pugér) maakt tijdens 

zijn opstand een jongeren broeder van 

hem tot Pangeran Arya Panular, 321,372; 

na den dood van Tak door Mangkurat II 

verheven tot Pangeran Arya Mataram, 417; 

"krijgt 1000 ecacah’s, 417; brengt hulde 

aan het lijk van Mangkurat 1, 464; 

wordt door Mangkurat III naar Bayalali 

gezonden, 525; belooft Mangkurat IIL 

Pakubuwana te verslaan; Sumabrata 

vlucht tot hem, 538; na Sumabrata’s 

nederlaag wil hij zich bij Pakubuwana 

(zijn broeder) aansluiten, 539; zendt Wang- 

samëénggala tot hem, 539; vlucht naar 

Asëém, 541; waar hij den daar met troepen 

zich bevindenden Wiraguna tot vluchten 

ma naar Kalitan om Pakubuwana te ont- 

moeten, 543; wordt door Pakubuwana in 

zijn staat gehandhaafd, 549; bij de kroo- 

ning van Mangkurat IV (zijn neef), 634; 
Arya Mataram door Pangeran Blitar in 

den arm genomen, 634; raadt dezen 

Pangeran Purbaya over te halen, 638; 

gaat Pati veroveren, 650; wordt koning 

onder den naam Sultan Kuning te Görobo- 

gan, 664; Dipati Mangunonëng onder- 

werpt zieh voor den schijn aan hem op 

bevel van den Amral en Tumëéngguog 

Cakrajaya, 664; hem wordt door Tuméng- 

gung Mangunonéng op last van den 
Amral voorgespiegeld, dat hij tot koning 

zal worden gekroond, en overgehaald 

naar Jépara te komen, 679; gedood met 

zijn kinderen, 680. 

Mas (pangeran —), wordt door Pange-_ 

ran Surabaya tot bupati van Kédiri aan- 

gesteld of was dat reeds, 198; zijn broe- 

ders zijn Senapati ing Kédiri, Saradipa, 
Kentol Jéjanggu, en Kartimasa, 198; 
sterft, 198; en wordt vervangen door Ratu 

Jalu, 198. 0 

Masahar (kyai buyut —), juru sabin, 

van Bra Wijaya, krijgt Raden Bondan 

këjawan om hem, als hij een windu oud 

zal zijn, te dooden, 33; doch doet dat niet, 

34; brengt hem later weer naar Majapahit, 

en van daar op bevel van Bra Wijaya 

naar kyai gëde Tarub, 42. 

Mésir (raden mas —)zie Dipasanta. | 

Masaran (desa —), 489. 



Mustapa (ibnu —), zie Blitar. 

Masjid agëng, waar?, 454. 

Masjid Watu, zie Watu. 

 Maliüjon (desa —), hierheen trekt 
Mangkurat IL, als hij Pangeran Pugéër 

gaat bevechten, 371, 673, 675, 616. 

_ Malaka, het schiereiland, hierheen 

gaat Seh Wali lanang, als hij met de pre- 

diking van het geloof in Balambangan niet 

is geslaagd, 29. 

Maloka (Hai géde —), dochter van 

Sunan Ampel dénta, een dochter van 

haar wordt, de gemalin van Raden 

Patah, 33. 

_ Mélela (kyai—), een kris door Bra 

Wijaya aan Raden Bondan köjawan 

geschonken, 42, 

Mélaya (démang —), dipati van Sam- 

pang, 265; wordt gedood door Pangera ; Á gedood door Pangeran 

Alt, den broeder van Mangkurat I, 265, 

286 ; broeder van Dipati Cakraningrat van 

 Sampang, 286; vader van Raden Truna- 
Jaya, 286. 

Mélaya, op Madura, 622. 

Mélambang (desa —), hier komt, oa 

den dood van Tak, Panémbahan Kajoran 

weer te voorschijn, 431; in de gunung 

kidul. 

Malang (in Pékalongan — Pamalang), 

394, 
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Malang, in Pasuruhan, 

Pamalang, 220. 

560; zie 

Malang (bupati —), krijgt van Pange- 

ran Surabaya bevel om op te komen om 

zich tegen Senapati te verzetten, 182. 

Malang (bupati —), zie Tohjiwa. 

Malang (ratu—), zoo noemde het 

volk Ratu wetan, de door Mangkurat I tot 

sëlir genomen vrouw van ki Dalém, 269; 

zij was zwanger, toen Mangkurat haar 

nam; haar zoon krijgt later den naam 

Pangeran Natabrata, 272. 

Malangsumirang,een bupati staan- 

de onder den bupati van Panaraga, pa- 

ngeran Jayaraga, den broeder van Pa- 

némbahan Krapyak, 213. 

Madangkungan, zoon van Watu- 

guuung en Dewi Sinta, de 20e wuku- 

week, 3. 

Majënang (desa —), 11. 

Majaranu (desa —), 585. 

Majasta (desa —), 68; fout voor Ba- 

fubiru. 

Majasta (ki buyut—), vader van 

ki Wila, den gezel van Jaka Tingkir, 68. 

Majalëgi (desa —), 544. 

Majapahit, naam van het rijk van 

Raden Susuruh op Oost-Java, eu zijne 

opvolgers (Prabu anom, Adaningkung, 

Ayam wuruk, Lëémbu Amisani, Bra 



88 

Taäjung en Bra Wijaya (— Raden Alit); 

20, 21; zie Wilatikta. 

Majapahit (rajaputra —), een prins 

van Majapait, die tijdens de regeering 

van Bra Wijaya, als Sunan Prapen van 

Giri verslagen is, het graf van diens vader 

Prabu Setmata (— Sunan Giri) laat op- 

graven, 44. 

Mayor, 

Burham. 

zie Wilbam, Gustap, Bro, 

Mayang (desa —), bezuiden de kra- 

ton van Pajang, 163. 

Mayang (tuménggung —), huwt met 

een dochter van kyai Pamanahan, 79, 

112; en is dus zwager van Senapati, 150; 

vader van Raden Pabelan, 150; wordt na 

den dood van Pabelan naar Sémarang 

gezonden, 157; Senapati laat hem met 

geweld naar Mataram voeren, 158. 

Maùaran (desa —), 677. 

Mufëng (kalam —), de schrijfstift 

van Suman Kudus, 43; wordt door Mang- 

kurat II opgeeischt, 362. 

Magiri, zie Imagiri. 

Mangunonéng (tumönggung —), ver- 

overt Surabaya voor Sultan Agung, 236. 

Mangunonéng (tuménggung —). 

Wija, wordt met den naam Tumëng- 

gung Mangunonéng tot regent van Pati 

aangesteld door Mangkurat IL, 345; met 

Sindurëja naar Jépara gezonden, 422, 

Mangunonèéng, gewezen BE, van 
Fati, abdi van Purbaya, 644; gaat naar 

den Amral en caai bal Ze be 

den schijn aan Sultan Kuning (= Pange- 

ran Arya Mataram) te onderwerpen, 6645 

krijgt van den Amral bevel Pangeran 

Arya Mataram met list naar j dba fer 

halen, 678. 

Mangunnégara, 292, wordt door 

Pakubuwana I opgeeischt en naar Kar-_ 

tasura gezonden, 565. 

Mangunnëégara (tuménggung —). 

Martadipa (ki —), wordt bupati gë-_ 

dong bij de troonsbestijging van Mang- — 

kurat IV, onder den naam Tumënggung _ 

Mangunnégara, 635; vlucht bij den aan- 

val van Pangeran Blitar op de kraton — 

van Kartasura naar de loge, 641; (bu- 

pati —), gaat met Tuménggung Tohjaye 

Témbayat veroveren, 675. 

Man gunjaya, bupati,aangesteld door — 
Pragola (No. 2), dipati van Pati, 231; 

vlucht met Raden Rangga, den zoon van 

Pragola, naar den Gunung Parwata, 241. 

M angunjaya (ngabehi —), mantri_ E 

van Pangeran Pékik, aan wien deze Su- 

rabaya ter bestiering had toevertrouwd, 

daar hij zelf in Mataram was, 215; vader — 

van Oyi, 215. } 

Mangunjaya (raden —), zie Cakra- 

négara. 



Mangare (pulo —), 245. 

_Mangkunégara, over Démak (d.i. 

angeran adipati anom), zie Parwata. 

Mangkunëégara (pangeran —). Pa- 

nénggak (raden mas —), zoon van den 

pangeran adipati anom tijdens Mangkurat 

1, den lateren Mangkurat III, 481 ; wordt 

‘angeran Mangkunégara, 495; nog trouw 

aan Mangkurat II, 549; (Pakunégara) 

aan Surapati en Suradilaga medegegeven 

door Mangkurat III tegen Pangeran Purba- 

ya, 559. 

Mangkunégara, zie Mangkurat IV. 

Mangkunëégara (pangeran riya —). 

Bêlado (mas —), zoon van Raden Wangsa- 

_ taruma (den lateren Mangkurat IV), en 

Bok Karok, een sëlir, 503 ; later Pangeran 

riya Mangkunégara, 503; (dezelfde als de 
volgende ?). 

Mangkunégara. Damar (mas —), 

zoon van den pangeran adipati anom 

tijdens Pakubuwana I (den lateren Mang- 

_ kurat IV), 577; huwt Raden ajëng Wulan, 

dochter van Pangeran Blitar, 577; was 

als zoon aangenomen door Pangeran 

_ Dipatíi Purbaya, 578; krijgt den naam 

_ Pangeran Riya, en 1000 cacah’s, 578; 

gaat met Purbaya naar Mataram, als 

deze onder Mangkurat IV het rijk verlaat, 

643; wordt, als Pangeran Blitar tegen- 

keizer wordt onder den naam Sultan Ibnu 

Mustapa Pakubuwana Senapati ngalaga 

Ngabdurrahman Sahidin Panatagama, hij 

dezen pangeran adipati anom met den 

naam Mangkunégara, 645; bij het gevecht 

te Tangkisan, 659, 660, 671, 673; vlucht 
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met Panëmbahan Purbaya en Sultan Blitar 
naar het Oosten, 677; tot in Madiyun, 678. 

Mangkuningrat (pangeran—). Alit, 

(raden mas —), zoon van den pangeran 
adipati anom, tijdens Mangkurat II, 
(S= Mangkurat III, 481; heet later 
pangeran Mangkuningrat, 496 ; (Pakuning- 
rat) aan Surapati en Suradilaga medege- 

geven door Mangkurat III tegen Purba- 

ya, 559. 

Mangkurat (patih —). Wanapala 

wordt met den naam Mangkurat, patih 

van Raden Patah, als deze vorst van Java 

is, 48; zijn dood, 62; vader van patih Wa- 

nasalam (bij Sultan Démak — Raden 

Trénggana), 62. 

Mangkurat [ (susuhunan —). Mata- 

ram (arya —), pangeran dipati tijdens 

Sultan Agung, is gehuwd met een dochter 

van Pangeran Pékik en Ratu Pandan sari, 

258; wordt koning onder den naam Susu- 

hunan Mangkurat Y Senapati ing alaga 

Ngabdurrahman Sahidin Panatagama, 259; 

sticht zijn kraton in Plered, 260; poging van 

Tuménggung Pasingsingan Pangeran Alit 

(den broeder van Mangkurat U) koning te 

maken, 261; geeft zich na den dood van 

Pangeran Alit een houw in de arm, 268; 

gaat naar Plered, 267; verovering van 

Balambangan, 267; neemt Ratu wetan (== 

Ratu Malang) tot sëlir, 269; zijn kinderen 

zijn: Pangeran dipati anom (uit de prinses 

van Surabaya), Pangeran Pugër, Pangeran 

Singasari, Pangeran Martasana, Raden 

mas Tapa, 271; zijn séngköran Oyi, zie Oyi; 

zijne veranderlijkheid, 284, 288; zendt Ra- 

den Karsula tegen Galesong, 292; Raden 

Prawirataruna, 294; en dan den pangeran 
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adipati anom, 299; vlucht uit Mataram 

(Plered), 312; gaat eerst naar Imagiri, 

313; naar Rawa, Urutsewu, 314; de pa- 

ngeran dipati blijft steeds bij hem, 314; 

wordt in Urutsewu door straatroovers aan- 

gevallen, 314; komt in Baûumas, 315; 

zegt den pangeran adipati anom tegen 

Mataram op te trekken, wat deze niet wil, 

315; zendt zijn zoon Pangeran Pugêër, 315; 

geeft dezen de kris kyai Mahesa nular en 

de lans kyai Pélered, 316; wordt in Ajiba- 

rang ziek, 316; en vergeven door den 

pangeran adidati anom, 317; voorspelt 

dezen, dat zijn kinderen geen koningen zul- 

len zijn, 31%; en verbiedt hem en hun op 

zijn graf te gaan offeren, 317; zegt hem 

hulp bij de Hollanders te zoeken, 317; dat 

hij in Tégal (bumi Tégal) begraven moet 

worden, 318; in één graf met zijn guru, die 

daar begraven was, 318; sterft, 318; wordt 

begraven te Tégal arum, 518. 

Mangkurat II (susuhunan —), zoon 

van Mangkurat 1, bij de prinses van Sura- 

baya, 271; dipati anom tijdens de regee- 

ring zijns vaders, houdt het met de vrouw 

van Pangeran Singasari, 276; wordt ge- 

zonden om te zien of hij de dochter van 

Adipati Carëbon tot vrouw wil hebben, 

218; verleidt Oyi, 278; krijgt bevel Oyi 

eigenhandig te dooden, 284; en wordt 

daarna in Lipura geïnterneerd, 284 ; wil 

een opstand beramen en zendt daarom 

naar Panémbahan Kajoran, 286; deze komt, 

288 ; doch wil zelf niet, maar biedt hem 

Trunajaya aan om voor hem den opstand 

te beginnen, 289; hij biedt dezen Sampang 

aan, 290; en wordt het met hem eens, 

290; wordt tegen hem gezonden, als 

hij is opgestaan, 300; vraagt aan 

zijn vader Mangkuiat 1, als Trunajaya 

Mataram veroveren wil, tegen dezen 

op te mogen trekken, 311; volgt zijn 
vader op zijn vlucht naar het westen, _ 

314; verwacht bericht van Trunajaya, dat 

niet komt, 314; weigert tegen Mataram — 

op te trekken, 315; vergiftigt zijn vader _ 

in Ajibarang, 317; voorspelling aan 
hem, dat zijne kinderen geen koning 
zullen zijn, 317; krijgt kyai Bëlabaren 

kyai Baru, 318; roept na den doodzijns — 
vaders Dipati Martalaya van Tégal, 318; 

brengt het lijk naar Tégal en begraaft 

het te Tégalarum, 318; is verschrikke- — 

lijk bedroefd na zijns vaders dood, 322; — 
wil. naar Mékah gaan, 322; droomt in — 
de moskee van Bafumas, 323;en wordt — 

koning onder den naam Susuhunan — 

Mangkurat II Senapati ing alaga — 

Ngabdurrahman Sahidin Panatagama, 

324; vraagt hulp aan de Hollanders, _ 

325; laat de bloem Wijayakusuma halen, 

321; gaat van Bafumas naar Tégal, 

321; de chefs der Hollandsche hulptroe- 

pen zijn voor hem, 331 ; zijn patihis dipa- — 

ti Mandaraka, 334; zendt Dipati Nérang- — 
kusuma naar Kédu en Pagëlen, 334; 

benoemt Wangsacitra tot Tuménggung 

Mangkuyuda van Kédu, 335; zendt Mar- 

tajaya naar Démak, 336; gaat over 

Pékalongan naar Jépara, 338; krijgt te 

Jépara bericht van den uitslag der 

ontmoeting van Kraeng Naba met 
zijn broeder Kraeng Galesong, 343; zendt — 

Endranata van Démak om Rémbang en 

Tuban te veroveren, 345; en zendt de 

Amral met Nérangkusuma, Anggawangsa 

en Anggajaya naar Surabaya, 345; zal _ 

zelf naar Këdiri gaan, 345; te Kudus, 

348; neemt Panémbahan Natapraja van 

Adilangu mede, 348; komt in Kèdiri, 

349; doodt Tejalaku, den ajar van den 
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Gunung Kèlud, met kyai Baru, 349; 

ontbiedt den Amral en Nérangkusuma 

paar Singkal, 349; Nérangkusuma wordt 

patih, 350; verovert Käédiri, 352; zet 

Trunajaya na, 353; zendt Jangrana 

òm de Makasaren op den Gunung Sam- 

pora te vernietigen, 353 ; stelt een regent 

te Pasuruban aan, 353; laat Cakraning- 
rat van Lodaya terugroepen, 355; ont- 

moeting met hem te Payak, 354; Raden 

ayu Kaléting wungu, zijn zuster, de 

vrouw van Trunajaya, komt tot hem, 

391; geeft Trunajaya zijn rijk, als hij 

bij hem is gebracht, 359; en steekt hem 

daarna overhoop, 360; gaat naar Ampel, 

362; vraagt de goedkeuring van den 

pandita ing Giri voor zijn koningworden, 

en om de Kalam mufiëng, 362; wordt 

verondersteld de zoon te zijn van den 

Amral, door Giri, 362; dit verhaal 

aan Pugër gedaan, 366; vernietigt 

Giri, 363; gaat naar Garësik, 363; 

gaat over Garobogan naar Sèmarang, 

364; kiest Wanakarta voor zijn kraton, 

365; betrekt Kartasura, 366; laat Susu- 

hunan Ngalaga (Pangeran Pugér) roepen, 

366; kleedt zich steeds als een Hollan- 

der, 366, 371; trekt tegen Pugör op, 
312; kleedt zich op raad van Pangeran 

Urawan voor Pangeran Pugëér op zijn 

Javaansch, en wordt dan herkend, 374, 

319; maar Pugër vlucht; Mangkurat II 

keert naar Kartasura terug, 375; gevecht 

bij Prapag, 376; Kartasura belegerd, 

316; zendt Dipati Urawan tot Pugër, 

311;zal Pugér gaan ontmoeten, 378; de 

ontmoeting, 380; laat Raja Namrud ver- 

slaan, 381; geeft Carébon en de Pasun- 

dan aan den Amral, 381; geeft permissie 

tot het bouwen van een loge te Séma- 

rang, 381 ; er blijven Hollanders te Karta- 
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sura om den Susuhunan te beschermen, 

982; Surapati komt bij hem, 395; ont- 

vangt den brief van den Gouverneur- 

Generaal, waarbij deze wordt opgeeischt, 

400; zendt om Pangeran Pugër, Dipati 

Cakraningrat, en Jangrana, 400; men be- 

sluit het schijnbaar te doen, de Hollanders 

moeten hem zelf komen pakken, 402; 

zendt Sinduréja aan Tak tegemoet tot 

Baïudana, 405 ; beveelt het schijngevecht, 

406; beloont de moordenaars van Tak, 

geeft Surapati Pasuruban en den naam 

Raden Tumëénggung Wiranégara, en Né- 

rangkusuma aan hem mede, 416; benoemt 

Sindurëja in plaats van Nérangkusuma 

tot zijn patih, 416; Pangeran Panular 

maakt hij tot Pangeran Arya Mataram, 

417; laat bericht zenden aan den Kumën- 

dur van Jëépara, 419; zoekt iemand om 

diens woede te doen bedaren, 418; want 

hij wil geen vijanden worden; zendt Jiwa- 

raga, 419; benoemt hem tot dipati van 

Jöépara, 420; zendt Sindurëéja, Jangrana, 

Mangunonëéng, Suranata en Binarong om 

ingevolge het verzoek Martapura te gaan 

dooden, met de geheime opdracht de 

Hollanders te Jépara overhoop te steken, 

422; zendt Jangrana, Mangkuyuda en 

Natayuda tegen Panémbahan Kajoran te 

Mélambang, 431; opstand van Wanaku- 

suma en zijn zoons Jayaparusa en Jaya- 

lélana, 433; geeft Cakraningrat en Jang- 

rana bevel in schijn te gaan vechten met 

Wiranégara (— Surapati) te Pasuruhan, 

en zendt Söcanégara naar Jépara om te 

vragen om Hollandsche hulptroepen, 458, 

geeft den pangeran adipati anom den 

raad zich te houden aan Pangeran Pugér, 

Pangeran Cakraningrat, Jangrana en 

Rangga Yudanégara van Smarang, 441; 

wil hem laten huwen met de dochter 
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van Pangeran Pugër, fi Lémbab, 448; het 

huwelijk, 451 ; hongersnood, 452 ; draagt 

Pangeran Pugër op raad te schaffen, 452 ; 

roept Cakraningrat van Pasuruhan terug, 

457; Surapati moet doen of hij hem door 

een nederlaag tot den terugtocht dwingt, 

451; geeft aan Cakraningrat Ratu wetan, 

een gewezen vrouw van hem, de prinses: 

van Giri, 458; vraagt Pugër om een model 

van kyai Plered en kyai Mahesa nular, 

459; beveelt ze na te laten maken, 460; 

laat een vijver maken bij Kartasura, waar 

hij baya’s plaatst, 460; en een dierenpark, 

460; laat de groote moskee bouwen, 460; 

verneemt de geschiedenis van Sukra en 

de dochter van Pangeran Pugër, 478; 

beveelt Sukra te dooden, 473 ; neemt Ra- 

den Impun, dochter van Pugër, als kind 

aan, 411; en een nicht van Raden ayu 

Pugër, 477; laat de groote kanonnen 

van Mataram naar Kartasura brengen, 

411; wordt gemaand om de oorlogskosten, 

417; stelt zich weer in contact met Sura- 

pati, 417; die wordt uitgenoodigd tot een 

aanval om de Hollanders weer aan het 

vechten te krijgen, 478; en als ze hem niet 

weer zullen helpen, wil hij hun het verblijf 

op Java opzeggen, 419; wordt ziek (gérah 

lumpub), 480; laat den pangeran adipati 

anom huwen met Raden ajëng Impun, 

dochter van Pugër, 481; opstand van Raden 

mas Punta, 481; Sindurëja na zijn dood 

vervangen door Tumëénggung Sumabrata, 

en deze door Tuménggung Wiraguna, 482; 

geeft den pangeran adipati algeheele vol- 

macht, 482; wijst hem nogmaals op Pugêër 

en Cakraningrat, 482; sterft, 482; wonder 

met zijn lijk, de cahya (nurbuwat) gaat 

over op Pangeren Pugër, 484; hulde aan 

zijn lijk gebracht, 484; begraven te Magiri, 

484; wordt opgevolgd door den pangeran 

adipati anom onder denzelfden naam 4 

(Mangkurat III), 486; von van zijn 

regeering, 2453. 

Fat 

Mangkurat III (susuhunan—), zoon | 

van Mangkurat II, pangeran adipati anom 

tijdens de regeering van zijn vader, is 

mank, 447; krijgt van zijn vader den raad 

zich te houden aan Pangeran Pugër, Ca- 

kraningrat, Jangrana en Rangga Judanë- 

gara van Sémarang, 447; gaat Raden ajëng 

Lémbah, de dochter van Pangeran Pugêr, 

zien, 449; en huwt haar, 451; zijn aard, 

451, 458; verandert den naam van zijn 

schoonbroeder Raden mas Suryaputra in 

Wangsataruna, 455; neemt nog twee vrou- 

wen, een dochter van een kalang, en een 

vrouw uit Oje in de Bafiumas, 458; de 

raden ayu ùi Lémbah verlaat hem en gaat 

weer naar haars vaders huis terug, 458; 

is verwoed op Raden Sukra, den zoon van 

Dipati Sindurëja, om zijn schoonheid, en 

laat hem geeselen, enz, 462; hoort van 

de amourette van fi Lémbah en Raden 

Sukra, en zendt daarvan bericht aan Pa- 

ngeran Pugér, 470; heeft 4 kinderen: Raden 

mas Bumi, Raden mas Panénggak, Raden 

mas Alit, Raden ajëng Sasi, die door Mang- 

kurat II tot kinderen zijn aangenomen, 

481; huwt Raden ajóng Impun, een andere 

dochter van Pangeran Pugér, 481; krijgt 

algeheele volmacht van zijn vader, 482; 

geeft den Hollanders geen kennis van den 

dood zijns vaders, 485; volgt zijn vader op 

onder den naam Susuhunan Mangkurat II 

Senapati ing alaga Sahidin Panatagama, 

486; zendt na zijn troonsbestijging bericht 

van den dood van zijn vader aan de 

Hollanders, 487; vertrouwt Pugêër niet, 

487; opgestookt door Patih Sumabrata, 

zendt hij hem zijn dochter Raden Impun 



terug, 488; de vrouw uit Oùje wordt garwa, 
_ 488; laat Pugër gevangen nemen en later 

__weer ontslaan, 489; de Hollanders zenden 

een ténung tegen hem, 493; hij zendt hem 
naar Pugêër, 494; verkracht een vrouw van 

Pangeran Cakraningrat, 496; Jangrana 

heeft hij tegen zich ingenomen, omdat hij 

Surabaya in tweeën wil splitsen, 497; 

Yudanëgara van Sëmarang vervreemdt hij 

van zich, omdat hij Sëmarang aan Tumëng- 

gung Jayaningrat, den chineeschen para- 

nakan, wil geven, 498; krijgt bericht van 

het vertrek van Pugër, 502; geeft Jang- 

rana bevel Pugëér te achterhalen, 503; 

krijgt bericht, dat Pugër ontkomen is, 509; 

opstand van Wirawangsa, 509; bupati 

Lamongan brengt hem bericht van den 

afval van Cakraningrat en van Jangrana, 

513; zendt de bupati pasisir naar huis, 513; 

zendt Tumëénggung Mandurareja, Tuméng- 

gung Wirasëtraen Wirawangsa aan Dömak 

tot hulp, enz., 513; zendt Antagopa tot Knol; 

513; krijgt geen antwoord terug, 519; be- 

veelt Suryakusuma te dooden, doch de 

natuurverschijvselen doen daarvan afzien, 

519; maakt hem Pangeran ngabehi, 519; 

zijn troepen verliezen het tegen de Hol- 

landers en die van Pakubuwana 1, 523; 

heeft er spijt van Pugër gekweld te hebben, 

524; beveelt Tuménggung Jayaningrat naar 

Ungaran te gaan, 524; zendt Sumabrata 

naar Salahtiga, 524; en Pangeran arya 

Mataram naar Bayalali, 525; Arya Mataram 

verleidt hem Kartasura te verlaten, 543; 

gaatover Lawiyan naar Köduwang,543; Pa- 

ngeran Arya Mataram, Pangeran Panular, 

Pangeran Aryakusuma verlaten hem, 543 ; 

Pangeran ngabehi (—= Suryakusuma) ver- 

laat hem, 546; Laroh, 548; gaat naar 

Kéduwang, 548; nog zijn bij hem Suma- 

brata, Mandurarëja, Wiraguna, Mangun- 
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négara en Arya Tiron, 549; zoekt hulp 

bij Wiranégara van Pasuruhan, 550; gaat 

naar Panaraga, 550; laat Martawangsa, 

den bupati van Panaraga, castreeren, 551: 

vlucht naar Madiyun, 552; vlucht naar 

Daha, 552; te Dungkul, 559; zijn zoons 

Pangeran Pakunögara en Pangeran Pa- 

kuningrat, 559; vlucht met de zonen van 

Surapati naar Malang, 562; wordt daar 

bestookt, 565; vlucht weer naar den berg 

Dungkul, 563; gaat naar Blitar, 564; 

wil zich onderwerpen, 564; Pangeran 

Blitar vraagt om de wasiyat's, 564; het 

antwoord van den Kuméndur, 564; komt 

te Surabaya, 564; Blitar vraagt nog eens 

om de wasiyat’s, 565; wordt van Sura- 

baya naar Batavia gevoerd, 566 ; heeft 

den bijnaam si Köncet (de manke), zie 

aldaar. 

Mangkurat IV (susuhunan prabu 

—). Surya (raden mas —), zoon van 

Pangeran Pugér, den lateren Pakubuwa- 

na 1, 449; heet later Raden Mas Surya- 

putra, 455; zijn zwager, de pangeran 

adipati anom tijdens Mangkurat II, de 

latere Mangkurat III, verandert uit ja- 

loerschheid zijn naam in Wangsataruna, 

455; 468; heeft bij bok Karoh een zoon, 

Mas Bëlado, 508; wordt bij de troons- 

bestijging pangeran adipati anom met 

den naam Mangkunégara, 521; heeft 

een avontuur met bok Martayuda, 

525; krijgt 5000 eacah’s, 549; zijn zoon 

is Raden mas Damar (— Pangeran Rija), 

die met Raden ajëng Wulan, de dochter 

van Pangeran Blitar, huwt, 577; wordt 

na den dood zijns vaders koning onder 

den naam Susuhunan Prabu Manghural 

IV Senapati ngalaga Ngabdurrabman 

Sabidin Panatagama, 634; zendt Cakra- 



jaya bericht van den dood van Pakubu- 

wana Il, en beveelt hem in Surabaya te 

blijven, 635; Cakrajaya is ook bij hem 

patih jaba, 635; patih jëro wordt Karta- 

nögara, 635; ontneemt aan Pangeran 

dipati Purbaya en Pangeran dipati Bli- 

tar de upacara pangeran dipati, 635; 

evenzoo de jagasura en Blora, 636; Eru- 

cakra legert zich in Padonan en bouwt 

zich daar een kraton, 639; Pangeran 

Blitar valt Kartasura aan, 641 ; Purbaya 

sluit zich aan bij Blitar, beide gaan naar 

Mataram, 643; roept den Amral en Cakra- 

jaya naar Kartasura terug, 647; roept de 

hulp in van den kommissaris Dulkup, 651; 

vermoedt, dat Tumënggung Cakrajaya 

heult met Pangeran Purbaya en Pange- 

ran Bhitar, 651; vraagt Panémbahan 

Erucakra tot hem te komen, 655; neemt 

op voorspraak van den Amral en Démang 

Urawan Tumëénggung Cakrajaya weer in 

gunst aan, 663; zendt Pangeran Mang- 

kubumi tegen Panémbahan Purbaya en 

Sultan Blitar, 665; laat Ngabehi Tohjaya 

roepen, 665; benoemt hem en zijn volge- 

lingen tot zijn lijfwacht, 666; Cakrajaya 

komt te Kartasura, 668 ; Cakrajaya krijgt 

den naam Dipati Danuréja, 669; zendt 

Arya Mandurarëja aan Tuménggung 

Mapgkuyuda tot hulp, 669; zendt op 

verzoek van den Amral en Tumëénggung 

Danuröja Tuménggung Tohjaya tegen 

Dipati Natapura te Picis, 674; de Amral 

brengt hem bericht van den dood van 

Pangeran Arya Mataram, 680; Patih Da- 

nurëéja bericht hem, dat Ngabehi Marta- 

yuda, de schoonzoon van Tuménggung 

Suraadimënggala, na den dood van 

dezen, zonder dat hij daarover met Kar- 

_tasura geraadpleegd had, tot bupati be- 

noemd is door kommissaris Dulkup, en 
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ing dat deze daarvoor zijn verontschuldig 

reeds gemaakt heeft, 687. 

Mangkurat Mas, 515; Mang- 
kurat III, vgl. bijv. 524. Nel 

\ â s 

Mangkewuh, te tezen Jangkewub, 
zie Jayengkewuh. } 

Mangkupraja (dipati —). Baïak- 

patra (ki —), wordt bij de troonsbestijging — 

van Pakubuwana I patih jéro, onder den — 

naam Tumönggung Kartanègara, 521; 

wordt van zijn post ontheven, 577; zijn 

taak komt verder voor rekening van patih | 

Cakrajaya, 517; wordt tegen Tirtakusuma — 

van Winongan gezonden, 578; wordt tegen 

Jayapuspita gezonden, 582; neemt Sur- 

yawinata en Sasrawinata, die inmiddels 

regenten van Garobogan zijn geworden, — 

mede, 583; gevecht bij Jipang, 583 ;le- — 

gert zich daar na de verovering, 583; 

verliest Jipang weer, 584; vlucht naar 

Bérongkol, 584; bezet Jipang weer, als _ 
Paùji Surengrana Juragan Bali in Sudayu [ 

gaat helpen, 586; vereenigt zich met 

Cakrajaya, 587; zijn carik Surataruna, 

592; verlaat Sëpaüjang, 599; vlucht naar _ 

Garësik 599; Surabaya veroverd, 

609; wordt patih jéro bij Mangkurat 

IV, 653; krijgt den naam dipati Mang- 
kupraja, 646; vindt den Amral, als hij _ 

naar Kartasura gaat, te Baïudana, 652; 

is chef der Javanen, die met den Amral 

tegen Pangeran Purbaya en Pangeran 

Blitar optrekken, 656; gaat naar Dilanggu, 

657; dan naar Kalépu, 657; wint het — 
gevecht, 658; trekt door tot Tangkisan, — 

659; wordt door den Amral naar Bëbanar — 

gezonden, 659 ; ’t gevecht bij Tangkisan 

gewonnen, 660; gaat naar Kali Ajir, 



661; te Kartasari, 661; raadt den Amral 

_ Panëmbahan Purbaya en Sultan Blitar 

na te zetten, 661; keert naar Kartasura 

terug, 662; wordt door den Amral mede- 

genomen naar Awi om Panémbahan 

Purbaya te bevechten, 681; zijn dood, 

685; zijn lijk wordt naar Kartasura ge- 

pracht, 685; een zoon van hem wordt 

bupati onder den naam Tumënggung 

Kartanégara, 685. 

Mangkuyuda (tuménggung —), een 

Madurees, een der dapperste strijders van 

Trunajaya, 303, 305; patih van Truna- 

jaya, 309; wordt door dezen gezonden 

om Mataram te veroveren, 309 ; bestormt 

Mataram, 313; wordt genoemd Mang- 

kuyuda van Sampang, 313; vlucht 

naar Këdiri terug 320; 340; zijn dood, 

352. 

Mangkuy uda (taménggung —). 

Wangsacitra, uit Kédu, wil met zijn zonen, 

ki Lémbu en ki Buwang, in dienst komen 

bij Dipati Nérangkusuma, tijdens Mang- 

kurat IL, 335; krijgt van Mangkurat II 

een piagëm, 335; wordt Tuménggung 

Mangkuyuda over Kédu, onder Mangkurat 

IL, 335; doodt Mangkuyuda van Sam- 

pang en Dandang Wacana, 352; doodt 

Darmayuda van Sampang, doch sneuvelt 

ter zelfder stond, 353. 

Mangkuyuda (tuménggung —). 

Lémbu (ki —), zoon van Tuménggung 

Mangkuyuda (== Wangsacitra), van 

Kédu, 335; wordt Tuménggung Mangkhu- 

yuda van Këédu, 361; krijgt bevel Raja 

Namrud te vernietigen, 381; wordt tegen 

Panémbahan Kajoran te Mélambang ge- 

zonden, 431; door Mangkurat III aan 

Kaliwungu tot hulp gezonden, 515; te 
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Tugu (in Kédu ), 523; wordt door Pa- 
kubuwana gehandhaafd, 549; wordt door 
Panémbahan Purbaya en Sultan Blitar 
verslagen, 661; Arya Mandurarëja wordt 
hem tot hulp gezonden, 669; verjaagt 

den vijand, 670. 

Mangkubumi (pangeran —). Jambu 
(raden —), zoon van kyai Pamanahan, 79, 
112; na de troonsbestijging van zijn 
broeder Senapati Pangeran Mangkubums, 

177; 209; zijn kinderen zijn Dipati 
Sokawati en Bagus Petak (later bupati 

van Madiyun), 216. 

Mangkubumi (dipati —). Wira- 

taruna (raden —), wordt door Pangeran 

Pugër, als hij Prabu Ngalaga is, gemaakt 

tot Dipati Mangkubumi, 321. 

Mangkubumi (pangeran —). Sax- 

taréja (raden —), séntana van Mangkurat 

IV, van moederszijde, krijgt den naam 

Pangeran Mangkubumi, 665; wordt tot 

Senapati benoemd, 665; krijgt bevel Pa- 

néëmbahan Purbaya en Sultan Blitar te 

verjagen, 665; gaat naar Kaméëlaten, 665; 

vindt een klein kanon, dat hij den naam 

si Tundungmusuh geeft, als hij den vijand 

verslagen heeft, 665; wordt tegen Paném- 

bahan Purbaya te Marëbung gezonden, 

669. 

Murgkung (desa —), tegenover 

Grompol, 625. 

Mungkung (kali —), 624. 

Mangsadipa, zie Wangsadipa. 

Monggang, een gamélan (tijdens den 

Sultan van Démak — Trénggana), 72, 



96 

Géndrayana, zoon van Yudayana 

en vader van Jayabaya, 10. 

Gunturgëni, een kanon, 292; in 

het bezit van Susuhunan ngalaga (Pa- 

ngeran Pugër) te Plered, 373. 

GEnting (desa —), 655. 

Gundil (kyai —), zie Antakusuma. 

Génding (dipati —), een der twee 
hoofden van de bupati’s der bangwetan, 

als zij na de verovering van Madiyun 

enz. tegen Senapati optrekken, 201. 

Génding (dipati —), onder den dipati 

van Dëémak (— Pangeran Pugêér, broeder 

van Mas Jolang), hitst deze tot afval op, 

211; sneuvelt, 213. 

Gaüjur (kyai —), broeder van ùai 

randa Tingkir, bij wien Jaka Tingkir te 

Démak zijn intrek neemt, 60, 61 ; lulurah 

suranata, 61. 

Gaîïjur (een lurah —), tijdens Paném- 

bahan Krapyak, 213; zie Gadamastaka. 

Géntong, in Pasuruhan, 457. 

Gunung Jati, zie Jati, 

Giri, door Mataram (Sultan Agung) 

tenondergebracht, 247; Mangkurat II 

eischt kyai Kalam muüëng, 362; ver- 

nietiging van Giri, 563, 580. 

Giri (santri—), zie Setmata (prabu—). 

Giri (sunan —), zie Prapen. 

Giri(pandita —), weigert na de onder- 
werping van Trunajaya bij Mangkurat IL 
zijn opwachting te komen maken, de 
Kalam muîëng af te geven, en twijfelt of 

Mangkurat II niet de zoon is van den 

Amral, 362; wordt gevangen genomen 
en geworgd, 363; Mangkurat II neemt 
zijn dochter tot vrouw, 363; later 

schenkt hij haar aan Cakraningraf, : 

458. 

Gur u (batara —), zoon van Sang hyang 

Tunggal en vader van batara Sambo, 

batara Brama, batara Mahadewa, batara 

Wisnu en Dewi Sri (d. z. de heeren van de 
5 gedeelten van den dag), 2 

Gurnadur jendral, 829. 

Gérit (ki mas—), zie Sinduröja. 

Garëésik, benoorden Surabaya, aan 

straat Madura, 26; zetel van Raden Santri 

en Raden Burereh, 28, 345; aangevallen 
door Surengrana op bevel van Jayapuspita, 

580; een benteng gemaakt (of hersteld) te 

Garësik, 580. : 

Garésik (bupati —), krijgt van Pa- 

ngeran Surabaya bevel om op te komen 

om zich tegen Senapati te verzetten, 182; 

als Sultan Agung koning is geworden, 220; 
opgeroepen door Pangeran Wirasaba tegen 

Sultan Agung, 224; krijgt bevel over zee 
tegen Jakarta op te trekken, 249. E 

Garwakanda (ki —), zie Jayabrata. 

Garëém (biyang —), vriendin van Bok | 

Martayuda, 526. 



Garompol, 310, 625; tegenover 
Mungkung. 

_Garobogan (desa —), 71, 309, 364, 

Garobogan (dipati —), krijgt van 

Senapati bevel met hem naar Oost-Java te 
Meen, 182. 

_ Garobogan (bupati—), een tweetal, 

worden door Kartanëgara medegenomen 

b den veldtocht tegen Jayapuspita, 583; 
dit zijn Sasrawinata en Suryawinata (zie 

Madura). 

_ Giring (kyai gëde —), vriend van 

kyai gëde Mataram, in de Gunung Kidul, 

115; heet ook kyai gëde Paderesan; zijn 

ontmoeting met Pamanahan, 116; een af- 
stammeling van hem is ki Wanakusuma, 

de vader van Jayaparusa en Jayalélana, 

4533. 

| _ Gédyug, een der kapiteins der Hol- 

landers tijdens de belegering van Jakarta, 

PO. 

Gadaméstaka (ki —), zie Endranata. 

Gogodog, tot hier komen Trunajaya 

en Galesong, 303; er heeft een gevecht 

_ plaats. 

__Gétassaji (desa —), verblijfplaats 

van kyai buyut ing Baïubiru, 66. 

Gétas Péndawa (ki —), zoon van 

kyai gëde Tarub (II —= Bondan kéjawan 

_— Lémbu pëténg) en Dewi Nawangsih, 

vader van ki gëde Sela, nyai göde Pakis, 
Verb, B. G, LI, 4e stuk, 

gf 

nyai gëde Purna, nyai göde ing Kare, nyai 
gëde ing Wanglu, nyai gëde ing Bokong, 
nyai göde ing Adibaya, 52. 

Gusta p (majoor —), komt van Batavia 
met troepen tot Brikman te Surabaya, 610; 
verjaagt Jayapuspita van Wanakrama, 

619; wordt dan naar Madura gezonden 

om Cakraningrat (— Cakranëgara) te 
vernietigen, 621. 

Gusman (kapitan —), wordt door 

Pakubuwana 1 gezonden om de troepen 

van Kartasura te Tugu te verslaan, 522. 

Gowong (wong-—), 625. 

Gulu, een kanon, 292. 

Galuh, naam van het rijk van Arya 

Bangah. 

Galuh (dewi—), zie Candrakirana, 

Galesong (kraeng —), het hoofd van 

de 2000 naar Java gevluchte Makasaren, 

tijdens Mangkurat 1, 291; verovert Paja- 

rakan en Démung, 291; alles bewesten 

Kédiri, 294; ontmoeting met Trunajaya, 

296; de nederlaag van Prawirataruna bij 

Panarukan, 298; vereenigt zich met Tru- 

najaya, 302; schoonzoon van Trunajaya, 

340; en krijgt den naam Prabu anom, 

340; heeft een broeder Kraeng Naba, 340; 

deze komt hem tot afval overhalen, 341; 

vlucht van Surabaya, 348; door Trunajaya 

gedood, 348. 

Galagaïjur, een wijze van bespelen 

van de gamëlan, als men gasten ontvangt, 

147, 
” 
{ 



Gëlatik (desa —), onder Këdiri. 

Gégélang, naam van het rijk van 

Lëmbu Péngarang, 12. 

Gégëélang (wana —), 552; tusschen 

Panaraga en Madiyun, 552, 680. 

Galungan, zoon van Watugunung en 

Dewi Sinta, de 11e wuku-week, 3. 

Gilingwësi, naam van het rijk van 

Watugunung, 2; en, nadat deze in den 

hemel is opgenomen, van Batara Brama en 

zijn opvolgers, tot op Pandu (?), 10. 

Galengsong, zie Galesong. 

Gapit (kori —), in de kraton te 

Kartasura, 545, 641. 

Gupita (kyai —), de wasiyat-kris 

van Panémbahan Madiyun; dezen naam 

krijgt de kris Gumarang, als zij in ’ 

bezit van Senapati is gekomen, 195. 

Gédong (kyai —), mantri Pajang, 

geeft Senapati tijdens de bestorming 

van de kraton van Pajang daarin 

toegang, 112; sneuvelt, 172; zijn nako- 

melingen. 

Gajah pramada (tuménggung —), 

komt Dipati Lumarap te hulp, 157. 

Gajah pramoda (tuménggung —), 

een mantri van Mangkurat door Pangeran 

Pugöér, diens zoon, over Pagëlen gesteld, 

819, 872; sneuvelt, 313. 

Gajah mada, patih van den laatsten 
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vorst van Majapahit, 24; wordt tegen 
Giri gezonden, 43. 

Gumarang, een wasiyat-kris van 

den Kant ann Molen 193, ne jn 

den naam kyai Gupita, 195. 

Gëémulak (ngabehi —), zie ste 

wijaya. 

Gambiran (desa —), 218. 

zi 
Gumbrëég, zoon van Watugunung 

en Dewi Sinta, de 6e wuku-week, 3. 

Gémbong (Gémbong Pasuruhan), 250; 

er wordt een loge gebouwd, 562. 1 

Gagakrimang, een paard van Arya 

Jipang (— Arya Panangsang), 96. 

Gagakbaning (pangeran tumöng- 
gung). Tompe (raden —), zoon van kyai 

Pamanahan, 79, 112; na de troonsbe-_ 

klimming van zijn Tread Senapat Ù 

Pangeran Tumënggung Gagak baning, 

177; wordt dipati van a 180; Ke 

dod 181; 

zoon BAE hem op en heet Pangeran 

Pajang, 181. 

Gobjo (kuméndur —), van Sémarang, — 
587; trekt met de Hollandsche troepen 

En Jayapuspita, zie Kumëndur; trekt <t 

naar Surabaya om Jayapuspita pj oen 

vechten, 589; zijn ontmoeting met Jaya 

puspita, 580; gaat met Hollandsche 

troepen tegen ea 587; ; verliest 

het gevecht voor Surabaya, 596; zendt 

kapitein Kartas naar Madura, 602; ver- 
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olet Arya Jayapuspita naar Kaputran, 
naar Wanakrama, 615; verliest, 

door versterking deinst de vijand 

ug, 618; Brikman wil hem om zijn 

gevaarlijke doldriftigheid ontslagen heb- 

ben, 616; wordt ontslagen, 616. 

_ Gataya (rési —), 5e zoon van Kan- 
diawan, die zijn vader opvolgt, vader 
van Rara Suciyan, Lémbu Pangarang en 

Mérgiwangsa, koning van Koripan, 11. 

E Gatayu (kyai —), een houten za- 

_delblok, pusaka van Pajang, door Senapati 

_medegenomen naar Mataram, 175. 
bed 

__Baurëksa, de koning der baya’s, 

69, à 
Ees, det 
Ad 

__Baurëéksa (tuménggung —), neemt 

deel aan de ‘belegering van Jakarta, en 

wordt om den ongunstigen afloop gedood, 

254; te Kaliwungu begraven (?). 

. 
___Bahrawa, zie, Lémbahrawa. 
ik 
Wi E 

EE Bébanar (desa —), 659. 

E Binaron g, met Sinduröja naar Jépara 

gezonden, 422. 

__ Bandar (ki), broeder van de we- 

__duwe van Kali gunting, 19. 
KL 

Bandar darat, 518. 

Jl Bantëén, 177; van hier is een man 
afkomstig, die door Raden Rangga, den 

__zoon van Senapati, gedood wordt. 
Kel 
En 

Bantén (adipati —), onder Pajang, 
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158; en te Pajang; schoonzoon van 
Padjang. 

Bintara, naam van de dukuh, waar 
Raden Patah zich vestigde, het latere 
Démak, 33; de menschen, die zich bij 
hem aansluiten, bouwen er een moskee, 34, 

Bintara (dipatì —), zie Jimbun. 

Bénawa (pangeran —), oudste (eigen) 
zoon van den Sultan van Pajang, 112; 

wordt gezonden om te zien hoe het in 

Mataram gaat 144; noodigt Senapati uit 

ter begrafenis van Sultan Pajang, 164; 

wil men hebben, dat Sultan Pajang zal 

opvolgen, 165; wordt adipati van Jipang, 

omdat dat hem als erfdeel toevalt, 165; 

vraagt Senapati naar Jipang te komen, 

167; biedt hem Pajang aan, 168; gaat 

naar Mataram, 169 ; wordt na de verove- 

ring van Pajang door Senapati daarover 

aangesteld (als ratu), 175; zijn dood, 180. 

Bénde, een bönde af komstig van den 

schoonvader van Sunan Kudus (No. 2), 

adipati Térung, 56. 

Bondan këéjawan (raden —), zie 

Tarub (kyai géde —). 

Baüjaransari, zoon van Kuda La- 

leyan, vader van Mundingsari, 12. 

Bonang (santri —), zie Nakrakusuma. 

Bonang (sunan —), 4. 

Boeor (ki —), een mantri, die te ver- 

geefs Senapati tracht te doorsteken, 133 ; 

zijn kris heet ki Kébo Déngën, 135, 



Bicak (ki —), een dalang van de wa- 

yang purwa te Démak, wordt door kyai 

göde Sela gedood, die daarop zijn wayang, 

zijn bénde,en zijn vrouw voor zich neemt, 76. 

Bicak (kyai —), een wasiyat bénde 

afkomstig van den dalang Bicak, komt 

in het bezit van kyai gëde Sösela, 76; 

Sunan Kali Jaga staat toe, dat hij een 

wasiyat wordt, 76; als deze bênde, als er 

opgeslagen wordt, geen geluid geeft, ver- 

liest de eigenaar het gevecht, laat hij zich 

hooren, dan het tegendeel, 77; Senapati 

laat er met goed gevolg op slaan, als de 

Sultan van Pajang tegen hem zijn troepen 

zendt, 159; 207; wordt geslagen, als Pa- 

ngeran Pugër onder Mangkurat III Kar- 

tasura verlaat, 502; wordt door Pangeran 

Blitar voor Pakubuwana Il opgevraagd 

aan Mangkurat III, 564. 

Bacingah (kuta —)(?), 144, 200. 

Bra, =Crí, zie Taüjung en Wijaya. 

Bro (mayor —), hoofd van de Hollan- 

ders te Jépara, als Trunajaya er een aan- 

val op doet, 306. 

Baru (kyai —), een lans van Sultan 

Agung, 259; wordt door Mangkurat 1 

nagelaten aan den pangeran adipati anom, 

318; Mangkurat II doodt er Tejalaku, 

den ajar van den Gunung Kelud, mede, 

349; wordt van Mangkurat III gevraagd 

door Pangeran Blitar, 564. 

Burh am (majoor —), chef van de Hol- 

landsehe hulptroepen tegen Wiranëögara 

(== Surapati) te Pasuruhan, 458; komt 

te Muwara Madura, 439; gaat naar Pa- 

suruhan, 440; komt in het Pasuruhan- K 
sche, 441. A 

Brahim, zie Ibraim. NE 
hie A 

Burereh (raden —), zoon van den — 
vorst van Cémpa, die dezwagervanBra _ 
Wijaya en Makdum Brahim Asmarawas, 
27; huwt meteen dochter van Arya Teja, 
28, vestigt zich te Garësik, 28. 

Brikman (kapitan—), met Tak te _ 

Kartasura, wordt door Surapati gedood, Ke. 

414, 

Brik man (amral —), Bergman, nu 

en dan in Hollandsche stukken Brinkman 

genoemd, chef van de Hollandsche hulp- 

troepen aan Pakubuwana I gezonden om ki 

Jayapuspita te bevechten, 587; blijft voor- 

loopig te Sémarang, 587; krijgt bericht — 

van den nederlaag bij Surabaya, 598; 

gaat naar Surabaya, 599; is in Hindu- 

stan geweest, 600; ziet het hachelijke van 
den toestand in, 600; krijgt van Suradi- 

ningrat bericht, dat Cakraningrat wilaf- — 
vallen, 602; verovert Surabaya, 609; krijgt 

hulptroepen van Batavia, 610; wint den ij 

strijd bij Surabaya, en laat Arya Jaya- E 

puspita naar Kaputran nazetten, 615: “ 

wil den kumöadur (Gobyo) om zijn ge- 

vaarlijke doldriftigheid ontslagen hebben, 

616; laat Jayapuspita van Wanakrama 

verdrijven, 619; en laat dan Madura her- 

winnen, 621; wordt door Mangkurat IV, 

die zijn vader inmiddels isopgevolgd,en 
door Pangeran Purbaya, Pangeran Blitar 

en Pangeran Dipanëgara in ’t nauw wordt 

gebracht, van Surabaya, waar hij nogsteeds 

gelegerd was, naar Kartasura terugge- 

roepen, 647; doodt Pangeran Pacawati, 



naar Meen. 657; dan naar Kalépa 

d 657; ; wint het Berea 658; trekt door 

_ tot Tangkisan, 659; zendt Tumöénggung 

_ Mangkupraja naar Böbanar, 659; wint 

__ bij Tangkisan, 660; gaat door naar Kali 

_ Ajir, 661, te Kartasari, 661; wil Paném- 

baban Purbaya en Sultan Blitar niet na- 

zetten, 661; keert naar Kartasura terug, 

662; verdedigt en vraagt in vrijheidstel- 

__ ling van Tuménggung Cakrajaya, 662; 

wordt tegen Panëmbahan Purbaya te Ma- 

rébung gezonden, 669; vraagt Mangku- 

rat IV Tumëénggung Tohjayategen Sureng- 

rama (?) te Picis te zenden, 674; zet Pa- 
__nëmbahan Purbaya na tot Kamagëtan, 

678; laat Raden arya Pringgalaya en 

Raden Natawijaya daar achter, 678; 

gaat naar Kartasura terug, 678; zendt 

Tumëénggang Mangunonéng bevel Pan- 
geran arya Mataram met list naar 

Jépara te halen, 678; laat Arya Mataram 

dooden, 680; brengt hiervan bericht 

naar Kartasura, 680; trekt tegen Pa- 

némbahan Purbaya op naar Awi, 680; 

verovert Ködiri, 684; maakt daar een 
loge, 684; laat daar een bezetting en 

gaat naar Surabaya, 684; verovert Ja- 

pan, 684; trekt naar Malang, 684; 

verovert Malang, 684. 

Bratayuda, het paard van Senapati 

bij de verovering van de kraton van Pa- 

jang, 171. 

Brawijaya, zie Wijaya. 

Brajanala (kori —), poort aan de 

këdaton, 544. 
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Brama (batara —), zoon van batara 
Guru, en vader van Bramani, een der 

heeren van de 5 deelen van den dag, 

koning van Java, 2 en 10. 

Bramani, dochter van batara Brama 

en moeder van Tritrusta, 10. 

Barëbës, 501. 

Barabudur (gunung —), 576. 

(desa —), west van 

€ 

Barongkol 

Jipang, 584. 

Baka (ratu —), vgl. Karungkala, 11. 

Bakisar, 271. 

Bokong (nyaï gëde ing —), dochter 

van ki Gétas Pöndawa, 52. 

Butuh (desa —), 65; hier ligt Sultan 

Pajang begraven, 165; Pangeran Pé- 

kik hoort hier, als hij naar Mataram 

wordt gebracht, een voorspelling van de 

toekomstige grootheid zijner nakome- 

lingen, 243. 

Butuh (kyai göde —), leerling van 

Pangeran Siti Jénar, vriend van ki Kébo 

Kénanga, 53, 64. 

Baturrana (desa —), 655; onder 

Sala. 

Bëötawi, == Batavia, 326, 

Batang (dipati —), schoonzoon van 

Dipati Mandaraka (== Jurumartani ), 

216. 



AOP 

Batang (bupati —) zie Pusparudita. 

Besing (kapitan —), wordt aan Ma- 

joor Gustap medegegeven om Cakraning- 

rat (— Cakranëégara) te vernietigen, 621; 

wordt als hoofd der troepen door den 

Amral te Surabaya achtergelaten, 648; 

krijgt van Mangkurat IV een brief 
om Ngabehi Tohjaya naar Kartasura te 

zenden, 666. 

Busung mëérnung, ondergeschikt 

hoofd bij de met kraeng Galesong naar 

Jawa overgekomen Makas wen, 291, 303 ; 

trekt met Dandang wëeana den gevluch- 

ten Mangkurat I achterop, 314. 

Buwang (ki —), zie Natayuda. 

Bala, zoon van Watugunung en Dewi 

Sinta, de 25e wuku-week, 3. 

Bali (juragan —), zie Tohjaya. 

Bali (nusa —), heet ook Nusa Kam- 

bangan, 590 ; gekochte Balineesche slaven 

tijdens de dipati van Démak na den dood 

van Sultan Pajang heer van Pajang is, 

170; de dipati Balambangan zoekt hier 

hulp tegen Sultan Agung, 256; heeft 

Balambangan veroverd, 260; biehoee 

vluchten de Makasaren van den Gunung 

Sampura, 354; Surengrana vraagt er 

hulp, 581; Pangeran Cakraningrat zoekt 

hier hulp, 603; Surengrana en Kartayuda 

krijgen hulp van Bali, 607; de hulp- 

troepen voor Cakraningrat komen, 617; 

de Baliers (onder Murah Paüji Buleleng), 

die Jayapuspita geholpen hadden, gaan 

na zijn dood weer naar Bali terug, 676. 

Me nn 

B ule, albino, 210. 

Blora, hiertoe behoort Warung, 18 Kn 
behoort aan Senapati. es 

Bélitar (bupati —), krijgt van Pan 

ran Surabaya bevel om op te komen, _ 

ten einde zich tegen Senapati te verzet. 

ten, 182. 
ej *: jar 

ari et % 

Balitar (pangeran —), zoon van pa- 

ngeran Singasari, den broeder van Paném- — 

bahan Krapyak, 216. ‚ 4 

Balitar (pangeran —), volgt den pa- 

ngeran adipati anom (den lateren Mang- _ 
kurat II) ook, als deze tegen Trunajaya ed 

en Galesong optrekt, 303. En E 

Balitar (pangeran —). Anggadimija — 
(raden —), sóntana van de moeder van — 

Mangkurat III, wordt pangeran Bitar — 

gemaakt, 496; door Mangkurat III aan À 
Kaliwungu tot hulp gezonden, 513; bĳ 

Sumabrata te Kali Cacing,* 535. a 

Bélitar hazen! —). Sudama (raden — 

mas —), zoon van Pangeran Pugër, den 
broeder van Mangkurat II, 449, 468; na de E 

troonsbestijging zijns vaders Pangeran _ 
Bélitar, 521; krijgt 3000, 549; gezonden 
tegen de zonen van Surapati en Mangku- 

rat III, 563; tegen Malang, 563; wordt 

wédana kaparak kiwa téngën, 57% zijn — 
dochter raden ajéng Wulan huwt met 



en mas Damar, den zoon van den pa- 
geran adipati anom tijdens Pakubuwana 

11; krijgt bevel Arya Jayapuspita te 

a bevechten, in Kéduwang, 625; Paku- 

ana 1 zendt hem naar Panaraga, 631; 

ëmbahan Erucakra verliest, 631; doch 

geran Blitar wordt teruggeroepen, 

; Mangkurat IV ontneemt hem de upa- 

'‚s van pangeran dipati, 635; opge- 

stookt door zijn abdi Garwakanda, (636; 

overlegt met Arya Mataram, 636; krijst 

d en raad Pangeran Purbaya over te halen, 

6 538; ziet de Hollanders te Kartasura over 

te iden gemeene zaak met hem te maken, 

639; valt de kraton te Kartasura aan, 
wordt door de Hollanders teruggedreven, 

6d; zijn moeder raadt hem zich tot Pa- 

I ngeran Purbaya te begeven, 642; deze 

sluit zich bij hem aan, 643; gaat naar Ma- 
taram, 643; wordt koning onder den naam 
Sultan Ibnu Mustapa Pakubuwana Senapati 

ing alaga Ngabdurrahman Sahidin Pana- 
tagama, 645; zie Parbaya; verlaat Karta- 

sari, 657; gaat naar Sanasewu, 657; vlucht 

bij ’t gevecht te Tangkigan, 660; gaat naar 
Kartasari en van daar naar de Kedu, 66 ; 

als hij hoort, dat de troepen van fe 

weer zijn afgetrokken, gaat hij weer terug 

naar Mataram, naar Pamêërsan, 662; trekt 

naar Marébung, 664; Pangeran Mangku- 

_bumi tegen hem gezonden, 665; vlucht 
met Purbaya naar het oosten, 677; tot 

_Madiyun, 678; naar Kédiri, 682; vlucht 

_met Purbaya naar Malang, 684; vlucht naar 
_ Dumpul, 684; keertlater weer naar Malang 

terug, 685; sterft daar en zijn lijk wordt 

naar Kartasura gebracht, 685. 

Bëlitar (sultan —), 657, —= Pangeran 

_Blitar, zoon van Pakubuwana L. 
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Balelumur (kyai —), een grëbong, 
afkomstig uit Cémpa, in het bezit van 
den laatsten vorst van Majapahit, 24. 

Béleleng (paüji —), een der onder- 

geschikte hoofden van de aan Balambangan 

tegen Sultan Agung gezonden Balische 

hulptroepen, 256. 

Bëleleng (murah paîji —), chef van 

de Balische hulptroepen, die na het gevecht 

bij Surabaya bij Surengrana en Kartayuda 

komen, 607; te Kapraban, Jayapuspita ver- 

eenigt zieh met hem, 614; te Kaputran, 

615; Japan, 623; verzoekt aan Arya Jaya- 

paspita aan zijn broeders Paüji Surengrana 

en Paäji Kartayuda den titel Paûji te ont- 

nemen, dien hij zelf voert, 623. 

Bëélado (mas —), zie Mangkunögara. 

Balëém, eeu der kapiteins der Hol- 

landers tijdens de belegering van Jakarta, 

250. 

Belém (kapitan —), ondergeschikt 

hoofd der Hollanders, als Trunajaya een 

aanval op Mataram doet, 306. 

Balimbing (mas —), schoonzoon van 

Senapati ing Kédiri, 200. 

Balambangan, 28; veroverd door 

Sultan Agung, 255; is door Bali veroverd, 

260; weer door Mataram, 267, 294. 

Balambangan (ratu ing —), koning 

van Balambangan, schoonvader van Seh 

Wali lanang, grootvader van Sunan Giri, 

28 en 29. 
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Balambangan (bupati —), nog niet 

onder Mataram, 219; wordt door Sultan 

Agung aangevallen, 256; zoekt hulp bij 

Bali, 256; zijn zoon (zonen) Kémbar in zijn 

plaats aangesteld, 257. 

Balambangan zie 

Kémbar. 

(bupati —), 

Balega (bupati —), opgeroepen door 

Pangeran Wirasaba tegen Sultan Agung, 

224; (pangeran —), 234. 

Balabar (kyai —), een wasiyat kris 

door Mangkurat 1 aan den pangeran 

adipati anom nagelaten, 318; Mangkurat 

II steekt er Trunajaya mede overhoop, 

360; wordt van Mangkurat III gevraagd 

door Pangeran Blitar, 564. 

Bajra (carik —), zie Tirtawiguna. 

Bayalali, 525, 536. 

Buyung (kapitan —), bij den Amral, 

als deze Panémbahan Purbaya in Këédiri 

bestookt, 685. 

Baüak wide (arya —). Siyuny wêna- 

ra, 3e zoon van Sri Pamékas van Pajaja- 

ran, dien zijn vader wil laten verdrinken, 

maar die door kyai buyut Kérawang wordt 

opgevoed, 13; leert smeden, 15; krijgt 

den naam Baak wide, als hij weer bij 
zijn vader terug is gekomen, 17; laat 

een ijzeren kooi maken, lokt zijn vader 

daarin, en laat hem dan daarmede in 

de rivier werpen, 18; verjaagt zijn broe- 

ders Arya Bangah en Raden Susuruh, en 

wordt vorst van Pajajaran, 18; vaardigt 

een edict uit, dat niemand Raden Susu- 

rub mag helpen of huisvesten, 19 

door Raden Susuruh, als deze Maj 

heeft gesticht, verslagen, 22. 

Baîüak wide (arya —), vat Rac 

Suryakusuma, den ‘zoon van Pugër, or 
Mangkurat III, 501; deze Suryak 

wordt later in een ijzeren kooi opgesl 

510; aan Tégal tot hulp gezonden door 

Mangkurat III, 513; bij Sumabrata te 

Kali Cacing, 535. en 

Bafakpatra (ki-—), zie Mang 

praja. 

Baîüudana (desa —), hier kom Tu- 

mèénggung Sindurëja Tak tegemoet, 405; 
652. ‚il 

Baîumas, hier trekt Mangkurat À 

door op zijn vlucht, 315; aan Pangeran 

Purbaya ontnomen, 624, 

Baùumas (patinggi —), door Sura 

pati aangevallen, 394; verjaagd, en ge 

met hem terug om Saradénta en Sa 

dönti te vangen, 397. 

Baîüumas (patinggi —), 513, 617. 

Baäumas (tuménggung —), aan Té- 

gal tot hulp gezonden door Mangkurat 
II, 513. 8 

Baüubiru (kyai buyut —), wo 
te Gëtas saji, bĳ hem vertoeft J 

Tingkir een tijd lang, 66; neemt mas 

Mafica, den zoon van ki Jabalels van 

Calpitu, tot zoon aan, 67; ook Jaka Ting 5: 

kir, 67. Ten 



Buminata (pangeran —). Bumi 

den mas —), zoon van den pangeran 

adipati anom tijdens Mangkurat Il (den 

teren Mangkurat ID, 481; wordt Pange- 

an Buminata, 481; zijn dood, 495. 

Bagus (raden —), zie Senapati. 

Bagus (dewa—), hoofd bij de Balische 
hulptroepen onder Dewa Kaloran, die 
Surengrana helpen, 584. 

_ Bugis, gekochte Boegineesche slaven 

tijdens de dipati van Démak na den dood 

van Sultan Pajang in Pajang heer is, 170; 

Bugineesche soldaten, 330. 

| Bogawanta (kali —), Mangkurat Ì 

trekt deze rivier over, 314. 

__Bagelëén, zie Pagëlen. 

Bëtok (kyai —), de Xris van Sunan 

_Parwata, 80. 

Bangah(arya—), zie Panular (arya—). 

Béngkol (kapitan —), bij den Amral, 

als deze Panémbahan Purbaya in Kédiri 

bestookt, 683. 

Bangsri (nyai göde —), dochter van 

kyai gëde Sela, 77. 

Bangsapatra, zie Lumarap. 

Bangwetan (oost Jawa), tijdens Pa- 

jang: Japan, Wirasaba, Kédiri, Surabaya, 

__Pasuruhan, Madura, Sédayu, Lasém, 
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Tuban, Pati, 120; tijdens Senapati: Sura- 

baya, Tuban, Sëdayu, Lamongan, Garësik, 

Lumajang, Körtasana, Malang, Pasuru- 

han, Kédiri, Wirasaba, Balitar, Pringga- 

baya, Suménëép, Pragunan, Lasém, Madu- 

ra, Sumöénëp, Pakacangan, 182; Surabaya, 

Lasöm, Garösik,Madura, Pasuruhan, Ködi- 

ri, Tuban, Lamongan, 220; Wirasaba, 

Surabaya, Sumönöp, Balega, Pakacangan, 

Garésik, Lamongan, Sédayu, Tuban, 

Japan, Pasuruhan, enz., 224. 

Bangil, 554. 

Negahad, zie Ahad. 

Ngénis, zie Nis. 

Ngaruaru, zie Aruaru. 

Negrawa, zie Rawa. 

Ngurawan, zie Urawan. 

Ngarab, zie Arab. 

Ngérang, zie Rang. 

Ngadilangu, zie Adilangu. 

Negutër, zie Utèr. 

Ngastina, zie Astina. 

Ngawi, zie Awi. 

Nglawiyan, zie Lawiyan. 

Ngluyu, zie Luyu. 

Ngalaga, zie Alaga. 



Ngalangalan , zie Alangalang. 

Ngajibarang, zie Ajibarang. | 

Ngampel, zie Ampel. 

Ngampel dénta, zie Ampel dénta. 

N je abehi (pangeran—), urn weer- 

gegeven met putra pémbajéng, waar het 

aangenomen kinderen betrof, zie bijv. 

Senapati, Senapati Ködiri. 

Ngabehi (pangeran —), zie Surya- 

kusuma. 

_Wiranögara 

bĳ Luyu, v 

en dan naar M 
dood, 568, AU 

KEE 
nögara van P: sur 

Luyu, vlucht nac 
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‚ DE VERDEELING VAN KRATON EN RIJK TIJDENS PAKUBUWANA II. 

Kraton en négari agéng. Abdi dalëm jagal. 

Abdi dalem tukang undagi. 

Susuhunan (de vorst). Abdi dalëm sayang. 

Ratu eyang (grootmoeder). Abdi dalëm sënepi. 

Ratu ibu, of ratu agëng (moeder). Abdi dalëm gërji. 

Ratu këfcana (de vorstin). Péngulu, këötib, modin, suranata. 

Pangeran adipati anom (de kroonpins). Abdi dalëm tiyang pinggir. 

Képatihan. Lémbahrawa. 

Wödana söntana kiwa. Tuwaburu. 

Wédana sëntana téngën. Pacaratan. 

Wêdana bumi (Kédu). Térsana. 

Wédana bumija (Kédu). Témpuran. 
Wêdana siti agöng ingkang kiwa Gunung kidul. 

(tusschen Démak en Pajang). Mataram. 

Wédana siti agëng ingkang téngën Gading Mataram. 

(tusschen Démak en Pajang). Wêdana mardika. 

Wédana sewu (Pagëlen). 

Wêdana numbak aûar (Pagëlen). Maùcanégara kilen. 

Wédana panumping (Pajang). 

Wêdana panëkar (Pajang). Baîumas, 

Wêdana këéparak kiwa. Baîijar. 

Wêédana képarak téngën. Pasir. 

Wédana gëdong kiwa. Ayah. 

Wêdana gëdong téngën. Kali Bëbër. 

Kapilih kiwa. Roma. 

Kapilih téngën. Karang bolong. 

Abdi dalém katanggung. Pamérden. 

| Abdi dalëm priyantaka. Worahwarih. 

| Bujangga, carik. Térsana. 

Abdi daléëm pande. Kariûcing. 

Abdi dalém kamasan. Bobot sari. 

Abdi dalém niyaga. Kartanégara. 

Abdi dalém gënding. Lëébak siyu. 

| Abdi daléëm sungging. Bala pulang. 

| Abdi dalém jalagarwa. Béntar. 

RE nad 



Daya lubur. 

Macanégara wetan. 

Panaraga. 

Kadiri. 

Madiyun. 

Pacitan. 

Kaduwang. 

Magëtan. LTN 

Caruban. | 

Pace. 

Kartasana. 

Saréngat. 

Blitar. 

Jipang. 

Garobogan. 

Warung. 

Sela. 

Balora. 

Rawa. 

Kalangbret. 

Japan. 

Wirasaba. 

Barëébëg. 

Jagaraga. 

Pasisir kilen. 

Pékalongan. 

Barëbës. 
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Kendal. 

_Madura. 

Wiradesa. 

Béntar. 

Lébak siyu. 

Tégal. | 

Jagasura. — 

Pamalang. E 
Batang. | 

Kaliwungu. 
Démak. 

Pasi 

Japara. 

Kudus. 

Céngkal sewu. 

Pati. 

Juwana. 

Rémbang. 

Pajangkungan. 

Tuban. 

Sidayu. 
Lamongan. 

Garësik. 

Surabaya. 

Pasuruhan. … 
Bangil. 

Basuki. 

Balambangan. 

Baîuwangi. 



Ársawijaya (Ngab.), mantri Jagasura, 2. 

Udasana (Ngab.), mantri Rémbang. 
_ Adiwarna (Ngab.), — Sunggiug. 

Udajaya (Ngab.), mantri Sela. 

Adimanggala (Rangga), wëédana Kali- 

wungu. 

Astrayuda (Ngab.), — Térsana. 

ÄAsmaradana (Ngab.), kliwon kèparak 

kiwa. 

Awangga (Ngab.), wéd. Kéndal. 

Amangkunégara (kangjéng gusti Pange- 

ran adipati anom). 

Agulagul (Dém.), — niyaga. 

Angunangun (Ngab.), mantri G. Kidul. 

Angabei (kangjëng Pangeran), wédana 

séntana kiwa. 

Anggadipa (Ngab.), kébayan bumi. 

Nonong (Ngab.), — gënding. 

Narawita (Ngab.), — kliwon carik. 

Natataruna (Ngab.), — katanggung. 

Natayuda (Tum.), wëdana këparak téngén. 

Nitayuda (Rad.), kapilih kiwa. 
Cakranëgara (Rad. Ariya), wëédana Pa- 

malang. 

Cakraningrat (Pang.), wédana Madura. 

Cakrajaya (Tum.), wédana Batang, var. 

Cakranëgara. | 

Citrasoma (dip), wëdana Japara. 

Citrawisma (Ngab.), kébayan képarak 

téngën. 

Réksanégara (Tum), — Tégal, 1. 

Réksapraja (Ngab.), mantri Béntar, Daya 

luhur. 

Ratu agéng (kangjëéng). 

Ratu kéfcana (kangjéng). 

__Rosa (Ngab.), — jagal. 

DE NAMEN DER BEAMBTEN TIJDENS PAKUBUWANA II, 

Rajaniti (Tum), priy. Gading Mataram. 

Ranggamënggala (Ngab.), këébayan pa- 

numping. 

Kanduruwan (Tum.), wëédana panëkar 

(Pajang). 

Kartanëgara (Rad. Tum.), wödana sewu 

(Pagëlen). 

Kartasari (Ngab.), kliwon Warung. 

Kartasuta (Ngab.) — Roma, 2. 

Kramajaya (Ngab.), — Térsana. 

Katawöngan (Tum.), wédana Kädiri, 

Képatihan. 

Kapulungan (Dém.), — Lëbak siyu. 

Darpaménggala (Ngab.), kébayan numbak 

aùar. 

Dipanëgara (kangjéng Pangeran Ariya), 

kliwon séntana kiwa. 

Dipayuda (Ngab.), — Pamërden. 

Démang (Rad.), wëédana Caruban. 

Dongkol (Dém.), — Kali Bébër, 2. 

Tohjaya (Ngab.), mantri Lamongan. 

Tanda wiramantri (Ngab.), mantri Ka- 

langbret. 

Tarunawijaya (Rangga), mantri Barëbég. 

Tirtawiguna (Tum), wëédana gëdong 

téngén. 

Tirtayuda (Dem.), kliwon bumi. 

Tuban (Ngab), kébayan gédong kiwa. 

Santayuda (Ngab.), mantri Céngkal sewu. 

Sëécadirana (Ngab.), wédana Surabaya, 2. 

Suranata (Rad. Tum.), wédana Démak, 1. 

Suranégara (Rad. Tom), wédana pu- 

jangga. 

Suradiningrat (Tum.), wëdana Tuban. 

Saradipa (Ngab.), — gérji. 

Suradijaya (Tum.), wédana Bélora. 
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Surawikrama (Ngab.), wêdana Garésik, 2. 

Surawijaya (Ngab.), mantri Jagasura, 1. 

Surawijaya (Ngab.), mantri Pace. 

Surawiguna (Ngab.), kliwon pujangga. 

Suralaya (Rad. ariya), wëdana Böérëbés, 

Wiradesa, Béntar, Lébak siyu. 

Suralëgawa (Ngab.), mantri Saréngat, 

Blitar. 

Suryadiningrat (Tum.), wédana Sidayu. 

Suramëénggala (Ngab.), — Bobot sari. 

Suraménggala (Ngab.), — Kariücing. 

Suraménggala (Ngab.), mantri Jagasura, 4. 

Suréngrana (Rad. Ngab.), wëédana Su- 

rabaya, 1. 

Sukarini (Ngab.), mantri Jagasura, 3. 

Sadinaya (Ngab.), — Roma, 1. 

Söéntanpi (Ngab.), — sénepi. 

Sutanégara (Tum.), wédana Këédawung. 

Sutawijaya (Rad), wédana mardika. 

Sasranëégara (Tum.), — Tégal, 5. 

Sasrawinata (Tum.), — Pasuruhan, Bangil. 

Sastrapati (Ngab.), mantri Wirasaba. 
Selakarti (Ngab.), — jalagarwa. 

Salisingan (Ngab.), kliwon panékar. 

Suputri (Rad. Ariya), wédana Madiyun, 2. 

Suyuda (Rangga), — Balapulang. 

Sumaningrat (Rad. Ariya), wédana Ma- 

gëtan. 

Sumadinala (Ngab.), kliwon gëdong 

téngën. 

Somawijaya (Ngab.), — Témpuran. 

Sumaguna (Ngab.), — sayang. 

Subrata (Rad. Tum.), wédana Pranaraga. 

Singanégara (Ngab.), — Kértanëgara. 

Singaranu (Rad.), kliwon siti agéng ing- 

kang kiwa, later wédana numbak 

aïar. 

Wanasidi (Ngab.), — Tuwaburu. 

Wanasigra (Ngab.), — Pacaratan. 

Wanajaya (Ngab.), — Pacaratan. 

Wanayuda (Ngab.), — Tuwaburu. - 

Wiraûcana (Ngab.), — kliwon sewu. 
Wiranögara (Tum.), — Tégal, 2. 

Wirakaücana (Ngab.), —, kémasan. 

Wirataruna (Rad), kliwon siti agëng 

ingkang téngén. 

Wiratmaka (Ngab.)— saragëni téngën. 

Wirasraya (Ngab.), — Pacitan. 

Wirasastra (Ngab.), — saragëni kiwa. 

Wirawangsa (Ngab.), kliwon panumping. 

Wirajaya (Tum.), wödana këparak ki 

Wirayuda (Ngab.), — Worahwarih. 

Wiramantri (Rad), këbayan siti ag 

ingkang kiwa. zl 

Wiraguna (Rad. Tum.), wédana panum- _ 

ping (Pajang). f 
Wangsakusuma (Rad), wédana Kar- à 

tasana. 4 

Wangsayuda (Ngab. ), — gading Mata- 
ram, 2, : 

Wangsayuda (Ngab.), mantri G. Kidul. 

Lémbarawa (Dém.), — péngagëéng Lém- 

barawa. B, 

Pringgalaya (Rad. Tum), wëdana siti 

agéng ingkang kiwa. E 

Padmanëgara (Rad. Tum.), wëdana Dé 4 
mak, 2. kn 

Pulangjiwa (Ngab.), mantri Rawa. 

Jénéng (Kyai), kébayan kaparak kiwa. 
Jalëgong (Ngab.), — Tuwaburu. 

Japan (Ngab.), — pande. 

Japan (Ngab.), — mantri Japan. 4 

Jayanëgara (Tum), wédana Garésik, 1. 
Jayaningrat (Dip.), wédana Pékalongan, — 

Jayaraga (Ngab.), — pangukir. Kj- 
Jayadirana (Ngab.), kliwon numbak aar. 

Jayaséntika (Ariya), wédana Kudus. 4 

Jayasudarga (Rad. Tum.), wédananum- _ 

bak aüar. 

Jayasamudra (Tum.), wédana Mataram, 2. 

Ee 

8 
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Jayawinata (Tum,) wédana Mataram, 1. 
_ Jagawadana (Ngab.), kliwon kaparak 

téngëön. 

_ Jayawikrama (Tum.), wëdana Juwana. 

Yudanëgara (Rad. Tum.), wödana Baüu- 

mas, Baïüjar, Pasir, Ayali, (Paùjér?). 
Maospati (Dém.), — kali Böbër, 1. 

_ Martadiwangsa (Ngab.), kébayan sewu. 

_ Martadipa (Ngab.), kébayan panékar. 

_ Martataka (Ngab.), kébayan bumija. 

__Martalaya (Rad. Tum.), wëdana Madi- 

yun, 1. 

Martapura (Ngab.), kliwon Garobogan. 

Martapraya (Ngab.), mantri G. Kidul. 

Madurëtna (Rad), — kapilih téngën. 

Matahun (Tum.), wëdana Jipang. 

Mélaya (Dém ), — niyaga. 

Malayakusuma (Rad. Ariya), wédana 

siti agëng ingkang töngën. 

__Mangunonéng (Tum.), wédana Pati. 

Mangunnëgara (Tum.), wödana gëdong 

kiwa. 

Mangundipura (Ngab.), kliwon gedong 

kiwa. 

Mangunyuda (Ngab.), kliwon Baîumas. 

Mangkudirana (Ngab.), kliwon bumija. 

Mangkupraja (Rad. Tum.), wédana bumi. 

Mangkuyuda (Rad Tum.), wédana bumija. 

Mangkubumi (kangjëng Pangeran Arya), 

kliwon sëntana tëngén. 

Ganden (Ngab.), — tukang undagi. 

Gaïjur (Ngab.), — priyantaka. 

Butaijo (Rad), kébayan siti agöng ingkang 

téngën. 

Buminata (kangjêng Pangeran Ariya), 

wédana sëntana töngën. 

Bangsapatra (Ngab.), kliwon carik. 

De volgende betrekkingen waren niet vervuld 

of de namen der personen niet vermeld. 

— , wêdana Jagaraga. 

— , wédana Basuki, Balambangan, Ba- 

fiuwangi. 

— , — Karang bolong. 

— , kébayan gëdong tèngën. 
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Bijrace V. 

OPSOMMING 

van hofreizen door Hollanders naar Mataram ge 
Mak 

Mei van Zurek, van Eindhoven. 

Druif. ki 
Juni van Maseijek (fot Karta, doch met 

toegelaten). 
Juni—Sept. de Haan. 

Mei—Juli de Haan. 

Aug. Oet. Vos. f 

(Toegang geweigerd.) 

Franssen (tolk, over Samarang naar 

Mataram, niet toegelaten). 
Maseijek (Japara, niet toegelaten). 

N.B. Antonio da Paulo. 

(een assistent naar Tégal). 

van Brouchum (naar Tégal, met bevel 

niet aan wal te gaan. 

Geen hofreizen. 

Wondenaar (naar Samarang). 

Harmansz. 

26 Mei van Goens. 

van Goens. 

3 Nov. van Goens. 

1 Maart van Goens. 

17 Sept. van Goens. 

van Gendt. 

10 Aug. van Goens. 

van Zeelst, Kieft. 

Wagenaer. 

Verspreet. de Jonge, VL, xvm. 
de Jongh. de Jonge, VI, xvm. 

Speelman. RG 75 

Sterrenberg. de Jonge, X. 

van Imhoff, Bijdr. 1. 

, Ld . . 
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