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MEMEACN DJ AU ART, 

MINANGKABAUSCHE VERTELLING 

ESD DOOR . 

J. L. VAN DER TOORN. 





e Padangsche Boveplanden met den naam van cAahar of ook wel chabar 

bestempeld. Dergelijke verhalen zijn er in groote menigte, doch het eene 

, het andere weêr daar een zekere voorliefde, welke natuurlijk afhangt van 

waar zij hun oorsprong vonden. - Zoo staat b. v. de Maxdjau Ari bij de 

van oud Agam, de /Manang hérang” (*) bij die van Solok en Singkara* 

als de geschreven legenden zijn ook „deze overleveringen samengesteld 

van acht of negen lettergrepen, die echter door den zanger niet zelden 

d, en bok wel eens een enkel maal tot zeven gebracht worden. 

ie van voordracht zou mèên DT liever echter Een prneag 

Mondt ten einde gelegenheid te vinden Bun een hed — door hem ver- 

herinneren, of met een passend te verwisselen. ae slotwoorden zijn echter 

en tijden verschillende plaatsen net Hz het laatste woord van 

| gist spoedig * genoeg gevonden worden, dan behelpt men zich eenvoudig met 

mn den L_voorgaanden, ZE Daf Ee wille van de lagoe de beginletter ver- 

hier en daar een eigen opmerking tusschenvlecht en niet zelden on- 

toespelingen maakt of steken onder water geeft. Hen en ander dient na- 

Be chter zijn door den zanger zelven vervaardigd, en daar dit menigmaal 

de voordracht ges RE zijn deze laatste dan ook van veel minder allooi, ‘ C BE: 

troubadours, foekang-chabar of dendang genoemd, vinden met het voordragen 



a 

ervan menigen avond of nacht bij dezen of genen feestvierende een-gul onthaal. 

Menigeen onder de toehoorders doorleeft voor zich zoowel de vroolijke als de treurige 

perioden uit het leven des helds, en nu eens getuigt een hartelijke lach dan weder 

een stille zucht, hoe de schilderingen van den verteller de gemoederen aandoen en 

met welk een genot de opgesierde voorstellingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen 

gevolgd worden. 

Ofschoon op menige plaats uitmuntende door fraaie schildering, levert de in- 

houd van deze traditie's voor ons weinig aanlokkelijks op, doch voor de taalweten- 

schap en de kennis der gewoonten des volks zijn zij van groot belang, en het was 

ook hierom dat ik een paar dezer volksvertellingen onder mijn toezicht op schrift 

deed stellen. 

Ik heb de spelling gevolgd, die men in de oude handschriften aantreft en_ 

waarin men, behoudens enkele uitzonderingen, eenige vrij algemeen gevolgde regels 

terugvindt. 

Ik hoop door deze bijdrage weder ‘een bewijs geleverd te hebben, dat meerdere 

toewijding aan het Minangkabausche dialect in het belang der taalwetenschap en met 

deze in dat der bevolking niet minder dan noodzakelijk kan genoemd worden. 

Fort pr Kock 29 September 1882. 

J. L. VAN DER TOORN. 
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MANDJAU ARI. 

(De rotan sagó haakt zich aan elkander vast en is gestrengeld om de akar 

bahar); het wordt verteld tot aan den hemel en op de aarde neergedaald, is het een 

verhaal geworden. 

Er wordt verteld wat de beschikking van God was, omtrent Datoek Banda- 

hara. Deze was iemand, den naam van man ten volle waardig; zijn grootheid had 

hij niet door aankoop verkregen; zijn rijkdommen bestonden van geslacht tot geslacht; 

zijn aanzien was erfelijk; het was een nalatenschap in rechte linie van zijn voorouders 

afkomstig; hij was de kroon van het land, de groote pajoeng in de kota, de heldere 

fakkel in de landstreek Padang Taro”, dat verdeeld is in 5 Köta’s en waartoe Soeajan 

en Soengai Balantie” ook behooren. Hij was beroemd en wijd en zijd bekend; zijn 

bevelen werden opgevolgd, zijn wetten gehoorzaamd , en wat hij zeide deed men. Hij 

beschikte vrij over het leven en den dood zijner onderdanen; hij heette Datoek 

Bandaharä en had een vrouw. 

Langzamerhand was het eindelijk een jaar geleden, dat zij getrouwd waren, 

toen de prinses, Lindoeng Boelan, droomde. Zij droomde dat zij een berg in den 

schoot had en de maan als salendang droeg. Zon droomde zijn vrouw. Toen zij het 

aan haar echtgenoot vertelde, zeide deze: „als gij dat gedroomd hebt, is het een tee- 

ken dat er een beroemd man in de negorij zal geboren worden.” Zij werd zwanger 

en toen de tijd daar was werd haar een kind geboren. Op den zelfden dag dat het 

in ‘tleven kwam, sprak het reeds, het kreeg toen al een maam en een galar. Klein 

zijnde, zou het slechts Mandjau, groot geworden, Mandjau Ari heeten. 

Toen hij bij zijn geboorte op den vloer kwam, brak deze; toen hij op de 

onderleggers kwam, knapten deze af en op de steenen neuten vallende, barstten zij in 

tweeën. Dat was de grootheid van Mandjau. Zijn vader en moeder zeiden: „moogt 

gij spoedig groot worden, opdat door u de schande van ons voorhoofd weggewischt 

en ’t kwaad, ons vroeger aangedaan, gewroken worde; en opdat ons oog en hart zich in 

w verlustigen mogen. Kind! gij zijt het, door wien wij onze zorgen niet voelen 

zullen, door wien. ziekte van ons zal wegblijven, de verlenger van ons leven, de pees 

van ons hart. (Er werd nog een strengeltje gestrengeld, toen vlocht men de wortels 

van den mangkoedoe in een; er werd nog een zwaai gemaakt;) Hij kon al tegen de 

deur staan, hij was voorspoedig opgegroeid evenals lobak, op een plaats waar vroeger 

gebrand. werd, of. zooals. de djagoeng. na verloop van anderhalve maand. Hij was 
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groot en verstandig; hij was scherpzinning en kon al een oordeel uitbrengen. Datoek 

Bendaharä zeide: „#mijn Kind, si Mandjau Ari! groei toch spoedig op; word wijs als 

of gij altijd geleerd hebt.” En hij was knap en verstandig geworden en had reeds 

begrip van duurte en goedkoopte, van winst en verlies, van de zeden en erflating 

zijns volks; hij was een vernuftig mensch. 

Eenigen tijd later droomde Mandjau Ari, en vertelde daarvan het volgende: 

ween watervloed stroomde de sawahs weg, boomstammen dreven schots en scheef door 

elkander; ik sprong op een grooten steen en ging daarop zitten met ’t gezicht naar 

Makkah gekeerd; de maan droeg ik als salendang, de zon als oorhanger; ik proefde 

stofgoud als zout en knabbelde soelah peper fijn met de tanden; in mijn schoot had 

ik een berg. Zoo droomde ik, vader! wat zou dat nu te beteekenen hebben?’ 

Kind!” sprak de vader, vik zal den dag zoeken, die de beteekenis van uw droom 

aangeeft.” Daarop ging hij het jaar, de maanden en de dagen na en vond eindelijk 

den tijd, die aangaf wat zijn droom beteekende. 

‚Als dat uw droom geweest is (zeide de vader) dan moet gij djoearö worden ; 

neem er genoegen mee hanen te laten vechten, dan zal ik garen voor u maken om de 

sporen te omwinden; en ik zal u sporen smeden. Stem nu toe djoearö te worden. 

(De kajoe arö is zeer mooi en groeit in ’t midden des velds, omgeven door jong 

geboomte), wii toch djoearö worden; ge vindt dan uw plaats aan den hoek van den 

galanggang en wordt omgeven door de groote menigte; zoo zijn de gebruiken voor 

den djoearö. Moget ge djoearö willen worden, want we hebben veel goud en zilver; 

het kleine daarvan kan dienen voor het tondehspel der kinderen en het groote om ’t 

vuur aan te wakkeren. We bezitten veel sawahs en ladangs; we hebben sawahs 

waardoor zeven waterleidingen loopen; een groote menigte buffels en koeien, een halve 

stad vol dienstknechten en twee maal acht volgelingen. Mandjau Ari was van aanzien- 

lijke en rijke geboorte, van lieden, die in weelde leefden en er van hielden feesten 

te geven. Zijn moeder was rijk en zijn vader batoeah, men omringde hem met 

eerbied. Wat de woning betrof, deze was zeer groot en behoorde tot de soort si 

Sangkö gadiëng geheeten; zij was zoo groot als de afstand, dien een hardloopend 

paard in een oogenblik aflegt en die door een slaaf kan overschreeuwd worden; het dak 

zag er uit als een menigte bijen in dichten drom uit vliegende; de kanten er van 

zoo zuiver als de eirkel door een alang beschreven; het voorplein was effen als een 

gepolijste betelschaal; het stofgoud, dat er op verstrooid raakte, ging niet verloren 

en al mocht het ook verdwijnen, men vond het in dubbele mate terug. Wat de 

tjiboek betreft, deze was van uitgewerkt klokkenmetaal de trappen waren geheel 

van zilver, het had een andjoeng van zilver, een van asö-asö en zelfs een van goud. 

Mandjau Ari antwoordde rik zou mij wel op hanen kloppen toeleggen, maar 

wellicht zou ik moeder daardoor verdriet aan doen, wellicht zouden er van die uitge- 

strekte sawahs stukken verloren gaan en onze kweekbeddingen er door verminderen en 

daarom wil ik het niet.” 

„Mandjau Ari! dan wil ik u bestemmen tot doebalang (het is aangenaam tuinen 
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en velden te bezitten, velden beplant met rijst, waar tusschen djagoeng groeit); het 

is goed als iemand doebalang wordt; als hij verstandig is, dan is hij de beschermer 

van het land en bezit hij moed, de verdediger van de kampoeng.” Mandjsu Ari 

zeide w(het is niet gemakkelijk bonte katten te krijgen, vermengd met Siameesche 

katten ;) het is niet gemakkelijk om doebalang te worden, want ik zou dag en nacht 

op weg moeten zijn en ’s morgens noch ’s avonds rust hebben; hard loopende zou 

ik moeten eten, waar de taboeh klinkt diende ik het eerst te wezen; zoo zijn de 

gewoonten van een doebalang; waar de gracht gegraven is en de beschutting tegen 

den grond ligt, daar zou ik ingelijks moeten verschijnen.” 

„Dan wil ik u een woudduif koopen, een tambagö met een drieslag; haar kooi 

zal van zilver zijn met een gouden overkleedsel, ge kunt dan vreemde dorpen gaan 

bezoeken om andere menschen te leeren kennen; zoo zijn de gebruiken van den 

aanzienlijken stand.” 

Mandjau Ari zeide rhet is geen licht werk er woudduiven op na te houden; 

zij die het doen zijn idioot; lieden die vogels lokken zijn onverstandig, zich niet 

bekommerende om winst of verlies en niet wetende van tijd; t zou voor moeder 

zijn om krankzinnig en voor vader om idioot te worden zooveel geld voor vogels te 

moeten geven.” 

„Indien ge geen woudduiven wilt hebben, dan zal ik u een paard koopen, een 

bontpaard zooals samboerani met witte enkels, een geheel witten staart en met een 

witte vlek op het voorhoofd zooals een boediblad; wat zijn zadel aangaat het zal van 

louter goud, zijn stijgbeugels zullen geheel van zilver, zijn toom van goud en zilver, 

en de teugels van enkel zijde zijn.” 

Mandjau Ari antwoordde vhet is niet gemakkelijk een paard te houden (de 

pipit parit vliegt in zwermen en zet zich neer te Batoe Taba om maar Kötö toeä 

door te vliegen); wilde ik een paard houden, dan zou ik een grasmes moeten nemen 

en met een grasmand op de schouders dik gras gaan zoeken, dit is het kenteeken 

van de paardejongens. 

De vader en moeder zeiden: „maak u daarover niet bezorgd, ge behoefdet geen 

gras te snijden of het paard te laten baden; wij hebben een halve stad vol slaven 

en twee maal acht volgelingen, ge hadt slechts te gebieden.” 

Mandjau Ari antwoordde: #'tis geen licht werk om anderen te bevelen, we 

zijn gelijkelijk nakomelingen van Adam en treden daardoor in Gods rechten.” 

Zijn vader en moeder werden boos. #Wat wij bevelen”, zeiden zij, „wilt gij 

miet opvolgen, wat wij gelasten, wilt ge niet ten uitvoer brengen en wat we zeggen 

spreekt gij tegen; welnu Mandjau Ari, ons eigen vleesch en bloed, laten wij dan voor 

immer scheiden !”” 

Mandjau Ari schreide, toen hij zuike woorden hoorde, hij viel ter aarde en 

blikte ten hemel terwijl de tranen hem langs de wangen biggelden. 

Zijn vader en moeder zeiden toen „ge dient dan in den koran te gaan leeren :” 

waarop Mandjau Ari antwoordde: vals moeder dat beveelt des te beter, want van af 
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den tijd, dat ik in den buik mijner moeder was, koesterde ik het voornemen reeds 

den koran te leeren.” 

De vader en moeder zeiden „(hoe mooi een kain ook is, zij dient om er koen- 

doer in te wikkelen); hoe bekwaam een malim ook moge zijn, hij dient toch maar 

om zich met de graven te bemoeien. Mandjau Ari antwoordde: „(hoe slecht een 

kain ook is, zij wordt gebruikt om er de laboe in te wikkelen); hoe gebrekkig een 

malim ook zij, hij zit toeh altijd aan het hoofd van het gastmaal.” 

„Indien ge dan toch den koran wilt leeren, (zeide zijn vader) welken toeankoe 

zal ik dan halen?” 

Mandjau Ari zeide wals vader zoo goed wil zijn iemand te halen, haal dan 

den Sech Laban Pandjang, den onderwijzer dezer gemeente, den imam van één sidang.”” 

De vader van Mandjau zeide: „Welaan, Salam salame’”| ga pinang wangi ha- 

len, pinang die ingewikkeld is, benevens sirih met roodachtige nerven; kelk zoo wit 

als de hersenen van een woudduif en gambir zoo geel als gouderts. 

Salam salame* was licht van voet, rap van hand en vlug van begrip; 

men behoefde het hem niet te gelasten of hij ging al, het was hem nog niet 

verboden of hij liet het al. Hij haalde pinang en sirih en toen hij ze had, 

legde hij ze op een betelschaal, een betelschaal van goud, welks rand was ingelegd 

met asó-asó. 

Het was toen vrijdag. „Kom aan Salam Salame* (zeide de vader) we zullen 

terstond gaan om den toeankoe af te halen.” waarop Salam Salame” antwoordde: „Zoo 

God wil, is dat goed angkoe”. Hij nam den betelschaal en de vader van Mandjau 

ging op weg, gevolgd door Salam Salamef. 

Nadat zij eenigen tijd op weg waren, kwamen zij aan de moskee, waar de 

vader van Mandjau zijn voeten waschte en naar binnen ging, gevolgd door Salam. 

Salame”. Nadat hij met den toeankoe zijn groet gewisseld had, stond de vader van 

Mandjau op om links en rechts zijn groet te doen. Vervolgens zeide de vader van 

Mandjau „(Kijk daar is iemand zooals de lieden van Kamang, die salodang en oepiëh 

bij zich hebben;) kom toeankoe eet wat pinang, sedert lang toch hebt ge geen sirih 

gebruikt. De pantoen werd door den toeankoe beantwoord. 

(Als men den onderlegger betreden wil, ligt zij in de parahoe); al mocht 

ik sirih eten, wat er gedaan moet worden, begrijp ik daarom nog niet”. 

De vader van Mandjau antwoordde: (als er maar een onderlegger is om be- 

treden te worden, dan zal hij gebracht worden door lieden van Batang Hari); als 

angkoe maar sirih eet, is dit een kenteeken van een oprecht hart.” 

De vader van Mandjau vervolgde: wals ik een verzoek aan u mag doen dan 

noodig ik u uit, om met alle anderen, groot en klein, oud en jong, met mij mee 

te gaan; dit is op het verlangen van mijn zoon.’ 

De toeankoe antwoordde vals God wil, is dat geod” Komt aan, allen, groot 

en klein, oud en jong! de vader van Mandjau noodigt ons allen uit; wij zullen 

naar de woning van prinses Moerai Randin gaan; zij is de jongere zuster van Mandjau 
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ĳ Ari; zij zijn met hun tweeën broer en zuster; de grootste van hen is Mandjau Ari 

en de kleinste Moerai Randin (1). 
„Wij zullen”, zoo ging hij voort, terstond op weg gaan.” 
De ‘toeankoe en alle anderen verlieten den tempel. Het zag wit van de ma- 

lims en van af de moské tot aan de woning vormden de menschen een onafgebroken 
rij. De muziekinstrumenten klonken; de eenige aap schreeuwde, het paard samboe- 
rani trappelde, de woudduif tambagó kirde, de mannetjes salindit floot, de katitiran 
met de kraag koerde; het was een leven zooals de bazuin op den dag der opstanding; 
het was gelijk aan de telempong van Javaansche vorsten. Voor weemoedig gestemde 
lieden was het schoon er bij te weeklagen en te schreien, voor de liefhebbers van 
vroolijkheid was het verlokkelijk er bij te huppelen en te dansen; zoo klonken hun 
mugziekinstrumenten. 

Moerai Randin zeide: ver klinken muziekinstrumenten: welke Sultan mag er 

verschenen, welke vorst mag er aangekomen zijn? Kambang ga eens zien aan de deur 

en als daar niets zichtbaar is, loop dan gauw maar buiten, ga dan op een hoogte 

op den uitkijk staan en werp uw blikken rechts en links.” 

Kambang Manjih ijlde heen en bleef aan de deur staan, maur zag geen sterveling, 

vervolgens ging zij gauw naar beneden; zij verscheen eerst op het erf en liep toen naar de 

hoofdpoort; zij keek daar van af een hoogte, blikte stroomaf- en opwaarts, tuurde in de 

verte en kreeg den toeankoe in het gezicht, terwijl het wit van de malims zag. Hard 

loopende keerde zij terug en nadat zij weer op het erf gekomen was, ging zij boven, 

waar zij, aan gekomen zijnde, gauw naar de andjoengs liep; — een andjoeng was van 

zilver, een van asöó-asö en de derde van goud; zij waren voorzien van gordijnen en 

een hemel. 

Si Kambang Manjih zeide: „Moerai Randin! ik smeek u duizend maal nederig 

om vergiffenis, ik doe steeds wat gij mij gebiedt. Wat ik daar ginds gezien heb 

was geen Sultan, die Mer heen komt; geen worst die in aantocht is; het is de toe- 

ankoe, die hier met zijn onderhoorigen is verschenen. (De garnalen zijn ontelbaar; 

in de keladibladeren kunnen zij niet gedaan worden; de bladeren van den betoeng 

zouden er daarenboven ook nog mee gevuld kunnen worden,) hoeveel menschen er 

wel zijn is niet te zeggen; op een groote vlakte kunnen zij niet, ook de dalen zijn 

er vol van.” 

Moerai Randin, die op de andjoeng bezig was met weven, patronen teekenen, 

en borduren, verschrikte. Toen zij het hoorde, stond zij haastig op; zij nam een 

Chineeschen waaier en trad met loshangende haren, waarvan de bloemen uit den wrong 

vielen, van achter de gordijnen te voorschijn; die gordijnen waren zeven dubbel en 

glinsterden van diamanten en brillanten. Toen Moerai Randin voortzweefde, schudde 

de hooge andjoeng en toen zij liep kraakte de groote woning. Toen zij van de an- 

djoeng afgestegen en in het middenvertrek gekomen was, schoten de hagedissen op 

(!) De benamingen kaka”, adië*, mandé, enz: heb ik ter vermijding van lange omschrijvingen 

gewoonlijk door broer, zuster, moeder, tante, vertaald. 
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haar schaduw toe; zij ging vervolgens naar de uiterste roeang en verdween in een bin- 

nenkamer. 

Daar sloeg zij met de vuisten op een kist van paarlemoer, zoo wit als ivoor, 

zoodat het koord er van dreunde en de sleutel klonk; zij maakte nog een kist van 

hemelsblauw paarlemoer open, nam er allerlei kleederen uit benevens gordijnen en he- 

mels, — hemels met zilveren, en gordijnen met gouden franjes. Wat de tapijten, 

ter versiering van de wanden betrof, deze waren van aledjobarawatji, de bedgordijnen 

waren van kasah amboen; dat was het bekleedsel van haar woning. De gordijnen en 

hemels werden vastgehecht, de muurkleeden neergelaten, de vloertapijten uitgespreid 

en alles in gereedheid gebracht. Wat de Chineesche lantarens betreft, er waren er 

acht en tachtig. Toen de toeankoe op het erf verscheen, was hij verwonderd zeven 

rijstschuren op een rij te zien staan; — de grootse was de si Bajau bajau, de hoogste 

de Tindjau Laoet en de derde de Radja Babanding; daartusschen stonden kleinere. 

Wat het voorplein aangaat, dit was zoo effen als een gepolijste betelschaal zoodat het 

stofgoud, dat er verstrooid raakte niet verloren ging; de tjiboek was van uitgewerkt 

klokkenmetaal de stoep van enkel tin, de trap van goud en zilver en zoo ook de 

kozijnen; het snijwerk was als aka tjina met veel figuren er in. Het zou (niet 

mogelijk zijn alls op te noemen; — van uit de verte gezien, schitterde het ons tegen 

en als men het van nabij beschouwde, dan kon men er de oogen niet van afwenden. 

Moerai Randin zeide: „(de sitapoeng, midden op het erf, zal ik nemen tot 

slijpsteen voor hanesporen); blijf daar niet zoo lang op het erf staan toeankoe! hier 

is water om uw voeten te wasschen.” Een koperen ketel diende tot reiniging van 

de voeten, een zilveren tot het wasschen van de handen en er was klapperwater om 

zijn gelaat schoon te maken. De toeankoe reinigde zijn voeten en ging de woning 

binnen. Hij was verwonderd toen hij de meubelen in het huis zag; want het was 

zonder weerga; er hingen honderden groote spiegels en de kleine waren niet te tellen. 

Moerai Randin zeide: wblijf daar niet zoo lang staan toeankoe, maar neem 

hier plaats!” Alle malims zetten zich neder. Dewijl zij zoo lang bleven zitten, na- 

derde allengs de achtermiddag, het werd schemerdonker en eindelijk nacht, zoodat 

men de lampen aanstak. Fr waren gouden lampen, die schitterden als de zon en zil- 

veren, die een licht verspreidden zooals de maan. Toen al de lampen aangestoken 

waren, was de nacht helder als de dag, want het erf was vol met lampen. 

Moeraì Randin zeide: vals ik u verzoeken mag, eet dan een weinig pinang en siriù 

en rook eens.” Daarop droeg zij een pantoen voor zeggende: w(een geblindoekte 

buffel van Atjeh vertoefde om te drinken aan de riviermonding, en werd weggebracht 

door lieden van Pakantan;) de tabak wordt in papier gewikkeld en de pinang met 

den mond fijn gemalen); ik verzoek u er wat van te gebruiken.” 

De toeankoe antwoordde: „Als de onderlegger betreden zal worden, valt de 

schaduw van de badjö in de parahoe); waarom ik sirih eten moet, begrijp ik niet.” 

(„Als de onderlegger maar betreden wordt en de schaduw van dè badjö op het pruimpje 

achter de kiezen valt); als angkoe maar wat sirih gebruikt ; wat er te doen valt is mijn zaak.” 
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Toen ieder een betelpruim gekauwd en een sigaar opgerookt had, zeide Man- 

djau Ari: „Moerai „/Randin, mijn zuster! (de pinang in den tuin is al rijp en wil 

opnieuw uitschieten) als ge gereed zijt met koken, gelieve het eten dan op de scho- 

tels te doen.” 

Moerai Randin antwoordde: „(de katjang in den tuin draagt al vrucht en zal 

nieuwe ranken krijgen), wij zijn klaar met koken en zullen goelai maken; (de pinang 

in Koerai is al rijp en de padi heeft nieuwe halmen); we zijn gereed met de goelai 

en wij zullen het eten opdisschen…” 

Toen het eten op witte borden gedaan werd zeide Mandjau Ari: „mijn onder- 

wijzer eet van deze niet” Toen het op zilveren werd opgeschept, hernam hij: rook 

van deze eet hij niet.” en toen men het op gouden borden deed, zeide hijvan deze 

zal mijn onderwijzer eten.” Wat Moerai Randin betreft, als zij een ding bij de hand 

nam, dan bracht zij er twee of drie ten uitvoer: Moerai Randin was zeer bedreven. 

Moerai Randin zeide: rvbroeder Mandjau Ari! ik heb reeds opgeschept.” Al 

de gerechten waren voltallig; wat de soorten van eten betreft, er waren er velerlei 

en honderd verschillende gebakken. Toen Moerai Randin klaar zette, zag het rood 

van de gouden en wit van de zilveren schotels, die daarenboven nog overdekt waren 

met kleedjes geborduurd met goudgaren, gestikt met zilverdraad en doorwerkt met 

_ gouddraad. De gerechten waren voltallig en de schotels netjes gerangschikt, zoodat 

het een lust was om ze te aanschouwen. 

| Moerai Randin zeide: wangkoe wees zoo goed uw handen te wasschen en deze 

rijst te eten want de schotels zijn reeds lang klaar gezet!” Toen de toeankoe de 

| handen reinigde, zeide Moerai Randin bij wijze van pantoen: „(ik heb er geen verstand 

| van om met een schepnet te visschen ; want het schepnet steek ik in ’t wilde in ’t water; het 

‚wordt meegenomen door lieden van Banoea hampoe;) ik heb er geen verstand van op te 

scheppen en verricht dit werk nog zeer onhandig, ik ben immers nog maar klein.” Nu 

| werden de schotels ontdekt. Wat de opgeschepte rijst betreft, aan den kant lag zij als 

‚achter elkander loopende mieren, en in het midden als elkander ontmoetende wolken ; de 

rijstkorrels, die dwars lagen, lagen evenwijdig; geen korreltje scheen er gebroken 

want die stuk waren, lagen netjes tegen elkander gepast. Moerai Randin was toch 

bekwaam! De toeankoe begon te eten; bij den eersten mond, dien hij nam was 

het alsof de koembang djati een gat in de rijst geboord had; bij den tweeden keer 

was zij als uitgehold door een koembang idjau; bij de derde maal had hij genoeg en 

het vierde, wat hij deed, was zijn handen reinigen. Op deze wijze eten personen van 

den gegoeden stand. Na gegeten en gedronken te hebben ging men over tot rooken 

en pruimen. Men had een pruimpje genuttigd; het lekkere er van viel in den buik, 

de glans bleef op het gelaat, het rood op de lippen en na het aangename er van 

genuttigd te hebben, werd de uitgekauwde pruim weggeworpen. 

n De toeankoe zeide: „Moerai Randin! zeg mij nu naar waarheid, wat uw be- 

doeling is” Het antwoord van Moerai Randin was; vik bid u nederig om vergif- 

_fenis angkoe, want ik heb u een gewichtig voorstel te doen. De reden dat ik u ontboden 
| 
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heb is, omdat mijn broeder Mandjau Ari bestemd was om zich toe te leggen op 

hanenkloppen en hij dit niet wilde; men wilde hem doebalang laten worden maar ook 

daarin had hij geen zin; men zou hem een woudduif koopen, maar hij weigerde ze en 

eveneens was het met het houden van een paard. fn den koran leeren, dat was het- 

geen hij verlangde en daarom heb ik u ontboden, daar ik mijn broeder aan u wilde 

toevertrouwen om hem onderwijs te geven.” 

De toeankoe antwoordde: „Zoo God wil zal zulks geschieden , Moerai Randin! 

breng Mandjau Ari hier opdat ik hem onderrichte.” _Moerai Randin zeide: #Mandjau 

Ari kom hier bij mij! ik wil u op de hoogte stellen, opdat gij weet hoe de gewoonte 

is als men onderwijs ontvangt. Uw verschijnen voor den onderwijzer moet aldus zijn : 

als ge voor hem komt, moet ge den sembah maken en knielen, waarbij gij de tien 

vingers op elkander legt en uw leermeester groet; zoo moet de eerbewijzing tegen 

over den onderwijzer geschieden.” Mandjau Ari was reeds tot inkeer gekomen. „7Man- 

djau Ari gedraag u waardig als ge een onderwijzer hebt; men moet hetgeen hij zegt, 

niet tegenspreken; wat hij beveelt, moeten wij opvolgen; wat hij verbiedt, moeten 

wij nalaten. Zoo, Mandjau, is de plicht van iemand, die onderwijs ontvangt; zijn 

bevelen ontvangen wij eerbiedig, aan het geen hij zegt gehoorzamen wij” Luister 

nog even „(het paleis van een Bataksch vorst is hoog, de prinses staat er met loshan- 

gende haren in den voorhof); onthoud de vele vermaningen, vergeet ze niet, al gaat 

er ook een lange tijd over heen. Men mag hem miet tegenspreken; wat hij gebiedt 

moeten wij doen en wat hij verbiedt moeten wij laten. Dit is mijn gebod, een gebod dat ge 

niet overtreden moogt” Moerai Randin vervolgde: „toeankoe! nu ik mijn broeder heb 

overgegeven om door u onderwezen te worden, druk ik u ernstig op het hart dat, als hij 

wellicht spoedig malim zal worden en misschien beter malim dan gij, of indien hij 

wellicht verstandiger worde dan gij zijt, gij hem dan geen kwaad hart moogt toedra- 

gen; want als gij boos wordt, zondigt gij tegen God; dit is mijn raadgeving aan u.” 

Hindelijk gingen zij op weg en nadat zij eenigen tijd geloopen hadden, kwa- 

men zij weer aan de moskee, waar Mandjau met zijn onderwijzer binnentrad , toen 

het reeds donker begon te worden. Wat Mandjau in dien nacht betreft, waar hij 

zat, was hij in gepeins verzonken; waar hij stond, keek hij met verbazing rondom 

zich; men kende hem niet en ook hij kende niemand. Hr waren reeds een, twee 

dagen, voorbij gegaan, zonder dat hij in den koran leerde of onderwijs ontving. Als 

anderen speelden dan deed hij mee; tjongkak en tjatoer spelen was alles wat hij uit- 

voerde en als anderen, leerden, dan sliep hij. Toen hij reeds een maand in de soerau 

was, hield hij, zich nog niet bezig met leeren maar speelde als het dag, en sliep als 

het nacht was. Hindelijk ging de memigte daarover klagen (zeggende): „met uw. ver- 

lof, meester! zoolang gij weg waart, heeft Mandjau niet geleerd.” Hierop zeide de 

toeankoe: „Mandjau Ari, wat scheelt er aan, dat gij niet leert of u in den koran 

oefent? Als ge een tegenzin hebt om onderwijs te ontvangen of te lui zijt om in 

den, koran te lezen, dan zal ik u naar huis terug brengen; het is niet noodig dat ik 

een, slechten naam krijg.” 
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Mandjau Ari antwoordde „(de barabah eet geen padi; hij wordt door lieden 

van Tikoe meegenomen ;) wij veranderen niet uit ons zelven maar wel door den onder- 

wijzer. Ik vraag aan angkoe om mij met oprechtheid te vertellen, hoe men in waar- 

heid onderwijzer kan zijn en wat men toch eigenlijk moet leeren. Wijl angkoe mij 

niet onderrichten wil, leer ik niet in den koran en weet ik niet wat een alif of wat 

een één is.” „Madjau! kom hier, ik zal u onderrichten!” Mandjau Ari snelde toe 

en gaf den toeankoe de hand waar bij die van den laatste beefde. Toen hem pas de 

af gewezen werd, kon Mandjau Ari reeds in den koran lezen; toen hem onderricht 

in den koran gegeven werd was Mandjau al aan de spraakkunst; als hem één boek 

verklaard werd dan begreep hij er reeds vier of vijf. Toen men hem vervolgens tel- 

len leerde en vertelde wat één was telde hij reeds twee werd hem twee geleerd, 

dan telde hij drie, telde men hem tot tien voor, dan telde Mandjau tot honderd; ging 

men tot duizend dan telde hij tot tien duizend. ‘Toen de toeankoe niet meer kende, 

ging Mandjau steeds verder met tellen; ’s morgens en ’savonds telde hij, dag en 

nacht las hij in den koran, hij at of dronk niet, ging des daags niet uit en bracht 

den nacht slapeloos door, maar was steeds bezig met werken. Zonder eten en drinken 

te blijven, is het gebruik van hen die onderwijs ontvangen; eten en drinken hebben 

zij vroeger reeds gedaan, toen hun moeder hen nog onder het hart droeg. 

È Nadat hij een of twee maanden geleerd had ging hij op een vrijdag, toen de 

menschen aan het bidden waren, naar het boven gedeelte van de moskië en toen hij 

boven gekomen was, begon hij te zingen. God en zijn afgezant, wat klonk dat! 

Mijn God wat klonk die stem! Nu eens klonk het hoog: in de lucht, dan weer was 

het als of het geluid uit de aarde, dan weer was het als of het uit den hemel kwam. 

De geest van den propheet David was in hem nedergedaald, het was onuitsprekelijk 

schoon zijn zingen! Een vrouw die op de andjoeng aan het weefgetouw zat, terwijl 

de tjatjah rechts en de rentjong links van haar lag, hoorde het; en, door het schoone 

zingen opgetogen, dacht zij niet meer aan haar werk; zij werd er door mee gesleept , 

zoodat zij dacht dat de tjatjah, de rentjong, en de rentjong , de tjatjah was ; en links en 

rechts naar de rentjong grijpende, scheurde het uitgespannen weefsel. Toen het gehoord 

werd door hen, die de rijst gingen te drogen leggen stortte de rijst op den grond. 

_ Temand, die een kind ging baden hoorde het gezang van Mandjau Ari; en door het 

_schoone zingen getroffen, dreef het kind weg, zonder dat hij het wist. Van hen, ok, 

die in de soerau aan het bidden waren, begonnen sommigen om hun kinderen te 

‘roepen en allen vergaten waarom zij daar waren; terwijl ook de onderwijzer van zijn 

stuk raakte door het schoone gezang van Mandjau. Toen Mandjau ophield met zin- 

gen zeide de toeankoe: wzegt gij allen malin’s! wie was hij die zoo gezongen heeft? 

Hij is een bintjatja* bintjatjau een ngiang ngiang rimbó, als ik hem in den vreemde 

verkoop, als ik hem dood of ophang, wie zou er dan iets van zeggen.” 

De menigte antwoordde wvergiffenis, toeankoe! niet wij hebben gezongen , maar 

het kind van toeankoe, Mandjau Ari, geheeten.” Toen de toeankoe dat hoorde, was 

hij inwendig boos. Lang nadat Mandjau gezongen had, gingen de menschen naar huis, 
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maar de onderwijzer van Mandjau bleef. Toen er een of twee maanden verloopen 

waren, was het op een vrijdag, dat al de lieden vergaderden. De toeankoe zeide: 

„Mandjau! ga maar wandelen ten einde te leeren loopen, opdat het luie zweet er bij 

u wat uitkome!” Mandjau Ari ging heen. Langzamerhand brak de tijd voor het 

gebed aan en ging men bidden. Toen men daarmede geeindigd had, zeide de toean- 

koe: vwel aan, toeankoe’s en leerlingen! luistert goed, naar het geen ik zeggen zal. 

Zoudt gij willen doen, zooals ik u zal zeggen?” Allen antwoordden: heel gaarne 

zouden wij uw woorden willen opvolgen.” „Dan zullen wij Mandjau in ’t ongeluk 

storten; laten wij het daar omtrent eens zijn, en als er onderzoek naar gedaan wordt , 

moeten wij niet voor de waarheid uitkomen. Wijl hij knapper is dan ik, zal Mandjau , als 

ons aller bede verhoord wordt, in het verderf geraken; zijn vader en moeder moeten af- 

keerig van hem worden; want als hij niet van hier gaat, zal hij over ons den baas opelen.” 

Als dat het gevoelen van u is, dan zijn wij het daarmede eens en zullen wij 

doen zooals u gezegd hebt” Toen de menigte heen gegaan was, keerde Mandjau in 

de soerau terug. 

Des avonds zeide zijn onderwijzer: rik wil u naar huis terug brengen, want 

moeder en vader hebben om u gezonden. Als wij aan uw woning komen (het paleis 

van de Bataksche vorsten is hoog, de prinses staat er met hangende haren in den 

voorhof): gedraag u dan naar de vele lessen, die gij ontvangen hebt en mocht er 

een langen tijd overheen gaan, vergeet ze daarom evenwel niet. Als ik u om sirih- 

bladeren zend, neem dan de jonge uitspruitselen er van; en als ik u pinang laat ha- 

len, breng dan de bloesem er van; mocht ik u verzoeken in huis te komen, kom 

dan niet binnen; maar als uw vader en moeder er naar vragen, dan moogt gij niet 

zeggen, dat ik het u gelast heb, zie daar wat ik u raden wilde.” In dien nacht deed hij 

geen oog dicht; de haan kraaide reeds voor de tweede maal en toen bij ‘tderde ha- 

negeschrei de dag aangebroken was gingen zij op weg. Na verloop van eenigen tijd 

waren zij weer op het erf aangekomen en toen de toeankoe naar binnen, ging zeide hij 

„Mandjau kom in huis!” maar Mandjau antwoordde: „laat mij liever blijven , waar ik ben.” 

Mandjau Ari, kind! als gij niet binnen wilt komen, wandel dan naar den tuin en 

ga daar naar de plantjes kijken.” Mandjau verwijderde zich. Nadat men lang gezeten 

had, werd er rijst en koffie opgebracht en de toeankoe zette zich aan den maaltijd. 

Na afloop daarvan, zeide de toeankoe weer. Datoek Bandahara en Poeti Lindoeng 

Boelan, de rede dat ik het jongemensch, Mandjan Ari, naar huis breng is omdat zijne 

moeder alle hoop op hem kan opgeven; want Maudjau Ari is iemand, die voor het 

ongeluk geboren is,’ 'tis met hem als met een bidai, die opgelicht raakt, en even 

als de schubben aan de achterpooten van de kip, die gebroken zijn. Mandjau is een 

ongeluksvogel, wijl hij meer wil zijn dan zijn onderwijzer is; en daarom verstoot 

hem en wijdt u toe aan Moerai Randin. Als gij Mandjau blijft verzorgen, dan gaat 

uw goud en zilver verloren; als hij in de kampong blijft, zal de rijst mislukken en 

het vee zal sterven en als hij slechts een maal in huis eet, dan verliest Moerai Randin 

het leven. Wijdt gij u daarentegen aan Moerai Randin , dan zal de rijstoogst goed zijn’ 
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Na verloop van ‘eenigen tijd had Mandjau Ari jonge sirihuitspruitsels en pi- 
nangbloesems geplukt en keerde hij huiswaarts. Toen hij weer op het erf gekomen 
was, riep hij: „waar zijt gij moeder, hier is sirih en pinang voor u!” Zijn moeder 
snelde maar de deur en, de pinang en sirih aannemende, zeide zij: „Maudjau Ari! 
het zijn sirihuitspruitsels en pinang bloesems die gij brengt, wie heeft u dat gezegd”? 
Mandjau antwoordde, wie zou mij dat gezegd hebben; ik heb ze geplukt, omdat mijn 
onderwijzer ze lekker vindt.” De moeder hernam vge zijt waard verstooten te wor- 

den, uw schoonheid is ons onverschillig, zij dient toch tot niets” Mandjau Ari be- 

gon te schreien en zeide „ge moogt daar over geen spijt gevoelen moeder; (de kris 

dient om de mamgkoedoe uit te graven, de mangkoedoe midden op het erf;) want 

het is vroeger reeds zoo bepaald, het staat geschreven in de palm mijner hand. Hoor 

nog eens: (aan den zoom van het woud wordt het vuil op hoopen verbrand en de rook 

er van drijft tot aan het padi stroo); mijn lot is ongewijfeld zeker, het staat in de 

lijnen van mijn hand.” De toeankoe zeide „kom, Mandjau! wij zullen naar de Soe- 

rau terug keeren” 

Na eenigen tijd geloopen te hebben, kwamen zij weer aan de Soerau ; de toean- 

koe ging er binnen, maar Mandjau bleef op het erf staan. De toeankoe sprak : / Man- 

djau! ge behoeft niet binnen te komen, ga naar uw woning terug; doch blijf niet te 

lang thuis, want het is miet noodig, dat ge gehecht wordt aan de gewoonten in de 

__kampoeng; keer dus spoedig weder.” 

Mandjau Ari antwoordde; rik smeek u nederig om vergiffenis, :k heb u steeds 

gehoorzaamd; slechts één verzoek heb ik u te doen; daar ik naar huis terug keer en 

_toeankoe in de soerau blijft, laten wij daarom eerst elkander de hand tot afscheid 

geven.” Toen zij elkander de hand gaven, beefde die van den toeankoe. „Moge ang- 
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IK koe mijn raad in acht nemen en het hem toevertrouwde met zorg bewaren; wees een 

goed onderwijzer, angkoe! het is niet noodig, dat ge weer zoo handelt, laat het er 

_ met mij mee blijven; deze les druk ik u ernstig op het hart.” Mandjau Ari voegde daar 

nog bij: vangkoe zal blijven en ik zal gaan , (vaarwel !) moge het u welgaan in het leven” 

Mandjau Ari keerde huiswaarts; (hij trok over bergen en door dalen, en met 

de kain over het hoofd geslagen, schreide hij, zoodat het baadje hem vochtig werd, 

tot op de borst.) Na eenigen tijd op weg te zijn geweest, kwam hij bij zijn woning, 

waarvan alle deuren gesloten waren. 
Mandjau Ari zeide: „moeder en vader! waar zijt gij, waarom heeft moeder om 

mij gezonden, waarom werd ik naar huis geroepen; ik kreeg immers onderwijs in de 

soerau’! Hierop antwoordde de moeder van uit: de woning: „wij hebben niet om u ge- 

zonden, wij hebben toch niets meer aan u. Mandjau Ari! ga weg van hier, (padi is beter 

dan gras) voor u is de dood verkieselijk boven het leven, maak het ons dus niet meer 

moeielijk!” Mandjau weekiaagde op het erf: „dat is niet behoorlijk van moeder, hebt 

gij mij dan niet meer lief!” Zijn moeder zeide van uit de woning: /Mandjau! verwij- 

der u van hier, want als ge een trede de trap opkomt, dan is de padi voor een jaar 

verloren; zoo zeide uw onderwijzer, en als ge er twee beklimt, verdwijnt uns goud en 
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zilver!” MandjauAri antwoordde: „vergiffenis moeder indien ik niet in huis mag komen, 

dan vraag ik u slechts een weinigje rijst; ik heb een onbeschrijfelijken honger; moeder 

geef, ach geef mij iets al is het slechts wat zure rijst; al zijn het de overblijfselen van u 

of de kruimeltjes van Moerai om mijn knagenden honger te stillen; de dorst dien ik lijd, 

is niet om uit te houden; ik heb een gevoel alsof mijn schedel scheuren en mijn 

gezicht benevelen zal.” Zijn moeder antwoordde van boven: „wij geven u niets; de 

kippen en eenden deelen wij mede en den honden geven wij eten, want zij kunnen 

het erf bewaken” 

Toen hij den trap opklom, kwam zijn moeder toeschieten; zij nam een bam- 

boe met kokend water, liep er mede naar de deur en wierp het Mandjau, die op den 

trap stond, over het lichaam. Schreiende zette deze zich nu neder onder een rijstschuur 

en de tranen biggelden hem iangs de wangen. Toen hij daar eenigen tijd gezeten 

had, stond hij weer op en sprak: vach, moederlief! geef mij voor dezen keer slechts, 

al is het ook maar een gebrande rijstkorst, al is het maar uit het etensbakje van de 

kippen, al zijn het slechts de restantjes van uw eten!” Zijn moeder herhaalde van uit 

de woning; wwij geven u niets; liever geven we het aan de honden, zij kunnen op 

ons erf passen.” Hij klom nogmaals den trap op, doch toen hij de tweede trede er 

van bereikt had, kwam zijn vader weer’ toeschieten; deze liep naar de keuken, nam 

daar een steen uit den oven, liep er mede naar de deur en smeet er Mandjau, die op 

den trap stond mede, zoodat hij van zijn hoofd in gruis neerviel. 

Mandjau sprong op het erf en begaf zich schreiende naar het rijstblok; daar 

wierp hij zich ter aarde en blikte ten hemel. Nogmaals liep hij het erf op en klom 

naar boven; en reeds had hij den eenen voet over het kozijn, toen zijn oom kwam 

toeloopen, die hem met een mes een stoot toebracht, zoodat het baadje hem onder 

den arm scheurde. Hij sprong naar beneden en zeide: „dit is dan het gevolg dat 

ge me in alles hebt toegegeven, dit is dan de wijsheid van mijn vader en de toege- 

negenheid mijner moeder. Moeder heeft mij met limau water gewasschen , vader heeft 

me met bedak ingewreven en oom heeft een baadje voor mij geknipt! Ach, moeder! 

wellicht is mijn tijd nog niet gekomen; wat het slaan van mijn vader aangaat, mis- 

schien is er iets geweest dat mij beschutte en de steen daarom in gruis is neerge- 

vallen” Mandjau Ari vervolgde: „wel aan moeder! zeg ik, indien gij werkelijk af- 

keerig van mij geworden zijt, wil ik van hier gaan; doch laten wij daarmede vrede 

vinden; laat het welbehagelijk zijn aan de schoot, die mij gedragen heeft; maak u 

geen verwijtingen over de betoonde zorgen en moeiten, heb er geen spijt van dat 

ik aan uw borst gezogen heb; stel ù tevreden met hetgeen ik ben, dan zal ik van 

hier gaan.” De moeder anwoordde van uit de woning: rik heb er vrede mede, dat 

ik zorgen en moeiten voor u gehad heb; de moederschoot klaagt er niet over dat zij 

u gedragen heeft, en ook de moederborst neemt er genoegen mede nu en in eeuwigheid.” 

Mandjau Ari zeide: (voor moeder worde bestemd, wat vruchten draagt; en 

wat bloemen heeft, moge voor de pandan zijn;) alles wat geluk aanbrengt, zij het deel 

mijner moeder; moge het onheil aanbrengende, van haar heen gaan. Zeg, moeder! 
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Bio nog deze eene pantoen, die zinspeelt op iemand, wiens levenslot ongeluk is: 

Á (waar de talang staat groeit de tibarau ook) waar ’t ongeluk zetelt ontwikkelt zich slechts 

rampspoed. Moeder luistere goed (de sitapoeng op het erf, wil ik memen als slijp- 

steen voor hanesporen) vaarwel, mijn kampoeng, vaarwel, mijn erf, vaarwel, mijn 

_ badplaats!” Mandjau Ari vervolgde: „schiet nu maar welig op o betoeng, ik zal u 

niet meer omkappen; mijn padi loemoet zal zich als kurkema gaan voordoen, ge zult 

in verlaten toestand achterblijven, ach mijn kampong! ik zal niet meer in u rond- 

dolen; opdat mijn moeder gerust gesteld zij.” 

Eindelijk ging hij heen, doch na eenigen tijd geloopen te hebben, kwam zijn 

moeder nogmaals aansnellen, zeggende: /Mandjau, blijf daar staan!” Mandjau zette 

zich neder en zeide: „waarom loopt u mij achterna, hebt gij weer liefde voor mij 

‚gekregen, wilt ge u over mij ontfermen!” De moeder antwoordde „niet u hebben wij 

lief, niet voor u vinden wij het jammer, maar voor onze kleederen, ons goud en zilver.” 

Zoo sprak de moeder. Zijn kleederen werden uitgetrokken, zijn gouden hoofddeksel 

afgenomen en verwisseld met een versleten zakje; zijn baadje werd uit gedaan en ver- 

vangen door een dat afgedragen was; zijn gouden gordel werd geruild voor een nerf 

_van een pisangblad en in de plaats van zijn met goud beslagen wandelstok, kreeg hij 

een riet. Toen de moeder heengaan wilde (zeide hij) „wacht even voordat ge huis- 

aarts keert, want mijn ring is nog vergeten, en mijn samboeng gigt benevens mijn 

tjanggai koekoe heb ik nog.” Hij trok zijn ring van den vinger en verwisselde hem 

met een van idjoek; het gouden verlengsel van zijn tand en aan den nagel maakte 

Én los en gaf hij aan zijn moeder. Daarop zeide Madjau Ari: vkeer thans huiswaarts, 

_ moeder! want mocht vader naar eten verlangen, wie zal hem dan ‘rijst brengen daar 

Moerai immers nog zoo klein is” Daarop vervolgde hij, bij wijze van pantoen: (een 

tros pitoelö vruchten en een singgoeloeng van katari bladeren; hoe kan het zand toch 

verspreid raken); ik ontzag u als een vorstenkroon, ik had eerbied voor u als 

voor de zon; hoe kunt gij mij dan un liefde ontnemen! Luister ook naar deze 

nog „(groote woningen met zilveren kozijnen, uitgesneden door vorsten kinderen ;) 

gespannen was het niet en slap was het ook niet; waarom brak het koord dan toch! 

Doch wel aan, moeder! laten wij elkander, nu ik heen ga, de hand reiken, ik weet 

miet of ik in den vreemde door ziekte zal getroffen worden; want wie kan Gods wil 

weten? Moeder! hoor nog eens: (laten wij een langen tuin aanleggen, maar er geen 

gras in planten) laten wij van elkander heen gaan, zonder meer om te kijken.” En 

nogmaals sprak Mandjau (welriekend zoet is de geur van gepelde rijstkorrels, die 

door Sultans naar Malaka gebracht worden); moeder gaat stroom af — ik zal stroom 

opwaarts gaan; laten wij dus afscheid nemen!” 

4 Zijn moeder keerde naar huis terug en Mandjau begon zijn zwerftocht. Langen 

tijd was hij op weg: hij dwaalde bosch in bosch uit; waar bergen waren beklom hij 

ze, waar dalen waren daalde hij er in af en reeds in ongeveer twee weken had hij 

gegeten noch gedronken. Hij leed dorst, doch waar zou hij water vragen; hij had 

honger, doch waar was er rijst te vinden in die uitgestrekte wiidernis! Er waren nu 
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al ongeveer twee maanden voorbij dat hij onderweg was, en de tranen biggelden hem 

zonder ophouden langs de wangen. (De lieden van Banoe hampoe willen naar Batang 

hari gaan); waar zal men als men honger heeft, in een eenzame wildernis rijst vragen! 

De tranen, die geruimen tijd hem langs de wangen rolden, veegde hij weg met de 

linkerhand, terwijl hij zijn zweet met de rechter afdroogde. Over bergen en door 

velden trekkende ging hij, met de kain over het hoofd geslagen, schreiende voorwaarts 

en dacht steeds aan zijn lot. Na verloop van langen tijd kwam hij aan, op de plaats 

waar klapperboomen in den vorm van een toengkoe groeiden, daar waar de slanke 

pinang boom stond en men den steen vond waar vorsten tegen leunden. Hij ging 

daar zitten en liet zijn tranen den vrijen loop. 

Hij vertoefde daar geruimen tijd, maar niemand kwam er voorbij; doch toen 

hij er een maand was, scheen het lot zich over hem te willen ontfermen, want de 

vorst van Kinali trok er langs. 

Deze zeide: „Mandjau Ari (Wat doet het er hier als een moeras uitzien, het water 

staat in plassen op den vloer;) Wat heeft u hier gebracht, u die vrij van zorgen 

waart?” Mandjau Ari antwoordde: luister mijnheer (de nok van de huizen in de 

bovenlanden is hoog en van uit Boekit Tinggi zichtbaar); het lot bracht mij aan het 

zwerven en daarom ben ik hier.” Hierop hernam de vorst van Kinali: „Als het in 

de wildernis regent, waar zal ik dan een tadoeng halen om naar den tuin van Bagindo 

Ali te gaan;) hoe komt ge toch in dezen toestand, vroeger waart ge aan de andere 

zijde van hét gebergte en nu zijt ge hier heen gekomen.” Mandjau Ari zeide „(de 

anggangs komen met aan elkander gebonden snavels herhaaldelijk van de rijst stoppels 

eten); de engelen hebben mij in bun vlucht meegenomen en daarom ben ik hier.” 

„Mandjau Ari!” hernam de vorst weder wluister toch goed naar het geen ik zeg; wat 

is nu de ware reden, dat ge uw kampoeng verlaten hebt; wie toch is er toornig op u 

geweest? Luister naar mijn pantoen, zeide Mandjau Ari; (op de groote vlakte wordt 

hevig gevochten, de Hollanders keeren van het schieten terug en de doerian heeft 

uitgebloeid ;) vorst van Kinali! ontferm u over een zwerveling, die uitgeput is door 

allerlei wederwaardigheden, eenmaal wensch ik het u te vergelden” — De vorst van 

Kinali antwoordde (laat het bootje van Madjo Baik zeilen; het vaart naar de over- 

zijde om naar de Batang Hari te gaan;) indien uw lot gunstig moet worden, hoe- 

lang ge dan ook er door geteisterd wordt, eenmaal breken er weer betere dagen 

aan en zult ge uw geboortegrond weder betreden.” Mandjau Ari hernam: „(de be- 

woners van Koto toeö willen te Padang Pandjang aanleggen, om door te gaan naar 

de Batang Hari;) antwoord mij naar waarheid op het geen ik u vraag en verklaar 

mij datgeen, waarvan ik u opbeldering verzoek, waar gaat u heen?” De vorst van 

Kinali zeide: vindien ge dat vraagt, dan kan ik u naar waarheid zeggen, dat ik naar 

de plaats ga, waar men een galanggang heeft opgericht, een galanggang voor de prin- 

ses Kasoembó ten einde voor haar een partij te zoeken; als ik daar heen ga, dan 

moet ik voorbij de kampoeng van Moerai in de nabijheid van Ranah pajoeng sakaki. 

Die kampoeng is onbeschrijfelijk schoon, men vindt er wegen, lang als een uitgespannen 
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buikgordel en korte paden die recht op elkander toeloopen; de djiloeang groeit er aan 

weerskanten van den weg, goudkleurige poedings staan er aan de buitenzijden en de 

bladeren van de silajoe verspreiden er hun geur; zij dienen tot speelgoed voor de 

kinderen van Sultans en ‘tis het uitspanningsoord voor prinsen.” „Vorst van Kinali !” 

zeide Mandjau Ari, indien ge daarheen gaat, (ge behoeft mij niet te helpen kapas te 

rollen of te spinnen), behoeft u me ook niet ten uwen nadeele bij te staan; doch ge- 

troost u slechts eenige moeite voor mij en wil om Godswil mijn boodschap overbrengen ; 

dan moget ge overwinnaar zijn bij de hanen gevechten en de toegenegenheid der boedjang 

djoeara’s erlangen! Laat men mijn sieraden , mijn kleederen, mijn rentjong en mijn zwaard 

brengen. Zeg aan Moerai, dat zij mijn goud en zilver brengt; ik zal hier wachten 

onder de klapperboomen, die als een toengkoe zijn geplaatst; onder den slanken pi- 

nang waar de steen ligt, die tot steun van vorsten dient” De vorst van Kinali zeide 

„Loo God wil zal ik zulks doen.” 

Daarop ging hij verder, gezeten op zijn bont paard met witte enkels; zijn 

zadel was van louter goud en zijn stijgbeugels van getrokken zilverdraad. Wat ’t 

paard betrof, terwijl het nu eens met korte sprongen voortgaloppeerde, draafde het 

een andermaal zonder ophouden door, waarbij zijn schellen klonken als de talempong’s 

van Javaansche vorsten. De reis duurde lang, maar hij naderde al meer en meer 

en eindelijk kwam hij in de kampoeng van Moerai Randin, waar hij het erf opging en 

vroeg : Moerai zijt gij thuis”? Toen deze dit hoorde zeide zij: „Waarom zou ik niet 

thuis zijn! mijn moeder is immers rijk en mijn vader batoeah, men behandelt mij 

met eerbied, wat ik zeg doet men, wat ik gebied wordt ten uitvoer gebracht; mijn 

rijkdom bestaat van ouder tot ouder, ik ben een prinses van geboorte en mijn papa een 

vorst uit den bloede.” Zij zeide dit, terwijl zij op de andjoeng bezig was met weven ; 

zij was een welgestelde vrouw, rijk en gastvrij. Moerai Randin zeide: Kambang! wie 

is er op het erf, het lijkt mij een brutaal mensch te zijn, hij kent geen manieren, 

___weet niet wat verboden is en begrijpt niet, dat hij op het erf van een prinses is.” 

Moerai Randin was een aanzienlijke vrouw, die een halve stad vol slaven bezat. Na 

eenige oogenblikken liep Kambang Manjih naar den grooten ingang en zeide: „gij, 

die daar op het erf staat, zijt iemand zonder opvoeding, die niets geleerd heeft, die 

niet weet wat het erf van een vorst is, een brutaal mensch: zoo zegt mijn meesteres; 

wat ik u hier overbreng, hebt ge trouwens zelf wel gehoord” 

De vorst van Kinali antwoordde: vals zij dat gezegd heeft, moet ik zelf er- 

kennen dat het waar is, en ik heb er vrede mede; maar de reden dat ik deze kam- 

poeng aandeed en dit erf betrad is omdat ik een gewichtige boodschap, een uitdruk- 

kelijken last heb over te leggen; Ik weet niet of het Mandjau of iemand anders 

was die mij de boodschap meegaf, dat Moerai zijn rentjong en kleederen zou brengen. 

Ik was verwonderd toen ik hem zag; hij doet thans niets dan schreien; is zonder 

eten en drinken en blootgesteld aan regen en zonnechitte. Hij zit daar ginds te 

wachten onder de klapperboomen, die als een toengkoe bij elkander staan, onder den 

slanken pinang, bij den steen waar tegen vorsten een steun vinden.” 
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Moerai Randin hoorde dat en pas was er sprake van haar broeder, pas was 

de naam van Mandjau genoemd of het was haar als of haar ziel naar boven steeg; 

het bloed drong haar naar het hart terug; haar geheele lichaam beefde, het was haar 

als of de aarde en hemel omkeerden. Zij begon te schreien. Zoodra de naam van 

Mandjau uitgesproken was, geraakte het uitgespannen weefsel in de war; zij stond 

op, het lange hoofdhaar hing los over haar schouders, de bloemen in heur haarwrong 

vielen op den grond, heur haren hingen tot op de hielen, haar lenige lendenen be- 

wogen zich. Moerai Randin was een schoone vrouw. Zij liep nu eens heen en weer 

en wentelde zich dan weder op den grond. Zoo groot is de liefde tusschen broeders 

en zusters. 

Haar glanzend gelaat was bleek geworden en heur lange hoofdhaar was verward, 

toen zij van achter de zeven gordijnen te voorschijn kwam. Er uitgekomen zijnde, 

begon zij te stampvoeten en toen was het als of de hooge andjoeng zou instorten ; 

terwijl, toen zij zich voort bewoog, de groote woning schudde. Zij daalde van de 

andjoeng af,‚ verscheen in ’tmiddenvertrek en liep naar den hoofdingang. „Vorst 

van Kinali!’ zeide zij (de gawai vliegt naar de tjapö en als hij daar is, gaat hij pa- 

di eten;) wat verteldet gij daar straks, wees zoo goed het nog eens te herhalen.” 

De vorst van Kinali antwoordde „(varen langs poelau Tjina en ankeren tegen over poelau 

Pinang) men dient goed te luisteren, als men met zekerheid weten wil, wat anderen 

zeggen.” 

Moerai Randin antwoordde: wwees niet boos op mij en knor niet op me; er 

is mij veel uit den mond gevallen, maar schenk mij vergiffenis, ik smeek u daar 

nederig om; spreek naar waarheid en wil mij vertellen, wat gij gezien hebt, een maal 

zal ik uw dienst vergelden.” | 

De vorst van Kinali hernam: „Moerai Randin! het is een boodschap van Man- 

djau die ik heb, om hem zijn rentjong, benevens zijn kleederen te brengen; ziedaar 

wat ik u te zeggen had. Giads zit hij te wachten, onder de klappers die als een 

toengkoe bij elkander staan, bij den slanken pinang en den steen waar vorsten te- 

gen rusten.” * *_ 

„Vorst van Kinali!”’ hervatte Moerai Randin, wees zoo goed binnen te ko- 

men en wat sirih te gebruiken” De vorst van Kinali antwoordde „dring er niet op 

aan, dat ik in huis kom; dat ik op uw erf heb mogen komen is meer dan eten en 

drinken, dat ik uw kampoeng betreden mocht is voor mij, gering mensch, een gevoel 

als of ik een aanzienlijk persoon zal worden en ‘tis mij, die onwetend is, als of ik 

daardoor verstandig zal worden.” 

Daarop ging de vorst van Kinali verder. Moerai Randin wentelde zich van 

droefheid heen en weder, doch het was de vorst niet, dien zij beweende , maar omdat 

zij dacht aan Mandjau. Moerai Randin gilde schreiende uit „broeder ! antwoord op mijn 

roepen! In welke wildernis houdt gij u op, in welke kampoeng zijt ge gaan wonen? 

Antwoord mijn broeder! ik roep u; aan wie hebt ge me overgelaten; wij waren met 

ons tweeën, broeder en zuster, nu gij heen gegaan zijt, wil ik ook heen gaan, 
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nu gij zoo ver van hier zijt, wil ik ook ver heen gaan!’ Zoo schreide zij in haar 

woning. 

Kambang Manjih zeide ge lijkt wel dwaas, moeder, iemand die heen gegaan 

is te beweenen.” 

„Kambang Manjih zeg mij naar waarheid, met wien hij twist gekregen heeft, 

dat hij zoo geheel alleen is heen gegaan en mij heeft achtergelaten. Indien ge mij 

de waarheid niet zeggen wilt, zal ik je oogenblikkelijk het hoofd afslaan, ik zal je 

op het staande oogenblik om ’t leven brengen.” 

Daar Kambang Manjih bevreesd was, zeide zij: pde ware oorzaak, dat hij 

moest gaan zwerven is, omdat zijn onderwijzer gezegd heeft dat hij voor ongeluk en 

tegenspoed geboren was; wellicht was het zijn lot dat hij in den vreemde zou gaan, 

want zijn vader en moeder zijn ook boos op hem geworden. ‘Toen hij heen gaan zou, 

had ik deernis over hetgeen ik hoorde, geen druppel water werd hem gegeven en 

ofschoon hij schreiende een weinig rijst vroeg, wilde zijn moeder hem niets geven. 

Weeklagende stond hij op het erf om een druppel water en een hapje rijst doch 

vader en moeder zeiden: vliever dan het aan u te geven, deelen wij het aan de hon- 

den. En toen zijn moeder zoo sprak is hij den vreemde ingegaan.” Moerai Randin 

hernam nu: „Kambang Manjih, als moeder er naar vraagt, zeg dan dat ik gegaan 

ben naar Boekit djalan nan koedoeng naar lewang pintoe mantari, naar kajoe poentja* 

siriëh, (*) naar de woning van prinses Kasoembö, waar ik een weeftoestel ben gaan 

leenen wijl er daar een fraai is met zilver afgezet” Het was dien dag een goede 

gelegenheid, want haar moeder was niet thuis, haar wenschen en verlangens zouden 

dus voldaan worden. „Kambang! gij moet hier blijven, met mijn goud en zilver 

mijn rijstvelden en akkers.” Kambang antwoordde: vaan wie zullen uw goud en zil- 

ver, uw sawahs en ladangs overgelaten worden?” Moerai Randin hernam: „goud en 

zilver, rijstvelden en akkers zijn mij niet noodig, want ik vind ze in mijn broeder; 

_ het bezit van mijn broeder Mandjau Ari, vergoedt mij mijn oorsieraden en mijn arm- 

banden en mijn goud en zilver, want als ik zoek kan ik de laatste welvinden.” 

Zij snelde naar een binnenkamer, sloeg op een kist van paarlemoer zoodat 

het koord er van dreunde; zij opende een kleinere kist, haalde daar een rentjong 

benevens goud en zilver uit, bond de kains en baadjes bij elkander en nam er het 

zwaard djanawi uit, waarmede een ketting kon doorgehakt worden; niet het geringste 

‚liet zij er in. Daarna verliet zij kamer en begaf zij zich naar de keuken, waar zij wat rijst 

opschepte, die zij in haar kain legde; terwijl zij de bijspijzen in haar haarwrong en 

wat vuur in een kopje deed. Vervolgens ging zij naar de deur, terwijl zij schreiende 

en weeklagende uit riep: /O God mijn Heer! o groote en verheven propheet! mocht 

‚ mijn bede door u,‚o God, vervuld kunnen worden! Ik smeek dit aan u en Moe- 
hamad, ter wille van de macht en de grootheid mijner voorvaderen, die begraven 
liggen op den heiligen berg liedang en aan wie, zoowel bij hun leven als na hun 

(*) Wat die namen beteekenen, ben ik niet te weten kunnen komen. De verhaler houdt 
ze voor gefingeerd om het vreemde van de geschiedenis te verhoogen. 
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dood, zij die een geloften hadden af gelegd, hun offers brachten. Hemel en aarde, 

dag en nacht! ik smeek u mijn bede te verhooren!” God wilde genadig zijn, haar 

wensch zou vervuld en haar bede verhoord worden. 

Moerai Randin sprak: mijn 44 buffels mogen in wilde veranderen, mijn 44. 

koeien mogen roesa’s, mijn 44 paarden kidjangs worden; mijn groote menigte eenden 

mogen uitsterven en mijn ontelbare duiven voor immer verdwijnen!” Daarop ontstak 

zij een reukoffer van witte benzoé en nu snelden haar buffels, koeien en paarden het 

woud in; haar kippen en eenden stierven allen; haar Java eenden werden wilde 

ganzen, haar duiven verdwenen en haar uitgestrekte sawah’s veranderden in een groote 

wildernis. 

Moerai Randin ging naar beneden (en zeide): „Kambang Manjih! kom naar 

buiten en aanschouw de macht van God, want er zal een hevige aardbeving komen.” 

Kambang Manjih sprong naar beneden en Moerai zeide: waanzienlijke woning veran- 

der in een zandheuvel, rijstschuren stort in een, padi wordt zand (de papajah in den 

katoentuin is gebracht door personen van Tandjoeng;) wat het ook zijn moge, het 

verdwijne opdat moeder gerust gesteld zij!” Slechts een maal bewoog zij zich en 

de aanzienlijke woning stortte in; toen zij met de armen slingerde, viel de bajau-bajau 

in elkander en voortschrijdende tuimelde de tindjau laoet omver, terwijl de kleinere 

voorraadschuren achter elkander in puinhoopen vielen. Dit was door de kracht van 

Moerai's gebed. Thans snelde zij naar de pintjoeran en smeekte ernstig: vindien 

God mijn gebed wil verhooren, dan verandere mijn gouden pintjoeran in steen, mijn 

zilveren in aarde, moge deze put, die ik thans ga verlaten geheel uitdrogen, ter be- 

vrediging van ‘thart mijner moeder! Daarop wiesch zij zich het gelaat. Haar bede 

werd verhoord. Op ‘tzelfde oogenblik was de gouden pintjoeran steen, de zilveren aarde 

geworden en de waterput was uitgedroogd. Weeklagende riep zij: „waar zijt gij mijn 

wiegjes!’ Onder een grooten mandangboom hingen twee wiegjes, een van goud en een 

van zilver. Zij snelde er heen en zeide: „zoo God mijn gebed verhooren wil, dan 

verandert deze gouden wieg in oerat en de zilveren in akar. Mijn wiegen ook u moet 

ik achterlaten! Nog een enkel maal wiegelde zij er in, daarna steeg zij af en een 

oogenblik later was de gouden wieg in oerat en de zilveren in akar veranderd. Thans 

riep zij weenende: — vaarwel ! mijn bloedverwanten en vrienden, groot en klein, oud 

en jong, mannen en vrouwen, ik ga van u heen! Die woorden hoorende snelden de 

bewoners van haar kampong benevens haar gelijken toe. Haar vrienden zeiden: wach, 

Moerai! waarom spreekt gij zoo; wat scheelt er aan dat gij van hier gaan wilt? (Een 

schoener van de lieden van Tiagan werd gebracht door menschen van de Batang Hari) ; 

we hebben gehoord dat gij wilt weggaan en daarover zijn wij zeer beangstigd.” Moe- 

rai Randin antwoordde: wzegt vrienden (weest niet bezorgd over een mat, want de 

mat heb ik reeds naar buiten gebracht en de bewoners van Priaman gaan naar Tikoe ,) 

weest niet bedroefd, dat ge achterblijft; want ofschoon ik u verlaat, zijt ge toch aan 

goede zorgen toevertrouwd!” De kampongbewoners zeiden: ofschoon u zoo spreekt, 

wij laten u toch niet vertrekken, want gij zijt ons even veel waard als onze ooms: 
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gij zijt ons even lief als onze oorsieraden en armbanden en daarom willen wij niet 

scheiden van u. Moerai Randin! gij zijt de heldere fakkel in de negorij, de groote 

banier in de stad, het vorstelijk scherm voor de inwoners; buiten de kampoeng zijt 

ge overal bekend, gij zijt even verstandig als de rechtsgeleerden; ge zijt bekwaam 

om naar omstandigheden te handelen; gij zijt vaardig in het ontsluieren van gehei- 

men; gij zijt het die de vorsten inhaalt en de gasten in huis afwacht, gij zijt wijd 

en zijd beroemd, gij, onze zuster Moerai Randin!” Nadat haar op den langen duar 

het twisten en krakeelen verveelde, stond Moerai Randin met drift op; het gejam- 

mer van groot en klein, oud en jong was nu zeer hevig, want de ziel van de kampoeng 

zou heen gaan; heen gaan in den vreemde. Moerai Randin riep hun nog toe: „(de tapoeng 

op het erf zal ik gebruiken tot het slijpen van hanesporen;) vaarwel mijn kampoeng, 

vaarwel mijn erf, vaarwel mijn badput!” Nadat zij eenigen tijd geloopen had, was 

zij de kampoeng voorbij en zou zij de wildernis intreden. Zij schreide: (lemand van 

Kotó toeö wilde naar Mandaheling gaan;) bij het binnen gaan van het woud schreide 

hij, wijl hij niemand tot reisgezel had.” „Toen zij geheel alleen het woud betrad, 

weeklaagde zij: „Mandjau Ari mijn broeder, antwoord mij toch, ik roep U; de rijst 

die ik meenam wordt al zuur, antwoord mij toch, ik roep u!” Welke wildernis bewoont 

ge, in welke kampong toeft ge!” Reeds langen tijd was zij op weg, de tranen big- 

_ gelden haar langs de wangen en terwijl zij zich met de linkerhand de ovgen af veegde 

streek zij met de rechter de haren naar achteren. Waar een wildernis was ging zij er in, 

waar een berg zich vertoonde, beklom zij hem; zij was als vrouw geheel alleen op weg, 

zonder een levend wezen te ontmoeten, zonder iemand te vinden, wien zij iets vragen 

kon; nacht en dag liep zij door, rustende wanneer zij zich vermoeid gevoelde. Nadat zij 

een maand onderweg was, kwam zij op de aangeduide plaats aan. Dobberende tusschen 

hoop en vrees tuurde zij links en rechts om zich heen, doch Mandjau zag zij niet. 

Schreiende gilde zij: wik ben dan toch wellicht bedrogen, ik ben dan toch het slachtof- 

fer van list geworden, want men zeide dat mijn broeder hier was! Broeder! antwoord 

toch op mijn roepen”! Zij zag stroom op-en afwaarts, keek zoo nauwkeurig mo- 

gelijk en kreeg Mandjau eindelijk in het gezicht. Zij snelde naar hem heen , schreide 

en gilde, en ‘thoofd in den schoot van haar broeder leggende, zeide zij: „broeder 

heb ik u dan eindelijk toch; ik was reeds uitgeput door u te volgen en doodelijk 

vermoeid van ’tzoeken, maar eindelijk ik heb ik u toch gevonden!’ Mandjau Ari 

schreide, toen hij de woorden van zijn zuster hoorde en zeide: „ge moet niet wee- 

nen Moerai, dat zou u hoofdpijn bezorgen en ge zoudt straks ziek worden, en indien 

ge ziek waart, waar zouden wij dan geneesmiddelen vragen moeten!” Hierop ant- 

woordde Moerai Randin: weet nu de rijst op broeder, die ik in mijn kain gedaan en 

de goelai die ik in mijn hoofdhaar heb gewikkeld, indien ge er trek in hebt, eet 

er dan van, zoo niet, doe dan zooals ge goedvindt. Mandjau Ari at en dronk en 

toen hij daarmede klaar was, zeide Moerai Randin: „broeder! ge hebt nu gegeten en 
gedronken; hier zijn uw kleederen.” Mandjau nam zijn kain en badjoe en kleedde 
zich aan. 
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Toen hij zich gekleed had, zeide hij: „Moerai Randin, mijn zuster! zooals ik 
er ernstig over denk, moet ge naar huis terug keeren en mij niet volgen, want bij 

wien zal ons goud en zilver blijven; onze kampoeng en erf zouden verlaten zijn en 

wie zouden voor vader en moeder zorgen.” Moerai Randin antwoordde „goud en 

zilver hebben wij niet noodig evenmin als sawah's en ladang’s; goud en zilver, 

sawah’s en ladang’s vind ik in mijn broeder, gij zult de plaats vervullen van onze 

ooms, gij zult onzen vader en moeder vervangen en ter vergoeding dienen van onze 

groote woning.” 

Mandjau Ari zeide schreiende #Moerai Randin, mijn zuster! (ik wil afbreken 

maar het is niet af te breken, wij halen het samen naar ons toe) ik wil u weerhou- 

den, maar gij zijt dit niet te doen, ge moet dan maar meegaan.” Moerai Randin 

hernam: „(De katiding met allerlei kleuren er in is mooi) er zijn kleuren in de ka- 

tiding en ragó, zij worden gebracht door lieden van Kamang); het is aangenaam een 

jongen broeder tot reisgezel te hebben, want wat zwaar is kan door een mensch alleen 

niet opgetild worden.” 

Mandjau Ari antwoordde: „Moerai Randin als wij zoover heengaan, dan is het 

niet een enkelen vijand of niet een enkelen tegenspoed waarmede wij te kampen zul- 

len hebben); wie weet of niet een tijger u verslinden, een olifant ons vertrappen, of 

een groote slang u inzwelgen zal!” | 

Moerai Randin hernam: (een priesterkleed van Mindoera'sch maaksel werd 

door Siti meegenomen toen zij van het baden huiswaarts keerde); wat God gezegd 

heeft moet ge niet in twijfel trekken, want wat er boven ons besloten is, wordt ook 

ons deel” Luister, er is er nog een: (rde hanen van de Rauenaars kraaien langs 

den weg, indien ge mij meenemen wilt, zullen de vijanden op onzen weg voor ons 

wijken.” Als het dat is, wat u bevreesd maakt, welnu, dan zal ik den vijand te- 

genstand bieden en het eerst sterven. Broeder! volg mij, wat bepaald is, een soekat 

te zijn, kan immers geen gantang worden.” 

Moerai Randin begaf zich op weg en Mandjau Ari volgde haar. Beiden, broe- 

der en zuster liepen steeds verder, bosch in en bosch nit. Na verloop van een, à 

twee dagen kwamen zij in een groot woud. Toen sprak Moerai Randin: (de lieden 

van Koto Marapak willen, leunend op een stok van suikerriet, stroom afwaarts gaan) ; 

het is warm en er beginnen regendruppels te vallen, laten wij toch eerst wat uit- 

rusten, ik” heb daarenboven een hevigen honger.” Mandjau Ari antwoordde: „(als de 

weg naar Koerai een wildernis was, waar zou men dan padi moeten gaan koopen, 

wellicht naar Banoea Hampoe,) indien ge thans honger gevoelt, waar moet -ik dan 

rijst vragen hier in dit eenzame wond!” Sehreiende vervolgde hij: „(Toen ik het vuil 

gemaakt had heb ik het niet in de padi gelegd maar bij eengegooid op den dijk; 

terwijl ik uw pandan ook om gebogen heb;) toen ik met u sprak, naamt ge het niet 

ter harte maar waart ge er onverschillig voor, ge moet het nu dus zelf gevoelen. 

„Mandjau Ari!’ antwoordde Moerai Randin „het is niet goed dat iemand altijd be- 

vreesd is; want de vreesachtige wordt door verlies getroffen; het is niet goed dat 
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iemand zich op den daur bekommerd maakt, want hij die dit doet verlaat spoedig 

de zijnen; 'tis niet goed dat iemand schrikachtig is, want de schrikachtige valt dood. 

mm Hoor naar het geen ik zeg, broeder! (wat zouden wij in de wildernis niet kunnen 

vinden; wellicht de bamban en de katari niet; de bamban kan opgerold worden); wat 

__ gou er ons niet toebehooren, misschien de zon en de maan niet; doch de maan kan 

ik wel in beeltenis brengen. Broeder! neem de uitspruitsels van den poearboom, ik 

wil die eten om mijn hevigen honger te stillen.” 

Uit liefde voor zijn zuster haalde hij poear uitspruitsels en gaf ze aan Moerai. 

_ Moerai nam ze aan en sneed ze door midden waarop zij zeide: weet gij nu een stuk, 

dan zal ik het ook doen.” 

Hierop antwoordde Mandjau Ari: „Moerai Randin „(lieden van Soengai Poear 

wilden naar Boekit Tinggi gaan;) poearloten zijn niet lekker voor mij, zij zijn ook 

aan jongelingen verboden.” 

Moerai Randin antwoordde: (vlieden van Toba wilden naar Indragiri gaan ;) 

poearuitspruitsels staan ook mij niet aan en ook meisjes mogen ze niet eten.” En, 

zoo vervolgde Moerai Randin, ik wilde u slechts op de proef stellen, want wat mij 

‘zelve betreft, ik heb geen behoefte te eten, noch dorst naar water; want eten en 

drinken deed ik reeds, toen moeder mij nog onder het hart droeg. Kom, broeder ! 

_ laten wij gaan, doch in welke wildernis zullen wij blijven en in welke kampoeng zul- 

len wij toeven!” Toen Mandjau Ari dat hoorde, zeide hij schreiende : Moerai Randin, 
It 

mijn zuster! ge hoeft dat niet ieder maal te zeggen; want wie weet waar wij heendwa- 

Jen zullen, mogelijk zullen wij in het uitgestrekte woud voor immer blijven of wel- 

| licht onderweg sterven” — 

| „Mandjau Ari, mijn broeder!” hernam Moerai Randin „twijfel niet aan ’t geen 

God beschikt heeft, want wat er voor ons is weggelegd, krijgen wij ook; kom volg 

_mij nu”! Moerai Randin ging verder en Mandjau Ari volgde bosch in en bosch uit. 
Peen 

ĳ Nadat zij lang onderweg en er weer een of twee maanden voorbij waren, zeide Moerai 

8 Randin: wlaten wij eerst wat rusten, want ik ben onbeschrijfelijk moe, in heb een 

__onleschbaren dorst, ik wil hier gaan zitten, hier ligt een matje uitgespreid.” 

E Mandjau Ari antwoordde hierop : ge schijnt niet wijs te zijn zuster ! want niemand 

_ toch is er hier, die er een matje op na houdt, ’t is immers een bidai slang, die u zou 

_ kunnen omstrengelen en opslokken.” Wel nu! hernam Moerai Randin, laat hij mij 

opeten; sterven is voor mij beter dan in het leven te blijven. Zij ging op de slang 

af en zeide: „Och, machtige slang! ik verzoek u mij te verslinden, niet mij alleen 

doeh ons beiden, wij zijn broer en zuster.” „Het zal niet gaan dat ik u op eet;” 

antwoordde de slang, want mocht ik dit willen, dan zou ik zelf ook sterven; niet 

gij zijt de ongelukkige, maar uw vader en moeder zijn dit; niet Mandjau is een el- 

lendige, maar uw ooms zijn dit. Uw schaduw komt tot aan den hemel, ik heb u 

onuitsprekelijk lief, doch waarmede zal ik u van mij laten gaan, daar ik geen geld 

en ook geen goud of zilver bezit, maar ik heb toch een ring en een renö. Neem 

nu dezen ring, wiens naam is tjinto-tjintó, want alles wat ge verlangt kunt gij door 
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dezen krijgen; wat ge vraagt zal ingewilligd worden, eten en drinken zult ge hier 

vinden, wat gij begeert zult ge hebben, hij zal als een vader en moeder voor u zijn.” 

Moerai nam den ring en Mandjau de renó aan. Broeder en zuster hadden nu 

iets gekregen, wat zij zoowel op aarde als hier namaals konden gebruiken. Zij gin- 

gen verder en ontmoetten een oogenblik later een grooten tijger, die zoo hevig brulde, 

dat men een gevoel kreeg als of het woud in den grond zou zakken en het aardrijk 

vergruizeld zou worden. De groote tijger sprak: vhier zal ik nu eens volop kun- 

nen eten, hier zal ik mijn eetlust kunnen verzadigen, aan menschelijke wezens, die 

in het woud verdwaald zijn.” Wat Mandjau Ari aangaat, toen hij hoorde wat de 

tijger zeide, sidderde hij van angst; het hart klopte hem sneller in den boezem en 

al zijn leden beefden. Moerai Randin, die in de toekomst kon zien en de kunst 

van waarzeggen verstond, wetende welke personen bang waren, zeide: wbroeder ik 

heb u gezegd dat ge u niet zoo bevreesd en bekommerd moet maken. Wanneer het 

ons lot is, daor hem opgegeten te worden, al waren wij dan in een ijzeren doodkist, 

al zaten wij op de hoogste andjoeng, hij zou ons ongetwijfeld verslinden en wanneer 

dat ons lot hier niet zal wezen, zal het ook niet gebeuren” Daarop liet Moerai 

Randin het lange hoofdhaar naar beneden hangen, zij ging den tijger te gemoet en 

zeide: vgroote tijger! dag en nacht smeek ik opgegeten te worden; want ik ben ie- 

mand die ter vergelding voor bedreven kwaad verstooten is; ik kon in de kampoeng 

niet blijven, want vader en moeder zijn afkeerig van mij geworden.” Toen zij het 

hoofdhaar liet afhangen reikte dit tot aan haar hielen, zij was onbeschrijfelijk schoon ; 

wat haar gelaat betreft dit was als de volle maan, haar oogopslag was als de poegagö 

waarop dauwdruppelen blinken, haar blik als de damar die op het punt is uit gaan. 

De tijger antwoordde rik zal u niet kunnen opeten; mocht ik willen, dan 

zou ik zelf ook sterven, want uw beeltenis komt tot aan den hemel; immers niet gij 

zijt de aanbrengster van ongeluk of niet Mandjau is de oorzaak van ellende. Moerai 

Randin! kom ik wil u schermen leeren; ik zal u onderrichten hoe ge pareeren moet, 

ik zal u den pas van drie wijzen en den sierlijken uitval rechts en links; ik 

zal u allerlei wetenschappen leeren, ík zal u pitoea's mede deelen, pitoea’s om sterk 

en machtig te worden; ik zal u leeren hoe ge in de vlucht iets moet grijpen, 

zoodanig dat het bij den eersten greep reeds in uw bezit is; ik zal u wijzen hoe ge 

iets vangen moet, zoodanig dat ge ’treeds bij den eersten keer in uw macht hebt; 

ik zal u wijzen hoe ge doen moet om bij den eersten stoot uw tegenpartij in tweeën 

te slaan. Ge kunt daar uw levenlang gebruik van maken.” Daarna begon hij onder- 

wijs te geven. Moerai Randin was nog niets gezegd of zij wist het al. Zij was reeds 

knap zonder geleerd te hebben; als men haar één ding zeide, had zij er reeds twee 

begrepen. Beiden, broeder en zuster werden onderwezen. Na verloop van eenigen 

tijd gingen zij verder. Een oogenblik op weg zijnde, kwamen zij een buitengewoon 

groot boschzwijn tegen. „Hier krijg ik volop te eten en kan ik mijn eetlust verza- 

digen” zeide het. Ik wilde u vragen ons op te eten; want het is voor ons beter te 

sterven dan te leven gaf Moerai Randin ten antwoord. Het zwijn hernam vu op te 
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mijn rantai, want indien ge dien neemt, dan zijt ge ontkwetsbaar, wat scherp is kan 

u dan niet ir ‘tlichaam dringen, staal of steen zal u niet kunnen wonden.” Zij 

liepen weer een maand lang en hadden het zeer warm; doch ofschoon zij verhit wa- 

ren, waar zouden zij een lommerrijk plaatsje vinden; er was geen boom zelfs geen 

hennep plant. Zij leden honger, doch waar zouden zij om wat rijst vragen: zij had- 

den dorst, doch waar was er water voor hen te vinden; hun honger en dorst waren 

zeer groot. Moerai Randin klaagde rach broeder vraag toch wat rijst en wat water 

voor mij.” Doch Mandjau Ari antwoordde: „waar zullen wij rijst vinden, waar om 

water vragen; wij zijn op een woeste onherbergzame vlakte, waar noch vrienden noch 

betrekkingen wonen. Moerai Randin, mijn zuster! ach waart ge thuis gebleven, wat 

zoudtge gelukkig geweest zijn, u slechts bemoeiende met uw rijkdommen !’ Waartoe 

zouden die rijkdommen mij dienen,” hernam Moerai Randin! wals ik mijn broeder 

niet bij mij had;” en schreiende ging zij voort: zie! daar is een woning, vraag dan 

als t u belieft wat rijst voor mij.” Mandjau Ari ging, denkende dat het de woning 

van een zijner gelijken was, maar het was een huis waarin roovers woonden. Zij 

waren op een vlakte gekomen waar roovers waren, en van hen, die daar voorbij kwa- 

men, was er nog nooit iemand thuis gekomen; elk een was hier gedood; al was men 

nog zoo sterk en cnkwetsbaar, men moest toch sterven. 

Laat ons eerst wat uitrusten,” zeide Moerai Randin, want ik ben zeer ver- 

moeid’’; maar Mandjau Ari antwoordde daarop „ge schijnt niet wijs te zijn zuster; 

we zouden hier rusten, hier in dat oord van roovers! lier liggen allerlei lijken van 

personen, die uitgeplunderd en vermoord zijn; zij liggen in stapels bij elkander, het 

bloed stroomt hier als een beek, men zou u dooden zuster, en daarom moeten we hier 

niet toeven maar verder gaan.” Moerai Randin hernam (de vlam heb ik al in ’t hout 

gebrand, gebracht door lieden van Kotö Toeö;) ik heb het eenmaal gezegd en ’t is 

mij nu verboden van hier weg te gaan. We zullen nu uitmaken of we leven dan 

wel sterven zullen; al is dit een rooversoord, we moeten even probeeren want wij 

moeten tegen alles bestand zijn; droefheid en blijdschap, goed en kwaad zijn ons 

beschoren, wijl dit het gewone leven van zwervelingen is.” 

„Moerai Randin mijn zuster!” klaagde Mandjau Ari, kom laten wij gaan ; want 

aanstonds zult gij gedood worden.” Moerai Randin antwoordde: wleven en dood 

kunnen niet gescheiden worden; doch als ge daaraan denkt, ik voor mij had, toen 

ik slechts een schrede buiten de woning deed, het voornemen reeds het leven te ver- 

liezen. Moerai Randin zette zich neder. Zij deed haar goud en zilver aan benevens 

haar edelgesteenten en brillanten. Daarom zeide Mandjau Ari vis dit nu een klee- 

ding, die ge aan hebt; wat zijn ge toch onvoorzichtig; als men den vijand ontmoet, 

moet men hem wel niet ontwijken, doch hem zoeken mag men ook niet; zelfs arme 

menschen plunderen zij, ‘tis hen niet zoo zeer te doen om goud of geld te 

rooven, maar zij ontnemen iemand het leven.” Moerai Randin hernam: „broeder ik 

zeg u (een priesterkleed van Bindaro’sch snid, werd door Siti meegenomen toen zij 
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uit het bad terug keerde;) wat God besloten heeft, mag men niet in twijfel trek- 

ken, want wat hij bepaald heeft, wordt ook ons deel.” 

Eindelijk verscheen Baroek nan pandjagoeng en toen hij Moerai zag, kreeg hij 

door den aanblik op zooveel goud en zilver een sterk verlangen daarnaar. Hij keerde 

huiswaarts en in zijn woning gekomen zeide hij : / Mahampang besi, mijn meester ! waar- 

om zijt gij soo zorgeloos! Wat ik nog nooit gezien heb, zag ik nu en zoo lang ik 

leef, heb ik zoo iets nog niet aanschouwd; ik heb iemand gezien van onbeschrijfelijke 

schoonheid, behangen met goud en zilver, schitterend van diamanten. Indien wij 

haar konden uitplunderen, dan zouden wij onze kleine schulden kunnen betalen; ter- 

wijl wij, 'tgeen we aan gebak geborgd hebben, tevens konden afdoen en bovendien 

nog kleederen konden koopen.” Aangevuurd door hoop nam Hampang besi zijn zwaard , 

dat zoo breed wat als een pisangblad en ging het slijpen. Toen het gescherpt was, 

liep hij naar de aangeduide plaats en daar aangekomen sprak hij: „Zoo Mandjau zijt 

ge dan toch gekomen, ik heb lang op u zitten wachten. Uw leven zult ge goedschiks 

geven en Moerai aan mij overlaten!” Mandjau Ari zeide: vindien ik mijn leven moet 

geven en Moerai door u meegenomen wordt, dan zult ge toch eerst tegen haar moe- 

ten strijden.” Mahampang besi kwam nader en zeide: „Moerai! ge moet met mij 

meegaan’’; waarop Moerai antwoordde: ge moet dat geen tweemaal zeggen, want mijn 

haren rijzen te berge als ik het hoor.” Als ge niet meegaan wilt, hernam Maham- 

pang besi, doe dan uw goud en zilver af, want zoo ge thans niet meegaat zult ge 

sterven en volgt ge mij, dan schenk ik u het leven.” „Mahampang besi”’ hernam 

Moerai Randin, valvorens mijn goud mee te nemen, zult ge mij eerst moeten dooden 

en daarom wil ik de proef eens met u nemen; ge zijt bekend wegens uw kracht en 

ontkwetsbaarheid, wij kunnen ons dus even met elkander meten opdat ge wetet wat 

het pijnlijke van het leven, wat voor- en tegenspoed is” Moerai Randin! tot op 

heden heeft men mijn woorden niet durven tegenspreken’ wAls het is zooals ge 

zegt, dat ge nog nimmer zijt tegengesproken en men u nog nooit een gepast ant- 

woord gaf, dan is het thans mijn beurt dit te doen. Welaan gij allen maakt u 

gereed.” Zoo sprak Moerai Randin. Mahampang besi zeide „dit mensch schijnt te 

willen sterven. Bekijk mijn zwaard eens, het is zoo breed als een pisangblad en heeft 

niet weinig menschen gedood en wellicht zult gij er uw schoonheid ook door kwijt 

raken. Mandjau ga een stap achteruit, anders zou uw schoonheid vruchteloos verloren 

gaan.” Moerai Randin antwoordde: „#Mahampang besi ga achteruit , want uw grootheid 

zal wellicht dienen tot mest voor de aarde, uw kracht zal u niets helpen. Wat mij 

betreft, het is bepaald dat ik niet op zee zal vergaan of in de wildernis mijn graf 

zal vinden, waarschijnlijk sterf ik thuis. Doch als ge zoo spreekt, bekijk dan mijn 

zwaard eens, het zwaard Djanawi genaamd dat ketenen doorklieft; als ik het uittrek 

spreekt het; als ik het in de schede steek, dan bromt het; bloed is het zuur waar- 

mede de roestvlekken er uit gemaakt worden en vleesch de slijpsteen; en als het op 

beenderen komt dan gaat het er zacht doorheen.” Moerai stond pal, zich onderwijl 

bezig houdende met het hoofdhaar te ontwarren en de vingers om te buigen. Ma- 
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hampang besi was woedend, maar toen hij naar haar sloeg, wierp zij haar hoofdhaar 

naar achteren; het was zoo lang dat het tot aan de hielen reikte. Toen hij voor 

de tweede maal toesloeg zeide zij vwacht toch even; ik wil mijn haarwrong opbin- 

den.” Terwijl zij deze in orde bracht hieuw hij nogmaals naar haar, doch nu sprak 

Moerai Randin /Mahampang besi! mag ik geen uitstel vragen, want terwijl ik bezig 

ben mijn haar in orde te brengen, slaat gij maar toe. Ge lijkt wel krankzinnig; 

tegen wien schermt gij toch, wacht toch even!” Toen Mahang besì boos werd , 

op het hooren van die woorden, ging Moerai Randin voort; het is niet goed dat ie- 

maud toornig wordt, want daardoor verliest hij zijn zinnen; z00o ook raakt iemand, 

die onbesuisd te werk gaat, in het ongeluk; ‘tis ook niet goed dat iemand zich op 

zijn hoop verlaat, want wie dat doet krijgt niets gedaan; evenmin is het goed vrees- 

achtig te zijn, want de vreesachtige komt in het verderf, daarom kalmeer eerst goed”! 

Toen hij nu weer op nieuw een slag naar haar deed, zeide Moerai Randin; wer is nu 

een kwartier voorbij, thans zal ik het u vergelden.” Hen pantoen zingende (vervolgde 
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zij): „Mahampang besi luister naar mijn pantoen (Als men baadt, moet men dit niet 

in de bandar doen; een bandar van de lieden uit IV Angkat)! als ge sterft moet het 

u niet berouwen dat ge hebt geschermd met een klein kind. Hoor ook deze nog (de 

jonge oendang dingke* nestelen in den top van den paoeh), als ge achteruit wijkt, zal 

ik u viermaal en als ge vooruit komt zevenmaal raken.” Toen hij nogmaals op haar 

inhieuw onblootte Moerai Randin haar Djanawi zwaard, dat ketenen kon doorhakken, 

dat sprak, als het uitgetrokken, bromde wanneer het in de schede gedaan werd ; waar- 

voor bloed gebruikt werd om de roestvlekken weg te maken en vleesch om het aan te . 

scherpen; als het op beenderen kwam, dan braken deze in stukken en pezen werden er 

door als afgeknipt. Zij begonnen te schermen en hun schreden te kruisen en toen 

Mahampang besi te ver vooruit kwam, sloeg Moerai Randin op hem toe en raakte 

_ hem tusschen de lendenen en in de holte onder het sleutelbeen. Zij zong daarbij een 
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pantoen: „Mahampang besi (het schijnt dat het niet uitgehold is; het wordt door lie- 

den van Padang Pandjang naar Banoe hampoe gebracht); het schijnt dat ge niet 

beter zult worden; want gij zijt in de lendenen en in de holte onder het sleutelbeen 

geraakt.” Mahampang besi was dood en Moerai Randin stond bij hem, druk in de 

weer met zich de borst af te koelen. Daar kwam weer een ander aan Maroentoen 
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Manau genaamd, van een buiten gewone sterkte, tegen wiens kracht men niet kon 

strijden, die alles inslikte en zelfs kruiddamp proefde ,- Daarin bestaat de dapperheid 

van roovers.-Maroentoen Manau zeide: „Kom hier Mandjau en Moerai.”” Mandjau Art 

antwoordde vals ik mijn leven aan U moet afstaan, indien gij Moerai met U wilt 

nemen, zult gij haar eerst bestrijden moeten” Maroentoen Manau kwam op haar af 

en pas was hij bij haar, of hij trok zijn zwaard en hakte er mee naar haar.-Moerai Ran- 

din sprak: daar was ik zoo even bijna dood geweest, want terwijl ik U den rug toe- 

® keerde, sloegt gij naar mij, gij zijt waarlijk sterk en Uw zwaard is scherp ; doch wees 

$ zoo goed een oogenblik geduld te hebben, totdat ik mijn haar opgebonden heb. Hij 

hieuw nogmaals op haar toe; doch als hij hoog sloeg, dan bukte Moerai , en sloeg hij 
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laag, dan sprong zij in de hoogte, terwijl zij voordurend in aanraking met de punt 

van het zwaard was; en of hij al in het wild sloeg, hij raakte haar toch niet. De 

boomen braken in stukken, getroffen door het zwaard van Maroentoen Manau. Moe- 

rai Randin zeide: wgij zijt waarlijk sterk en uw sabel scherp, doch als gij zoo sterk 

zijt, moet ge niet blijven rooven; ga met mij mee ik zal U een badjoe, eten en 

drinken geven. Mocht ge er zin in hebben, dat ik U mee neem, dan zal ik U gebrui- 

ken om zware lasten te dragen, tot olifant om de asch weg te brengen en om de rijst 

te stampen; ik behoef dan geen slaaf te koopen” Maroentoen Manau werd toornig en 

hieuw nogmaals op haar in. Terwijl Moerai Randin sprak, trok zij haar degen uit 

en begon te schermen; zij hief haar zwaard rechtstandig in de hoogte en liet het 

toen met een ruk weer dalen, waarbij het veld in een stofwolk gehuld werd. Nadat 

zij lang gestreden hadden, deed Maroentoen Mamau een misstap, Moerai Randin sloeg 

zijwaarts uit en Maroentoen Manau werd getroffen, zoodat hem het hoofd van het 

lichaam werd gescheiden. Toen Maroentoen Manau dood was, namen al zijn dienaren 

de vlucht. Toen Moerai Randin op weg zou gaan sprak zij: /Mandjau Ari, mijn broe- 

der! ik ben nu onbeschrijfelijk vermoeid ;” waarop Mandjau Ari antwoordde: srust dan 

wat uit, als gij vermoeid zijt”. Het is niet nnodig dat wij rusten, hernam Moerai 

Randin, wij zullen onmiddelijk verder gaan.” Beiden , broer en zuster liepen voort. Waar 

heen zullen we gaan?” sprak Moerai Randin, waarop Mandjau Ari hernam vik weet niet 

waar heen we gaan zullen.” 

Nadat zij langen tijd onderweg en bosch in, bosch uit getrokken waren, ontmoet- 

ten zij een rooverhoofdman Mahajoen Boeki® geheeten, groot en zwaar zonder wederga, 

Zijn rol sirih was zoo groot als een buffel, zijn tabaks buidel zoo groot als een koe; 

hij at de sirih met wortel en al, de pinang verslond hij met de tandan er aan en van 

de gambir nam hij een geheele handvol. Zijn neus was zoo groot als een rijstschuur , 

een keer te snuiten was genoeg om de uitmonding van de Ana te verstoppen, terwijl 

het vuil in zijn oogen zoo groot was als een jonge klapper. 

Mahajoen Boeki® zeide: Wel Mandjau ! zijt ge daar eindelijk , sedert lang heb ik op 

u gewacht. Kom hier, Madjau! ik zal u als volgeling en Moerai voor kindermeid 

gebruiken.” Spreek zoo niet vantwoordde Mandjau Ari, mocht ge lang gewacht heb- 

ben, ik was toch van plan bij u te komen, want gij zijt bekend wegens uw moed ; en 

tot aan de kusten der zee zegt elk een, dat gij dapper zijt. Veel afgelegen oorden heb- 

ben wij reeds betreden en bij menige rooversplaats zijn wij geweest, doch niemand 

durfde zieh met mij te meten en waagden zij het met Moerai, dan verloren allen het 

leven. Laten wij het nu tegen elkander wagen en mocht ik door U omgebracht wor- 

den, neem dan mijn goud en zilver en voer Moerai met U mede!” 

Het tweegevecht nam een aanvang. Gedurende den strijd (sprak Mandjau 

Ari): wzusterlief! prent mijn lessen goed in uw geheugen, onthoud steeds wat ik U 

toevertrouw; mocht het ongeluk ons treffen dat ik het leven laat, beween mij dan 

niet.” „Zoo God wil, heb tk daar vrede mede, broeder!” Zij streden lang en reeds 

waren zij zoowat drie maanden bezig, zonder dat zij elkander hadden geraakt ; de grond 



_ was al mul tot aan hun knieën door * trappen van Mahajoen Boeki Het liep reeds 

naar het jaar, toen het zwaard van Mandjau brak. Moerai Randin schreide, bekommerd 

over het geen er met haar gebeuren zou, als haar broeder in de wildernis dood moest 

achterblijven. Weeklagende riep zij: #Mahajoen Boeki® mijn meester! ge behoeft 

_ mijn broeder niet te dooden en in pantoen ging zij voort: Mandjau Ari, mijn broe- 

der; (de borstbeenderen in den ingezakten grond en de Mantoeng op de afgebroken 

dijk, waar zou het henen kruipen.) de plaats om de voeten te zetten is ingezakt , en 

wat dienen moet om er aan te hangen is gebroken, waar moet ik nu hulp vragen!” 

Mahajoen Boekis zeide: vkom mede, Moerai! Mandjau heb ik reeds gedood „Hierop 

antwoordde Moerai Randin „Uw verzoek gevoel ik te moeten inwilligen en aan uw wen- 

schen te voldoen; ik vraag U echter om, als ik met u meega, mijn verzoek toe te 

staan n. Ì, ik wil verlof gaan vragen en hooren of mijn broeder er in berust; dit 

is zoo het gebruik tusschen broers emt zusters; want mijn broeder zal ik dan in de 
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wildernis achterlaten en met U meegaan.” Wijl Mahajoen Boeki* vol hoop was ( zeide 

hij): wMoerai ga dan maar eerst toestemming vragen, ik zal U hier wachten.” 

Moerai Randin verwijderde zich en sprak (tot zich zelve): vals men bedrogen 

wordt en de dupe is. van zoete praatjes, wat zal men dan doen!” Zij vervolgde: ’t 

is zooals de ouden van dagen zeggen: vals het eenmaal uit de hand is, moet men 

niet meer hopen, en vriendelijk spreken moet men niet vertrouwen. (Zelfs een klap- 

perdop gebruik ik niet bij het baden, hoeveel te minder zal ik het water met mijn 

handen scheppen;) toen ik in uw macht was stierf ik niet eens, hoeveel te minder 

b nu ik vrij ben.” Steeds voorloopende vond zij Mandjau Ari weenende in het bosch. 

Zij sprak tot hem: „ge moet niet schreien mijn broeder , doch luister goed naar het 

geen ik zeg: (de stormwind moet niet al te sterk zijn, de palapah zou wellicht zwart 

__worden;) zoo lang men leeft, moet men niet al te angstig zijn, een verslagen haan 
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kan immers nog wel eens steken. Al is dat eene zwaard gebroken, zie, hier heb 

ik een rentjong bij mij, een rentjong van Makahsch maaksel; het heeft een jaar in 

het vuur gelegen en is een moesim lang glad gewreven, twaalf werklieden hebben er 
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aan gesmeed en twintig polijstten het; de scheurtjes er in loopen evenwijdig met de 

vlammen; al is een Boeginees een jaar op zee, wanneer zijn spoor er mee gestoken 

wordt, dan sterft hij toch. Het is een rentjong van Atjeh, heilig en vergiftig en 

voor het vergif dat er aan zit is geen tegengif.” Mandjau nam de rentjong aan en 

zeide: Mahajoen! ik zeg U dat we nog eenmaal vechten moeten, want mijn lust is 

nog niet bevredigd en ik ben nog niet gerust van hart. Zij begonnen op nieuw te 

strijden. Zij vochten zoo lang dat er reeds een gedeelte van het woud door Mahajoen 

vertrapt was. Toen de strijd zeer lang geduurd had en zij elkander toch niet geraakt 

hadden, sprak de rentjong van Mandjau: „Mandjau Ari, mijn meester! laat mij los, 

ik zal Mahajoen Boeki® dooden.” Nu zeide Mandjau Ari: #Mahajoen! ik zeg U, 

dat uw laatste uur van daag geslagen is, want wat mijn rentjong zegt, daarop kan 

men rekenen.” Toen hij zijn rentjong losliet, sprong deze heen, terwijl Mahajoen in 

verbijstering raakte en terwijl deze toehakte, ging de rentjong hem door den rug. 
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Moerai Randin begon nu een pantoen te zingen: (ygroote manden op het eiland 

dienen voor de lieden, die in eenden handelen;) al waart ge groot, gij waart toch niet 

stevig want de rentjong is U door den rug gegaan.” Toen zij in zijn lichaam ge- 

drongen was, werd Mahajoen Boek;* duizelig en eindelijk zakte hij in elkander. Nu 

sprak Moerai Randin: (wiemand van Hampang gadang wilde naar Koto toeö doorgaan ;) 

Hij die dik en lang was is dood en kan het woud bemesten.” (Lemand van Kotó 

Gadang wil naar de markt van si Maboer gaan :) die groot en lang was is gestorven 

zijn bloed gudste.”” Weenende riep Moerai Randin: /Mahajoen Boeki®, mijn meester ; 

waarom zijt gij onverschillig voor mij geworden, daar ge zeidet dat ge me meenemen 

zoudt!” _/Moerai Randin, mijn zuster!” sprak Mandjau Ari, gij lijkt wel dwaas, 

want hij, dien gij beweent, is dood! Kom, ga mede Moerai !” 

Toen zij de roovervlakte achter den rug hadden en zij langen tijd onderweg 

waren, zeide Moerai Randin vlaten wij hier eerst uitrusten” Zij zetten zich neder 

en Mandjau Ari sprak: „Moerai Randin, mijn zuster! ik zou hier willen slapen, ik 

kan mijn slaap niet meer bedwingen, ik wil daarom een vogenblikje de oogen sluiten ” 

doch mocht ik aanstonds ingesluimerd zijn, onthoud dan wat ik U zeg: (het paleis 

van de Bataksche vorsten is hoog, de prinses staat er met los hangende haren in den 

voorhof;) onthoud de vele lessen; al mochten er veel zijn, ge moet ze toch niet 

vergeten. Zoo ik in slaap gevallen ben, moet gij de rentjong niet onblooten , want 

doet gij dat, dan zal uw leven kort zijn.” 

Na eenigen tijd was Mandjau Ari ingedommeld, en toen hij een poosje sliep 

begon Moerai zich van pijn onrustig. heen en weer te bewegen; zij voelde zich ziek 

doch waar zou zij geneesmiddelen vragen en aan wien zou zij zeggen dat zij koorst 

had; en om haar broeder te wekken daarvoor was zij verlegen. Zij vond een pinang 

noot en ontbolsterde haar. Dit gedaan hebbende, wilde zij haar doorsnijden en gebruikte 

daartoe haar pinangmesje, dat echter in drie stukken brak. Het scheen haar toe 

dat zij beter zou worden en daarom trok zij de rentjong uit de schede; zij sneed er 

de pinang mee door, doch toen dit gebeurd was, was haar hand gewond, zoodat het 

bloed er met geweld uit sprong. Daar de pijn steeds heviger werd, begon Moerai 

Randin te schreien en luid weeklagende riep zij: „Mandjau Ari, mijn broeder! ont- 

waak toch, hoe kunt ge zoo vast slapen. Om u te wekken, daarvoor ben ik verlegen.” 

Moerai Randin vervolgde: (iemand van si Moerasö” wil naar Oedjoeng Goegoea” gaan); 

als men toch zoo heerlijk slapen kan, moet men wel dik worden !* Moerai kromp ineen 

van pijn, de glans van haar gelaat verdoofde en heur lange hoofdhaar hing verward 

neder. Kindelijk was zij uitgeput, het zweet parelde op haar lichaam, het was haar 

als of hemel en aarde tegen elkander kwamen, zij kreeg een waas voor de oogen, de 

ziel werd van het lichaam gescheiden en Moerai Randin was niet meer. 

Toen Mandjau Ari ontwaakte en zag dat zijn zuster dood was, riep hij luid 

weeklagende „/Moerai Randin, mijn zuster: ik ben nu alleen van ons beiden achter- 

gebleven! aan wien hebt ge me achtergelaten, aan wien hebt ge me toevertrouwd !” 

Weenende ging hij voort: /mijn zuster zal nu in de wildernis moeten blijven !’ „Moerai 
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Randin, mijn zuster!’ jammerde hij „gij die goed en het sieraad der wereld waart, 

gij die rijk en gastvrij waart, gij zijt gestorven duch zult geen grafkuil hebben, 

slechts de steile helling zal U tot steunplaats dienen en de dauw zal U bevochtigen! 

over een dine vooral gevoel ik leed en dat is, dat al uw moeiten te vergeefs zullen 

geweest zijn. Als het oogenblik komt dat ik U moet baden, wie zal U dan ondersteunen, 

terwijl ik u reinig en steun ik u, wie zal u dan besproeien! Ik ben alleen achter 

gelaten! Zuster, hoe gelukkig zou ik geweest zijn indien ge te huis gestorven waart !” 

Hij het haar tegen zijn knie leunen, met de linkerhand hield hij haar vast 

en met de rechter wreef hij haar schoon. ‘Poen hij haar gebaad had, kleedde hij haar 

en deed haar heur goud en züver, benevens al haar edelgesteenten aan. Als men 

haar aanschouwde scheen zij te leven, doch sprak men haar aan, dan kwam er geen 

geluid over haar lippen. Terwijl hij zich zelven sloeg, en op den grond wierp schreide 

hij: „(toen mijn zuster baadde schepte ik water opdat wij beiden nat zouden worden, 

aan de put van de bewoners van Koto Toeö); nu mijn zuster dood is, zal ik mij ook 

doodsteken, opdat wij dezelfde aarde tot rustplaats kunnen hebben, een zelfde graf ons 

deel zal zijn en we samen in de wildernis tot stof mogen vergaan!’ Hij trok zijn 

dolk, doch toen hij deze in zijn borst stak brak het wapen, zonder dat hij het min- 

ste letsel bekomen had, in drie stukken. 

Nadat hij haar langen tijd ondersteund had, (zeide hij): #Moerai Randin, 

mijn zuster! gij moet hier blijven, met al uw goud en zilver, met al uw sieraden 

en kleederen! Met uw kleederen aan zal ik u in het woud moeten achterlaten; (uit- 

spruitsels vaartwel; uitspruitsels van den jongen djawi djawt boom); zuster vaarwel! 

vaarwel! eenmaal zal ik tot u weder keeren ! 

Daarop ging hij verder. Toen hij een oogenblik op weg was riep Moerai Ran- 

din: wbroeder. kom toch eerst terug! Aan wien laat gij mij achter!” Toen hij zijn 

zuster hoorde roepen, keek hij achter zich en liep hard naar haar terug , doch hij vond 

haar onveranderd. Hevig schreiende ging hij weer heen, doch Moerai Randin riep nog- 

maals. Ten tweede male keerde hij terug, doch ook nu vond hij haar dezelfde. 

Weenende wentelde hij zich over den grond. Door de beschikking van God daalde er 

een stem uit den hemel, die tot hem sprak: „Mandjau Ari, mijn kind! ge behoeft 

‚u om Moerai niet zoo dwaas aan te stellen. Bezorg sì Moerai goed , dan kan zij achter 

gelaten worden, vertrouw haar toe aan het geboomte, laat het woud haar bewaar- 

plaats zijn |” 

Terwijl deze woorden gehoord werden viel er een geschrift op den grond. 

Mandjau Ari was een oogenblik verbaasd, doch hoe hij over den brief ook dacht, 

het was hem niet duidelijk waartoe die dienen moest. De stem uit den hemel sprak 

„gij moet daarover niet zitten te peinzen, dit geschrift is van groot nut, doeh moogt 

ge thans niet lezen. Wanneer gij later kinderen hebt, zie dan wat er in staat.” 

i Mandjau Ari keek om zich heen; hij blikte links, doch zag niets; hij blikte 

rechts, doch ook daar kon hij niets bepeuren. Slechts een stem had hij gehoord, een 

„menschelijk lichaam was er niet te zien. Hij vertrouwde haar nu aan het woud toe 
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zeggende: „Wildernis, onthoud wat ik u zeg: ik heb u mijn zuster toevertrouwd, 

doch als zij maar eenigzins geschonden is, zal ik dit woud in de asch leggen. Ge- 

boomte met uw ronde kruinen, neem ter harte wat ik U laat hooren: indien mijn 

zuster maar eenig letsel mocht bekomen, dan zult gij door mij geveld worden !”’ 

Toen hij haar bezorgd had, ging hij verder en werd niet weder geroepen. Hij 

had het goud en zilver, de diamanten en edelgesteenten achter gelaten en een regen- 

scherm boven haar uitgespreid. Hij legde geheel alleen een vrij verren afstand af, 

onder weg steeds schreiende, en zoodra hij aan zijn zuster dacht ging hij zitten om 

te weenen. Zoo liep hij zonder reisgezel of bloedverwant een maand lang toen hij 

bij een rivier kwam; het water van haar eenen arm was troebel, doch dat van den 

anderen helder. Hij wist nu niet, wat te doen, en sprak bij zich zelven : „welken zal 

ik nu volgen; volg ik dien, wiens water troebel is, dan zijn er bovenstrooms waar 

schijnlijk beesten, doch neem ik de richting van den helderen stroom dan ontmoet 
’ ik hooger op wellicht menschen.” Hij volgde nu den helderen. Nadat hij weer een 

maand onderweg geweest was, hoorde hij een moerai fluiten; en nu sprak hij (waar de 

poelai is, vindt men ook de bakoeäng op de doelang;) waar de moerai zich laat hoo- 

ren, daar zijn ook bewoonde kampoeng'’s. Hij kwam bij een kampoeng en ontmoette 

een graf, dat er zeer fraai uitzag; het was van gordijnen en hemels voorzien, uitge- 

sneden en ingelegd met goud. Welke vorst, welke sultan kan er hier toch gestorven 

zijn! sprak hij bij zich zelven en de begeerte kwam bij hem op het te betreden, 

doch hij durfde niet. Hen herdersknaap zeide tot hem: „gij moet daar miet z00 

lang blijven staan, want dat graf is een verboden plaats, waar niemand op mag ko- 

men. Het behoort aan prinses Kasoembo, die nog een jongere bloedverwant heeft, 

prinses Boengsoe geheeten. Wat deze laatste betreft, zij is getrouwd met een geest. 

Als men dat graf betreedt en men komt er om het leven, lijdt dit geen navraag; 

voor alwie daar binnentreedt, wordt, zoo hij sterft, geen bangoen betaald.” 

Na eenigen tijd dacht Mandjau Ari. vik wil dat graf toch betreden; mocht 

het mijn lot zijn te sterven, dan sterf ik maar.” Toen hij er binnen gegaan was, 

zag hij er alberlei muziekinstrumenten bij een liggen, men vond er een saloeng en 

een rabab, een bangsi een saroenai een gandang en een koetjapi. Hij begon op de 

rabab te spelen en toen hij zich hier aan verzadigd had, begon hij op de koetjapi te 

tokkelen. Het was reeds middag geworden, toen hij nog op de fluit speelde. Nu 

eens was het of het in den hemel, dan weder alsof het door de wolken weerklonk. 

Het scheen dat de geest van propheet David was neergedaald. 

Toen de vorstin Kasoembo het hoorde, sprak zij: (Kambamg hoelaat zou het 

nu wezen, de zon heeft haar hoogste punt bereikt); wat zou mij toch moeten over- 

komen, dat mijn hart zoo klopt. Kambang! waar is die fluitspeler, 't is als of het 

in mijn hersens klinkt. Och, Kambang, ga toch eens kijken bij t graf.” Kam- 

bang Manjih ging heen en toen zij bij het graf gekomen was, verkeerde zij tusschen 

hoop en vrees. Zij keek slechts een enkel oogenblik en wist niet of zij goed of niet 

goed zag, maar. zij dacht dat die persoon haar meester was. Zij haastte zich naar huis, 
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wa r zij buiten adem aankwam. Roebiah, de moeder van prinses Kasoembo en tante 

van prinses Boengsoe sprak: „Kambang, mijn kind! wat heeft u ontsteld gemaakt, 

wat hebt gij gezien, dat gij zoo hard komt aanloopen !° Kambang Manjih antwoordde : 

ED k liep zoo hard, omdat ik naar het graf geweest ben en daar iemand ontmoet heb, 

die op mijn meester geleek; er mankeerde niets aan, zijn grootte was volmaakt de- 

zelfde en hij blies ook op dezelfde wijze op de fluit” Moeder Roebiah zeide „het schijnt 

dat ge onwaarheid spreekt en mij foppen wilt, hoe kunnen dooden weer levend 
worden !”’ 

______Zoo moeder mij niet gelooven wil, probeer dan zelf eens te gaan kijken vant- 

woordde Kambang Manjih. Niet ik, maar gij zelf zult daar nog eens heengaan” 

de Roebiah, met rijst en koffie, pinang en tabak bij u.” 

___Kambang schepte wat rijst op en nam, in een zilveren kendi, koffie mede. 
j ging op weg en kwam na eenigen tijd weer aan het graf. 

Kambang Manjih zeide: jan gebieder ge moet niet alleen op de fluit spelen, 

doch ook wat eten, Hier is rijst” Hij zag haar echter niet eens aan, laat staan 

dat hij haar antwoord gaf. Tot drie malen toe vroeg zij hem, maar hij keek toch 

niet op. Kambang werd an omdat zij op haar vragen geen geluid en op haar 

roepen geen antwoord kreeg;” en weeklagende wach ik ongelukkig mensch’, keerde 
zij huiswaarts. 

kj Toen zij thuis gekomen was, zeide Roebiah: waarom schreit gij en waarom 

de rijst, die gij mee genomen hebt, niet opgegeten en het water niet uitgedronken.”’ 

Aa Kembang Manjih antwoordde: ik heb geen harde woorden gebezigd en ben 

niet te ver gegaan in mijn spreken; ik heb behoorlijk mijn groet gemaakt en voor 

. 

hem ter aarde gebogen en meer dan eenmaal vergiffenis gevraagd, toen ik hem wilde 

toespreken. Ik had reeds uitgesproken en hem reeds drie maal ondervraagd, zonder 
dat hij mij antwoord gaf. Daar ik verlegen werd, keerde ik naar huis terug, en 

o komt het dat er van de rijst of het water geen gebruik gemaakt is”. Goed, 

n zal ik er zelf maar heen gaan” zeide Roebiah wik zal dan de rijst en koffie bren- 

gen; doch als ik weg ben en prinses Kasoembo vraagt naar mij zeg haar dan, dat 

maar het water ben gegaan; en mocht prinses Boengsoe het vragen, vertel haar 

dan dat ik ben gaan zien naar de padi, die te drogen gelegd is. 

Roebiah ging heen en kwam na eenigen tijd aan het graf, waar zij de tonen 

fluit vernam. In haar hoop dacht zij dat het haar eigen kind was, daar zijn voor 

en niet anders en zijn grootte geheel de zelfde was. Mijn kind, (sprak zij) houd 

toch niet alleen met fluit spelen bezig, doch nuttig de rijst en koffie, die ik heb 

meegebracht”. Mandjau An Sd gij schijnt niet wel bij ’t hoofd te zijn, 

moeder! om een verworpene eten en drinken te geven”. „Ik breng u rijst en koffie” 

he ernam Roebiah, omdat mijn gestorven kind op u, jongeling, geleek en ik daardoor 
aan hem herinnerd werd. 

Gs Mandjau Ari begon te eten en te drinken , hij nuttigde drie hapjes en reinigde zich 

daarna de handen. Nadat hij gedaan had, sprak moeder Roebiah: „antwoord nu eens 
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naar waarheid op hetgeen ik vraag; wie is uw vader en moeder jongeling?” Man- 

djau Ari antwoordde: vindien het dat is, wat moeder vraagt, hoe zou ik die namen 

mogen noemen?” Moeder Roebiah hernam: „den naam van God zegt men wel, hoe- 

veel te meer dien van vader en moeder!” Hij noemde den naam zijner ouders, zeg- 

gende „mijn vader heet Datoeá Bandaharó en mijn moeder prinses Lindoeng Boelan”. 

Het scheelde niet veel of gij waart voor ons verloren geweest, mijn kind!” wsprak 

moeder Roebiah. Ge zijt aangeland in de kampoeng van uw voorouders, want ik 

ben familie van prinses Lindoeng Boelan, doch wij zoeken elkander niet op, omdat 

wij zoover van elkander wonen. Met wien hebt ge toch eigenlijk twist gehad mijn 

kind, Mandjau Ari? Wie heeft u verstooten?”® Mandjau Ari antwoordde: „kwaad 

of zonden heb ik niet gedaan, twist of oneenigheid hebben wij niet gehad en beknord 

ben ik ook niet. De reden dat ik hier ben, is, omdat ik een paard hoedde, dat mijn 

vader voor mij gekocht had en dit het woud ingeloopen is; ik heb dit paard niet 

meer kunnen vinden en keerde niet naar huis terug omdat ik bang was beknord te 

worden.” Moeder Roebiah zeide: „We moeten hier niet lang blijven; kom, laten 

wij naar de kampoeng gaan, dan kunt ge, als het mijn kind behaagt, mijn armoe- 

dige woning zien.” 

Mandjau Ari antwoordde: „zou ik met moeder meegaan, nu ik er zoo uitzie; ik 

ben verlegen tegenover de kampoeng bewoners”. „Maak u niet bezorgd over uw 

kleeding” hernam moeder Roebiah wer zijn kleederen in overvloed door Manangkai 

Ali nagelaten en daarover kunt gij beschikken”. Daar hij geen weerstand kon bieden ; 

ging hij mede naar de woning van moeder Roebiah. Toen hij daar aangekomen was, 

ging hij zitten bij de plaats waar de parian’s staan”. Waarom gaat gij daar zitten 

mijn kind”, zeide de moeder, neem hier plaats P’ Mandjau Ari antwoordde: vik zal 

daar nooit gaan zitten, mijn afkomst brengt dat niet mede”. 

„Kambang ,” sprak moeder Roebiah kom hier! ik heb een boodschap voor u. Ga 

naar de andjveng, en laat prinses Kasoembö naar beneden komen, laat haar heur 

kleeren verwisselen en zeg, dat ik haar roep”. Kambang liep snel naar de andjoeng 

en zeide: vprinses Kasoembó, kleed u spoedig, moeder roept u, ge moet terstond 

beneden komen!” Zij sprong op en trok met een kloppend hart al haar kleederen 

aan. Zij daalde de andjoeng af, verscheen in het woonvertrek en vleide zich met het. 

hoofd in den schoot der moeder. Terwijl zij zich boog zeide zij: vvergiffenis mijn 

moeder, welke bevelen heb ik te volvoeren? „Prinses Kasoembo, mijn kind!” sprak 

moeder Roebiah, haal dien persoon hier en breng hem op de andjoeng”. Prin- 

ses Kasoembö begaf zich naar de deur en Mandjau Ari zeide zij bij zich zelve: wdit 

mensch met datoek aan te spreken, zou niet te pas komen, hem toean te noemen 

is onbehoorlijk, en angkoe tegen hem te zeggen, zou ook nog niet betamelijk wezen, 

hoe zal ik hem nu noemen?’ Prinses Kasoembö zeide: „Datoek moedö, kom, laten 

wij op de andjoeng plaats nemen! waarom zijt ge hier gaan zitten, kom laat ons naar 

de andjoeng gaan!’ Mandjau Ari antwoordde rlaat mij maar niet naar de andjoeng _ 

gaan, want het komt mij niet toe, daar te gaan zitten; want van af den tijd mijner | 
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Wóorouders is hier mijn rechtmatige plaats. „Ge moogt geen grapjes uithalen” zeide 

prinses Kasoembö; ik zou u wel aankijken, doch mijn blik zou u bijblijven; ik zou 

u wel aanraken, maar de lucht van mijn handen zou niet van u gaan, (ik ben ver- 

legen u aan te zien of aan te raken); kom laten wij ons op de andjoeng nederzetten ! 

Hij begaf zich naar de andjoeng en toen hij achter de gordijnen was , begon Man- 

djau Ari zich te kleeden. Hij trok een langen broek aan, met gouddraad gestikt en 

met honderden edelgesteenten aan de ondereinden en een badjoe van groene stof, als 

_ het schitterde, dan was het als de zonneschijn; en als het beschaduwd werd, als wa- 

ter; hij zette een destar op met groene strepen, iedere punt er van was van een too- 

vermiddel voorzien; op elke plaats, waar de punten doorgestoken waren, zat een ta- 

Jisman en in het midden was er een toovermiddel, om de menschen verliefd te ma- 

ken. Hindelijk had hij zijn kleederen aan, en ouder aanhoudende scherts was het 

langzamerhand namiddag, schemering en eindelijk avond geworden. Toen zij van de 

andjoeng gedaald waren, brandden rechts en links lampen , zoodat het dag scheen in 

de groote woning. Nadat Mandjau Ari was gaan zitten op een groote matras, werd 

door Kambang de rijst opgeschept en toen de edangan en de rijst was neergezet, 

zeide Mandjau Ari (de padi rani en de padi djintan, de padi katie is rijk aan bla- 

‚ deren en wordt gebracht door lieden van Padang Pandjang;) de rijst is op de bor- 

L den geschept; maar met wien zal ik uit den zelfden schotel eten? (wie zal mijn 

8 dischgenoot zijn) want ’t is mij verboden alleen te eten’’. Kambang Manjih antwoord- 

_ de: w(de padi rani en de padi djintan, de padi kete” is rijk aan bladeren en wordt 

_ gebracht door de bewoners van Katö Toeö;) de rijst heb ik op de borden gedaan, 

met wien zal mijn meester samen eten; met mijn meesteres, prinses Kasoembö”. 

Zij gingen beiden tegen over elkander zitten; de een was zoo schoon als de maan, 

en de andere als de zon; beiden zagen er even bekoorlijk uit. Zij begonuen te eten. 

Als Mandjau het hoofd afwendde, gluurde prinses Kasoembö naar hem, en keek de 

prinses om, dan wierp Mandjau zijn blikken op haar. De een kwam onwillekeurig 

in aanraking met het matje, en de andere met de pink van zijn eetgezel. Na afloop 

van den maaltijd werden door Kambang de borden weggenomen. Hr werd dien gan- 

schen nacht tot aan den morgen geen oog dicht gedaan. Na eenige dagen werd er 

op de taboeh larangan geslagen en weerklonken de gewone taboehs rechts en links; 

waarop alle inwoners naar de woning van moeder Roebiah kwamen. De tjadië’”’ pan- 

dai zeiden: vergiffenis, moeder! waarom wordt er toch op de taboeh geslagen, waar 

kunnen de randjau's omvergeworpen, waar kan er oorlog ontstaan, waar de pang- 

hoeloe vernederd zijn?” Moeder Roebiah antwoordde: indien ge daarnaar om op- 

heldering vraagt, geen van dat alles is er gebeurd maar ik laat op de taboehslaan , 

, omdat er iemand onverwachts bij mij gekomen is, en ik plannen heb. Wij willen 

| n. Ì. een galanggang oprichten om een partij te zoeken voor prinses Kasoembö; wij 

willen pret maken en lachen”. Wat Rocbiah zeide vond men goed. Indien u dat 

, beveelt, dan willen wij daarvoor de moeiten wel op ons nemen, indien u den dag 

_ maar bepaalt” (antwoordde de menigte). Moeder Roebiah hernam: „geef mij eerst 
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eenig uitstel, ik verzoek u om drie dagen te wachten.” Binnen die drie dagen rustte 

zij geen oogenblik om de toebereidselen voor den galanggang te maken. Toen die drie 

dagen voorbij waren, was de menigte gereed, en bracht ieder het goud en zilver, 

dat er noodig was, terwijl op dien dag op den galanggang geslagen werd. Er heer- 

schte bij het hanengevecht een groote drukte; de kippenveeren vlogen bij hoopen 

naar boven, het bloed der hanen stroomde, en wat den inzet betreft, men telde niet 

bij tienen, maar bij honderden en duizenden. Toen er zeven dagen voorbij waren, 

traden zij in het huwelijk. Wat waren er een prinsessen! Wat een menigte vrouwen, 

maagden en jongelingen! zoons van Sultans wedijverden er met elkander, vorstenkin- 

deren en aanzienlijken uit de negorij waren in groote getale bij een. Het was dien 

nacht of de groote woning zou instorten: er werden allerlei spelen uitgevoerd; de 

vorsten vermaakten zich met het tjatoer spel en de soetans reden paard. 

In dien nacht verscheen de priester en de wali, benevens vele malims en toe- 

ankoe's en toen de vier getuigen gekomen waren, werden zij in het huwelijk verbon- 

den, waarop prinses Kasoembö en Mandjau Ari naast elkander gingen zitten. 

Wat de kleeding van prinses Kasoembö betreft, de waarde er van was niet te 

bepalen; zij vertegenwoordigde die van een gansche negerij, zoo schitterde zij van 

edelgesteenten en diamanten; en even zoo was het met die van Mandjau Ari. 

Na verloop van een paar maanden, toen de hanengevechten reeds afgeloopen 

waren, sprak prinses Boengsoe: „Zeg mijn zuster prinses Kasoembö, ’t is niet beleefd 

zooals gij gedaan hebt, met mij geen kennis te geven van het goede werk dat ge 

gedaan hebt en het plan dat door u reeds volvoerd is.” Toen nu prinses Boengsoe 

begon te weenen, zeide Mandjau Ari „Mijn zuster, prinses Boengsoe! ge moet niet 

schreien! Kom aan, we zullen dischgenooten zijn, en naast elkander aanzitten”. 

Zij zetten zich met hun drieën op de andjoeng aan den maaltijd en keerden na af- 

loop er van, naar hun vertrekken terug. 

Na verloop van eenigen tijd was het oogenblik gekomen, dat prinses Boengsoe 

zwanger was, en eenige dagen later verkeerden beide zusters in dien toestand. Er 

gingen eenige maanden voorbij en toen de bepaalde tijd daar was, bracht prinses 

Boengsoe een kind ter wereld en wel een knaapje. Toen het op de onderleggers 

kwam braken deze, op de steenen komende, sprongen deze in stukken, en op den 

leeftijd van een dag, sprak het reeds. „Mijn broeder! sprak prinses Boengsoe, welken 

naam zullen wij het kind, dat ik ter wereld gebracht heb, geven?” Maak u, wat 

dien naam betreft, niet ongerust,” antwoordde Mandjau Ari; die naam was er vroe- 

ger reeds, geopenbaard in een brief, die is neergedaald uit den hemel en afkomstig 

is van zijn vader! Hij haalde den brief te voorschijn, waarin de naam Rangin Pa- 

menan stond. 

Benige dagen later beviel prinses Kasoembó en deze zeide: „/Mandjau Ari hoe 

zal ons kind heeten’? Zijn naam is vroeger reeds aangegeven in een brief ° antwoord- 

de Mandjau Ari, „Radjö Njajö is hij”. 

Zoo waren er eenige maanden voorbij gegaan, toen Mandjau Ari bij zich zelf 
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zeide: vmijn kinderen, Rangin Pamenan en Radjö Njajö ik wil u eens wiegen! O 

boeai, boeai, O boeai, slaapt mijn kinderen, slaapt!” Terwijl hij zoo zong begon hij 

te schreien, daar hij aangedaan werd door de gedachte aan haar, die ver van hem 

weg was en Moerai hem voor den geest kwam „Moget ge spoedig groot worden, 

mijn kinderen! opdat de schande, die over ons gekomen is, door u weggewischt en 

het kwaad door u vergolden worde!” Toen beide kinderen voorspoedig opgegroeid 

waren, bezaten zij een verstand als of zij onderwijs genoten hadden; zij waren groot en 

tevens verstandig; zij waren schrander en konden een oordeel uitbrengen. Nu zeide 

Mandjau Ari: „/Rangin Pamenan en Radjö Njajö we zullen eens gaan wandelen, 

komt aan! laten wij eens naar de markt gaan, opdat de menschen ons, en wij hen 

leeren kennen en opdat wij op de hoogte komen van hun dorpen, en hun zeden en 

gewoonten. Vraag daarom aan prinses Boengsoe twintig rials. Rangin Pamenan spoedde 

zich heen (en vroeg): moeder! geef mij twintig rials om inkoopen te doen op de 

markt.” Uit liefde voor haar kind, wien zij alles toestond, wat het begeerde, gaf 

zij hem twintig rials, waarop zij zich, met hun drieen naar de markt begaven. Toen 

zij daar aangekomen waren, begon er reeds een groote drukte te heerschen onder de 

menschen, die in groepen bij elkander stonden. Mandjau wandelde rond, ging den 

eenen weg in, en den anderen uit en kwam eindelijk op de plaats van de kalkver- 

koopers. Plotseling stond hij vóór zijn ouders, die met kalk te koop zaten, en voor 

zijn oom, die varens verkocht. 

Hij ontroerde toen hij hen aanschouwde, en sprak; /Rangin Pamenan, werp 

de kalk van die lieden weg!’ Deze wierp hun kalk in de lucht. De vader van 

Mandjau schreide: „Waar zullen wij ons beklagen, aan wien het vertellen!’ „Moe- 

dertje! sprak Mandjau vhoe ligt uw kalk hier zoo; wie heeft ze weggeworpen?” Een 

klein kind heeft ze weggesmeten, rhernam de vader, doch ik weet niet wiens kind 

het is.” „Het is mijn kind” zeide Mandjau Ari, het is zeer lastig maar ik zal de 

kalk van u en moeder vergoeden en daarvoor twintig rials geven” 

Toen hij dit geld betaald had, sprak hij „kom aan, mijn kinderen! laten wij 

_ naar huis keeren, terwijl het nog niet al te warm en nog niet laat is’ Samen naar 

huis gaande, zeide Rangin Pamenan vlaten wij eerst wat uitrusten, want ik ben zeer 

vermoeid.” Toen zij stil hielden zeide Rangin Pamenan weder: „Toen wij naar de 

markt zouden gaan, liet vader mij twintig rials vragen en nadat ik dat geld gekre- 

gen had, gingen wij derwaarts; aangekomen zijnde, liepen wij hier en daar rond, tot 

dat wij kooplieden in kalk ontmoetten; vader gelast mij hun kalk weg te werpen, 

doch toen ik zulks gedaan heb, vergoedt vader ze.” Dit doet mij vermoedens 

koesteren en ik vraag u beleefdelijk in welke betrekking die personen tot u staan en 

of de vrouw familie van uw moeder, dan wel of de man een bloedverwant van uw 

vader is” „Mijn kind, Rangin Pamenan.” zeide Mandjau Ari, vik had medelijden 

met die lieden, ik had te doen met die stumperds, omdat ik weet wat het zeggen 

wil arm te zijn, want vader en moeder heb ik achter gelaten in even armoedigen 

toestand als die menschen.” Rangin Pamenan hernam: (ofschoon het in een gantang 

' 
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verborgen kan worden, een parioeä® is er prop vol door); mocht het voor de menschen 

geheim gehouden worden, God weet het toch. 

Zij gingen verder en kwamen werder te huis. Het waren, dagen, weken en 

eindelijk twee maanden geworden, dat zij thuis waren, toen Rangin Pamenan zeide: 

„vader is tot heden geen oogenblik bekommerd geweest; maar hoe kunt gij toch 

smakelijk eten, hoe kunt ge uw oogen tot slapen sluiten! Uw hart schijnt wel 

van palapah te zijn; (ge zijt wel onverschillig) waar is mijn tante toch, mijn tante 

si Moerai Randin?” „Waar hebt ge haar achtergelaten?” Mandjau begon te schreien, 

toen hij hoorde, wat zijn kind zeide (en sprak) vmijn kind! Rangin Pamenan, 

wat niet zoo is moet ge ook niet zeggen; ik heb geen zuster.” Vader houdt het voor 

mij verborgen (de uitspruitsels van den jongen djawi-djawi boom) al ging vader in 

den hemel voor bij, ik zou toch aan de andere zijde zijn, (hoe geheim vader iets 

houdt, ik weet het tach). Ik weet omtrent tante, dat zij in het woud gestorven 

is, niet aan een ziekte maar ten gevolge van een andere oorzaak, want zij heeft zich 

aan een rentjong gesneden. Wanneer moeder zou sterven, wist ik reeds vooruit, 

wat er gebeurde tusschen haar dood en het oogenblik dat gij haar achterliet, was 

mij vooraf reeds bekend. Zij werd tegen een grooten boom neergezet, behangen met 

versierselen en kleederen en een pajoeng boven zich” Schreiende ging Rangin 

Pamenan voort: vtoen tante sterven zou, lag vader te slapen.” „Radjö Njajú!” ver- 

volgde hij, hoe denkt gij over onze tante, die in het woud gestorven is’? Indien 

gij dat vraagt, antwoordde Radjö Njajó, ik denk er even als gij over, doch gij 

weet het beter dan ik, wilt ge er dus heen gaan, dan zal ik u volgen. In dat geval 

zullen wij onze tante gaan halen, want anders zal er schande over ons komen en 

later een smet op ons rusten.” 

Prinses Boengsoe zeide: pmijn kind, Rangin Pamenan! waarover schreit gij 

toch; wij hebben goud en zilver in overvloed, en gij kunt alles krijgen, wat gij 

begeert” Rangin Pamenan antwoordde (wer is geen stamper zooals deze, de stamper 

die in de steilte gestoken is, in de steilte van de bewoners van Koto Toeö;) er is 

geen schande zoo groot als die, welke op ons voorhoofd staat geschreven, omdat 

tante in het woud gestorven is. Radjö Njajö, kom aan, volg mij!” 

Toen Rangin Pamenan heen ging, snelde prinses Boengsoe toe en hield haar 

kind vast; zij trachtte vruchteloos hem terug te halen, te vergeefs wilde zij hem 

tegenhouden. Zoo kwam ket, dat zij met hun vijven op weg gingen. Nadat zij 

langen tijd op weg waren, zeide Raugin Pamenan vindien gij de macht van God 

aanschouwen wilt, dan zal er een weg ontstaan, dien wij volgen moeten, en waar- 

door wij een afstand van een maand in vier dagen kunnen afleggen!” Toen zij den 

boom met den rooden top in het oog kregen, zeide Mandjau Ari „mijn kinderen ! 

blijft een weinig achter; ik wil eerst wat voorgaan om te zien of zij er nog is, of 

niet; of zij wellicht verrot en in aarde veranderd, dan wel of zij vloeibaar geworden 

en in dauw overgegaan is.” 

Mandjau Ari ging vooruit en vond zijn zuster nog in den zelfden toestand, 
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leunende tegen den grooten boom zitten; zelfs geen scheurtje, laat staan een barst , was 

er in haar lichaam; geen deuk was er te zien, veel minder waren er stukken uit; 

(zij was geheel ongedeerd gebleven); zelfs haar pajoeng was nog boven haar uitge- 

spreid. Hij ontblootte het gelaat zijner zuster en ook dat was in het minst niet 

geschonden; haar kleur was schooner geworden, zij zag er nog veel beter uit. 

_Sehreiende riep Mandjau Ari pmijn zuster, Moerai Randin! Moerai, ontwaak uit uw 

_ slaap; uw kinderen zijn gekomen om u te halen, uw broeder is hier!” Terwijl hij 

8 zich weenende heen en weer wentelde, kwam Rangin Pamenan aanloopen, zeggende 

„vader ge schijnt niet wel bij het hoofd te zijn, met te weenen over inmand, die 

al dood is. Ga weg van hier, ik wil even met mijn tante spreken, en op deze 

j wijze doet men dat niet” Toen de vader was weg gegaan (zeide Rangin Pamenan): 

Radio Njajöó het geen wij zochten, hebben wij gevonden; maar op ons roepen wordt 

8 

uitziet?” Schreiende antwoordde Radjö Njajó wik heb het immers reeds lang gezegd; 

geen geluid gegeven. Wat denkt ge er van, mijn broeder! nu het lichaam er zoo 
mas 

En heb er geen verstand van, ik ben niet kundig genoeg en laat alles aan u over.” 

ES Indien gij er zoo over denkt, tracht dan wat vuur te krijgen dan zal ik een reukofter 

_ ontsteken en wij zullen den grooten Bora aanroepen. Hij sloeg vuur uit een steen, 

| en nadat zij het wat aangewakkerd hadden, steeg de rook ‘in wolken op tot aan den 

I hemel. Toen zij den vogel Bora” onder het op stijgen van den benzoërook aanrie- 

pen, kwam deze naar beneden. De Bora’ is een vogel met baard, zijn vederen zijn | a) el J 
beschilderd met goudwater, zijn vleugelen afgezet met asö, zijn snavel is van louter 

goud, zijn bek maakt onophoudelijk geluid en zijn nagels kraken bij voortduring, en 

dit klinkt even als de poepoet en Saroenai, evenals de talempong der Javaansche 

ĳ vorsten. Toen hij op de aarde gekomen was, zeide Rangin Pamenan: vmijn gebieder, 

‚vogel Bora”! luister goed naar het geen ik u zeggen zal. Mijn tante is in het woud 

_ gestorven en ik verzoek u haar weder in het leven te roepen. Indien ge haar niet 

_ weer levend maakt, dan moge de vloek van God en den koran u treffen! al vliegt 

__ge ook naar den hemel, ge zult door den boozen geest Garedö pedö gevangen wor- 

den; er moge een geweldige orkaan ontstaan, zoodat al uw voedsel verdwijne en uw 

drinken opdroge!”’ Ofschoon gij dit veraek tot mij richt, ben ik het toch niet, 

die haar in het leven kan terugroepen.” Hij liet hem aiar mawar achter en gaf 

hem zeven lidis, waarna hij weg vloog, en in het luchtruim verdween. 

Nu sprak Rangin Pamenan: (rpheldere ster, morgenster, ster van de bewoners 

van Raö Raö!), tante! ontwaak uit uw sluimering, hier is olie ter verlenging van 

uw leven!” Toen hij haar in den mond druppelde, begon Moerai Randin adem te 

halen. „(Heldere ster, morgenster van Raö-Raö!) tante! ontwaak uit uw slaap, hier 

is olie om uw leven te verlengen!’ Nu begon hij haar de lendenen te wrijven en 

gaf haar eenige tikjes met de lidis, tot dat Moerai Randin overeind ging zitten; en 

toen hij haar vervolgens op de tong druppelde, sprak zij: vana” bintjatja; anaf 

_nging-ngiang rimbö! ik sliep, waarom hebt gij mij wakker gemaakt?” „Tante 

k schijnt mal te zijn,” zeide Rangin Pamenan „hoe kunt ge toch meenen geslapen te 
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hebben, daar gereeds jaren lang dood waart.” Toen Moerai Randin opgestaan was, 
kwam prinses Boengsoe aanloopen (roepende): hier is dan toch mijn zuster Moerai 
Randin! Terwijl zij elkander omhelsden zeide prinses Boengsoe: „Kom kom mijn 

| dd zuster, laten wij naar huis gaan Prinses Boengsoe barstte in tranen los, als zij 

dacht aan het lot van Moerai. Zij brachten haar huiswaarts, vroeger met hun vijven 

zijnde, waren zij nu met hun zessen. De jonge vrouw Moerai Randin verwijderde 
zich, uit liefde voor de kinderen, geen voetstap van hen. 

Nadat zij eenigen tijd op weg waren, zeide Moerai Randin: „Mijn broeder, 

luister goed naar ’t geen ik zeggen zal: (hard loopen naar de stad, naar de wonin- 

gen van de oude Hollanders), ik heb in het verborgene gezien, dat onze moeder in 

ellendigen toestand verkeert” Hierop antwoordde Mandjau Ari „Zij zijn ellendig 

geworden door eigen schuld; zij zelf zijn de oorzaak van hun armoede, wij weten wel 

niet hoe ons lot zal worden, maar hoe kan men geruineerd worden als men goud en 

zilver in overvloed bezit 1” 

Na nog eenigen tijd onder weg geweest te zijn, kwamen zij aan de woning 

van moeder Roebiah, waar zij binnen traden en op het groote kussen gingen zitten. 

Toen zij daar een poosje gezeten hadden, werd de rijst en koffie opgebracht en na 

gegeten en gedronken te hebben, lagen zij zich met hun drieën, benevens de kinde- 

ren, op den zilveren andjoeng te slapen. Reeds langen tijd waren zij in die woning, 

toen prinses Boengsoe sprak: mijn zuster, Moerai Randin! hoor naar het geen ik 

zeggen zal: „Zoo lang wij hier zijn, ben ik met u naar huis willen gaan, want ik 

wil uw kampoeng en erf zien, en ik verlang uw woning te aanschouwen, en daarom 

of het ver of nabij is, laten wij er heen gaan, zooals de gewoonte tusschen aange- 

huwde broers en zusters dit meebrengt. Moerai Randin begon te schreien (zeggende): 

vik heb noch een kampoeng, noch een erf, noch een woning; mijn woning is in het 

woud, waar zoudt gij mij dus heen geleiden?” „Dat gij zoo spreekt,’ weeklaagde 

prinses Boengsoe ven mijn verzoek niet kan ingewilligd worden is niet betamelijk van 

u, want boosheid moet toch in goedheid veranderen.” /Rangin Pamenan!” ging zij 

voort, tracht gij nu haar dit verzoek te doen, het staat mij al tegen, haar op 

allerlei wijzen te vragen” Hierop antwoordde Rangin Pamenan: „Zoo God wil is 

dit goed, moeder!” Tante, Moerai Randin!”’ vervolgde Rangin Pamenan wzoo lang 

gij hier zijt, hebt gij niet aan uwen vader gedacht; thans verzoek ik u om u naar 

huis te brengen, en uw kampoeng op te zoeken, want dit toch is de gewoonte van 

hen, die een tante bezitten; het moge ver of dicht bij zijn, ik wil ze bezoeken.” 

„Ofschoon gij zoo spreekt, mijn kind, is het moeielijk voor mij, u, in mijn om- 

standigheden, uw zin te geven.” Tante” hernam Rangin Pamenan vverspil er niet 

zooveel woorden over; als ge niet wilt, dat ik u naar huis breng, dan heb ik een 

ander verzoek aan u: indien ge ons niet meer als kind wilt hebben, indien ge geen 

liefde voor ons meer gevoelt en ge, in weerwil van al het goede, dat wij voor u 

gedaan hebben, toch onverschillig voor onze moeite blijft, laten wij dan van elkan- 

der scheiden. Als ge niet hebben wilt, dat ik u terug breng, laten wij dan voor 
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immer van elkander gaan. Js ’t u lang genoeg kinderen gehad te hebben, dan 

denk ik er ook zoo over.” 

Moerai begon luidkeels te schreien, toen zij den jongeling zoo hoorde spreken, 

Zij had de kinderen onuitsprekelijk lief en was alleen bevreesd van hen te scheiden ; 

de weldaden door hen bewezen waren zeer groot en noch hier, noch hiernamaals kon- 

den die hen vergolden worden. Indien dat uw verzoek is vantwoordde zij, dan wil 

ik dat toestaan!” „Nu tante aan den wensch harer kinderen gehoor wil geven „” 

hernam Rangin Pamenan ven het geen ik gevraagd heb naar uw genoegen is, laten 

wij dan nu ook terstond opweg gaan’ „Moeder, prinses Boengsoe!’ zoo vervolgde 

hij, waar is mijn andere tante; wij willen dadelijk vertrekken en tante Moerai Ran- 

din naar haar kampoeng geleiden, naar Ranah Pajoeäng sakaki.” 

Toen alles gereed was, begaven zij zich op weg naar de kampoeng van Moe- 

rai Randin, die Ranah Pajoeäng sakaki heette em onbeschrijfelijk schoon was. Ein- 

delijk kwamen zij daar na verloop van een paar maanden aan. Wat de kampoeng 

aangaat deze was sedert den tijd, dat zij verlaten was, onbewoond gebleven ; de woning 

was in aarde veranderd, de buffels en koeien waren er niet meer, de sawah’s en la- 

_dangs waren wildernis geworden. Moerai Randin barstte in tranen los, toen zij zich 

haar lot voor den geest haalde; zij dacht aan God en Moehamad en ontving van 
) te) 

hen een teeken. wMoermi Randin, ons kind!” spraken God en Moehamad, zit daar 

toch niet zoo in gepeins verzonken, doch vraag om uw groote woning terug!” 

Wat Moerai Randin betreft, zij herinnerde zich den ring, die den naam had 
’ LJ o% 

van Tjinto-tjinto. Zij brandde witte benzoë en daar haar wenschen welgevallig zou- 

den zijn en haar verzoek toegestaan zou worden, smeekte zij om haar sawah’s, la- 5 » dj ) 

dangs’, buffels, koeien, goud, zilver en haar groote woning terug. Zij kreeg alles » ) ‚ goud, el 5 5 dj ed 

weerom zooals het vroeger geweest was. Haar aanzienlijke woning stond daar weer 

geheel zooals vroeger, zonder dat het geringste er aan mankeerde en aan het goud ontbrak 

er geen korreltje, het was zelfs wellicht meer en fraaier dan voorheen. Zij trad haar 

woning binnen en opende al de deuren die, de kleine niet meegerekend , acht en tachtig 

jn getal waren. Zij beklom de andjoeng en vond daar ook haar weefgetrouw nog uit 

gespannen. Nu riep Moerai Randin; „moedertje, prinses Boengsoe! komt allen binnen. 

Henigen tijd later kwam de vader en moeder van Mandjau voorbij het erf 

zijner woning en nu zeide hij: „mijn zoon, Rangin Pamenan! koop de varens, welke 

‚die oude ieden daar bij zich hebben; koop ze maar, hoeveel zij ook vragen.” Ran- 

gin Pamenan kocht niet alleen de varens, doch alles wat zij bij zich hadden. Zoe 

gebeurde het een paar malen dat zij, met het geen zij meebrachten, niet teruggezon- 

den werden. Bewogen met het lot zijner ouders, gaf Mandjau Ari hen ook kleederen. 

Toen zijn ouders naar de woonplaats van den toeankae, den onderwijzer van Man- 

_ djau, teruggekeerd en weer in de soerau gekomen waren, en de toeankoe zag, dat 

_ de vader en moeder een kain en badjoe aanhadden , liet hij hun die kleederen uittrekken. 

De kleederen, hen door anderen gegeven, mochten zij niet eens dragen; dat was de 

straf voor Mandjau's moeder, dat was de wraak van den toeankoe. Wat hij zeide 
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durfde men niet tegen spreken, want er was niemand meer voor wien hij bang was, 

daar hij alleen voor Mandjau Ari vrees gevoeld had. Zoo waren de ouders een poosje 

later weer eens weggegaan en bij de woning van Mandjau gekomen. Zij kenden hun 

zoon niet, maar deze hen wel. Omdat Prinses Boengsoe zoo schrander was, verzocht 

zij hen in huis te komen, doch Mandjau deed als of hij niet wist wie zij waren, 

omdat hij beschaamd was voor prinses Boengsoe. Toen zij in het huis van Mandjau 

waren, en langen tijd hadden gezeten, zeide de vader: windien ge ons lief hebt, geef 

ons dan geen kleederen meer, want wij mogen ze niet dragen van toeankoe Sias 

Labai Pandjang, die ons tot zijn slaven gemaakt heeft, sedert ons kind van ons is 

weggegaan. In zijn huis mogen wij niet wonen, doch wij hebben onze plaats onder 

de rijstschuur; hij behandelt ons als honden. Prinses Boengsoe antwoordde:” Kom, 

moeder! eet wat, hier is rijst. Toen de ouders klaar waren met eten en drinken, 

zeide prinses Boengsoe: vzie moeder, de reden dat gij veel te lijden hebt is, omdat 

gij op den Toeankoe vertrouwdet en maar deedt wat hij zeide; dit is nu het loon 

daarvoor. Ik wil u iets vragen; doch als ik ongepaste vragen doe en ik zoowel naar 

het kwade als goede vraag en wellicht, omdat ik nog jong ben, niet weet wat ik 

zeg, dan vraag ik u vergiffenis. Mij dunkt indien ik vader en moeder aanschouw, 

dat zij het voorkomen van rijke en aanzienlijke lieden hebben. Wat hebt gij mis- 

daan, dat gij nu zoo geworden zijt? De vader van Mandjau antwoordde: wat be- 

treft hetgeen gij vraagt, vroeger was ik vorst in deze streek, ik was de rijkste in 

de kampoeng en werd daar door iedereen gehoorzaamd…” Hierop antwoordde prinses 

Boengsoe: vwat is dan de oorzaak dat gij in dezen toestand zijt gekomen?” „De 

oorzaak onzer ellende is ons eigen schuld, omdat wij maar volgden wat anderen zei- 

den, en daarom zijn wij, sedert onze kinderen ons verlaten hebben geworden , wat 

wij nu zijn. Wij hadden twee kinderen, een zoon en een dochter, die beiden van 

’ 

ons weggegaan zijn. Dit moesten wij verduren, omdat de onderwijzer van Mandjau 

ongeluk voorspelde. De toeankoe toch, zeide tegen ons, dat wij ons kind van ons 

heen zenden moesten, en omdat wij bevreesd voor hem waren, deden wij dit; wij 

verdreven hem verre, verre van ons.” „Wie was dat verbannen kind? Zeg mij zijn 

naam, toen hij nog klein, en zijn galar, toen hij groot was!’ „Zijn galar” hernam 

de vader vwas Mandjau Ari, zijn naam slechts Mandjau.”’ „Dat is de vader van mijn 

kind hernam prinses Boengsoe; zijn vader heette Datoeä® Bandaharö en zijn moeder 

prinses Lindoeng Boelan, zij woonden in kampong Ranah Pajoeäng sakaki.” Ik ben 

Datoeá Bandaharó” riep de vader van Mandjau, dit is prinses Lindoeng Boelan; zij 

woonden in kampoeng Ranah Pajoeng sakaki, de kampoeng van Moerai Randin.” 

Hierop begon Mandjau Ari te schreien en wierp zich in den schoot zijns vaders, ter- 

wijl prinses Boengsve zich naar de andjoeng spoedde, waar zij Moerai ook weenende 

vond. „Wij moeten niet schreien, zeide prinses Boengsoe, laten wij liever naar va- 

der en moeder gaan!’ Prinses Boengsoe!’’ antwoordde Moerai Randin, wik heb geen 

vader of moeder.” „Hebt gij dan uw vader niet meer lief, en bezit ge geen toege- 

negenheid voor uw moeder meer, hernam prinses Boengsoe, dat ge zoo spreekt?” 
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„liefde en toegenegenheid hebben wij genoeg gehad, en daarin is van onze 

zijde geen verandering gekomen; de schuld lag niet aan ons, zij lag aan vader en 

moeder.” Mochten onze vader en moeder misdreven hebben „hernam prinses Boeng- 

soe, ’t zou niet behoorlijk zijn, dat zij de minsten waren; maar ’t is aan ons, om 

tot inkeer te komen. 

Nadat zij langen tijd geredetwist hadden, begaf Moerai Randin zich naar 

haar ouders en weeklagende riep zij: wdit is er dan van uw rijkdom en grootheid 

geworden, als loon dat ge steeds instemdet met het geen anderen zeiden en altijd den 

wil van den Toeankoe volgdet.” En toen vader en moeder begonnen te schreien zeide zij : 

„Waarover weent gij, vader! als ik toch denk aan hetgeen er vroeger geschied is, hoe 

boos vader op Mandjau was, hoe hem wat rijst en water werd geweigerd, hoe hij met 

een steen gesmeten en met kokend water overgoten werd, dan was dit toch de schuld 

van u. Het was dan ook daarom dat ik, met deernis vervuld, mijn woning verliet en 

geen liefde voor vader en moeder meer gevoelende, alleen toegenegenheid voor mijn 

broeder bleefbehouden. Geen goud of zilver verlangende , reikhalsde ik slechts naar mijn 

broeder, die het verlies van mijn sawah’s en ladang’s , mijn goud en zilver zou vergoeden.” 

Op het hooren van deze woorden, deden de ouders niets dan schreien. Zij dachten terug 

aan het kwaad, door hen bedreven. „Moerai Randin!” sprak nu prinses Boengsoe, 't is 

onnoodig over het vroeger gebeurde te spreken, laten wij dit ver uit onze gedachten bannen.” 

Eindelijk begon Rangin Pamenan op de taboeh larangan te slaan en terwijl 

andere taboeh'’s rechts en links antwoord gaven, kwam de groote menigte toestroo- 

men. Toen zij om opheldering vroegen waarom de taboeh geslagen werd, antwoordde 

Rangin Pamenan: /’t is niet omdat wij kwaad te vergelden hebben of omdat wij een 

geschil beslechten willen. Treedt daarom allen binnen, groot en klein, oud en jong, 

mannen zoowel als vrouwen !” 

Er werden zeven buffels geslacht; alle panghoeloe's en vorsten in het land- 

kwamen bij een en er waren vier rechters tegenwoordig om de oneenigheid tusschen 

Mandjau en zijn ouders uit den weg te ruimen. Nadat Rangin Pamenan nu alles 

verteld had, wat hij zeggen wilde en alle panghoeloe’s met hem instemden vervolgde 

_ hij „Mandjau Ari, mijn vader! neem nu genoegen met het geen ik gezegd heb, 

_ opdat het geschil geeindigd zij. Maak uw hart rein, tegenover uw vader en kom 

terug van uw oordeel omtrent uw moeder.” Mandjau Ari stemde toe en zijn vader 

_ insgelijks, waarna men zich samen tot God wendde en met een gebed besloot. Toen de 

malim’'s gebeden hadden en klaar waren met eten en drinken, sprak Rangin Pamenan 

vpanghoeloe's in dit gewest van het eene einde tot het andere! luistert goed naar 

hetgeen ik zeggen zal! laat de kampoeng een panghoeloe en dit land een vorst 

hebben, want langen tijd waren zij zonder bestuur. Laten wij thans dien vorst 

benoemen en moge dit worden mijn vader, die den naam draagt van Mandjau Ari!” 

Niemand van de menigte gaf antwoord en met algemeene stemmen werd zijn vader 

tot vorst verheven. Ieder ging nu naar huis terug. Zoo moet de toegenegenheid 

zijn van hen, die ouders bezitten. 
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Na verloop van eenigen tijd zeide Rangin Pamenan: „mijn vader, Mandjau 

Ari! ik ben toch nog niet te vreden; en zal dit eerst zijn, indien de schuld aan ons 

voldaan en onze schande uitgewischt is, als vader dien onderwijzer om het leven 

brengt, dan eerst zal ik vrede hebben.” Hoe kunt ge er van spreken hem te ver- 

moorden antwoordde Mandjau Ari; een onderwijzer mogen wij niet weerstreven, noch 

hem dooden; want een onderwijzer blijft altijd onderwijzer. „Wat dat betreft hervatte 

Rangin Pamenan, 'tis waar, wat vader zegt; maar de wetten onzer voorouders zeggen: 

tegen onrechtvaardige vorsten mag men zich verzetten, rechtvaardigen moeten geeerbie- 

digd worden. Hoeveel te meer is dit dus met onzen onderwijzer, dien wij mogen 

dooden, omdat hij geen waarheid leerde en geen onderwijs gaf in het geen goed is. 

Hij mag vermoord worden, want zijn onderwijs deugde miet. Die van nu tot iu 

eenwigheid den naam van onderwijzer mag dragen, is alleen hij wiens lessen ten 

eenemale goed zijn en die leert wat deugdzaam is en zulk een mogen wij niet onge- 

hoorzaam zijn. Wil daarom luisteren naar mijn verzoek om hem te dooden.” Hoe 

kan ik toch bevelen, hem om het leven te brengen!” „Indien gij bevreesd zijt, hem 

te dooden hernam Rangin Pamenan, geef ons dan de vrijheid daarvoor.” Hierop 

antwoordde Mandjau Ari: wVerbieden doe ik het u niet, doch gelasten evenmin, 

handel naar uw eigen goeddunken.” 

Nu sprak Rangin Pamenan: „Radjö Njojö, wij zullen den toeankoe om het 

leven gaan brengen; vader heeft er geen zin in en daarom zullen wij het doen, op- 

dat daardoor onze schande uitgewischt worde.” „Als gij er zoo over denkt, ant- 

woordde Radjó Njojö, dan zal ik u volgen.” 

Op een vrijdag gingen zij naar de moskee. De lieden hadden reeds gedaan 

met bidden en zouden den tempel verlaten. wZegt gij allen, die hier vergaderd zijt !”” 

sprak Rangin Pamenan, is si Labai Pandjang op dit oogenblik in de soerau? Ik 

ben iets van plan met hem. De menigte werd vertoornd, toen zij zulke woorden 

hoorden; sommigen sloegen met het geen zij in de hand hadden, anderen staken met 

hun dolken; Toen de menigte zoo deed, zeide Rangin Pamenan; vik ga geen stap 

uit den weg, ik wijk geen schrede achteruit; als ik er door wil, zal ik er toch 

door.” Hij begon rechts en links te slaan, zoodat de menigte uit elkander stoof en 

toen nu toeankoe Labai Pandjang alleen over bleef, begaf hij zich naar de soerau. 

„Wel si Labai Pandjang!”’ sprak Rangin Pamenan „wat doet gij in de soerau, wat 

onderwijst gij hier?” Er volgde geen antwoord. Rangin Pamenan vervolgde: „Ra- 

djo Njajo! kom hier!” Radjo Njajo kwam aanloopen (en zeide): ik zal hooren naar 

het geen gij te zeggen hebt.” „Wij zullen den Toeankoe ieder bij een been nemen, 

want zijn zonden zijn vele; hij was boosaardig tegen over zijn leerlingen en dit zal 

nu het loon voor zijn slechtheid, de vergelding voor zijn misdaden zijn.” Zij gre- 

pen hem vast bij beide beenen, zonder dat de toeankoe zich verdedigde, zij sleepten 

hem naar het erf en van daar naar hun woning. Hij schreeuwde en smeekte om ver- 

giffenis, doch zij gaven hem geen vergeving. Toen zij eenigen tijd onderweg waren, 

had hij een onuitsprekelijke pijn. Dit was de straf voor den toeankoe. Op het erf 
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aangekomen smeten zij hem daar neer. Nu kwam prinses Boengsoe aansnellen zeg- 

gende: vmijn zoon „Rangin Pamenan! een onderwijzer durft gij zoo te behandelen, 

_ hem die imam in de moskee is! Indien men ons eens komt aanvallen, indien men 

‘eens onderzoek komt doen, en er dan twist en strijd ontstaan!’ Rangin Pamenan 

antwoordde: „maak u daarover niet ongerust moeder! Mocht er iemand schaamte 

over gevoelen en mocht men opheldering verlangen, wel nu laat men dan hier ko- 

men. Ik ben aan niemand verantwoording verschuldigd, want ik ben hier de baas.” 

Zij plaatsten den toeankoe in een kuil, zijn schouders dienden om op te stappen en 

zijn hoofd om de voeten af te vegen. Zoo is de straf voor hen die zondigen en 

nimmer waarheid spreken; zoo is hun loon. 

Benigen tijd nadat zij den toeankoe in den kuil geplaatst hadden, zeide Ra- 

ngin Pamenan: „daar hij niet oprecht jegens de menschen was en geen vertrouwen 

in God stelde, was dit zijn loon, en moest hij dit ondervinden. Nadat nu gedu- 

rende een paar weken zijn schouders gediend hadden om er op te trappen en zijn 

hoofd om er de voeten aan af te vegen, was de toeankoe dood en sprak Rangin Pa- 

menan: rpwij hebben geen zonde jegens God bedreven, zijn dood is niet aan ons te 

wijten, doch aan zijn eigen verkeerdheden en zonden” Daarna begroeven zij hem. 

Wenigen tijd later zeide Rangin Pamenan: „moeder luister eens naar dezen 

pantoen (de bloemen van den haroboom en allerlei andere bloemen, zijn door elkan- 

der gekronkeld achter de beschutting; de bloemen van de langkoeas en kinanga wor- 

den gesteund door een peperstruik) al breng ik de wereld in opschudding, al maak 

ik er kalamai van, ik zal er toch wel een plaatsje van over laten, zoo groot dat er 

deze kampoeng op staan kan (welke opschudding ik ook veroorzaak, ik zal wel zor- 

gen dat deze kampoeng geen gevaar loopt). Hoor nu, waarom ik die pantoen aan- 

haalde: Ik wil de schande van mijn voorhoofd wegwisschen, ik wil op vroeger ge- 

dane zaken terugkomen, ik wil een oude schuld terug eischen en daarom al de zus- 

ters kinderen van den toeankoe hier halen. Wij kunnen hen tot slaven maken, die 

onze paarden zullen vasthouden en onze regenschermen dragen, daar voor zal ik ze 

_ gebruiken. Wat de vrouwen betreft, die zullen dienen om water te halen, den waaier 

rechts van mij te houden, de waterkruik op de andjoeng te brengen en het vuil weg 

te vegen! Prinses Boengsoe begon te schreien (en zeide) „Rangin Pamenan, mijn 

kind! daarvoor moge God u bewaren; ik raad u dit af daar uw vader immers vorst 

js. Indien gij daarheen gaat, zal ik mij met een Atjehsche dolk doodsteken, want 

als mijn kind het leven verliest, dan sterf ik ook.” Rangin Pamenan antwoordde: 

„(ik verlang Koeah en Kandji en zal de bilang-bilang als lepel gebruiken) mocht ik 

onkwetsbaar zijn, laat dit dan overal bekend worden en zoo niet laat ik dan sterven.” 

Hij ging heen en op het erf gekomen (sprak hij): „wel aan, moeder! leven 

en dood zijn onafscheidelijk verbonden; wien een lang leven toegedacht is, zal dit 

, ook hebben; maak u dus niet bekommerd of bedroefd over ons. Hierop gingen zij 

met hun tweëen broeders op weg. 

Toen zij in Ranah, de kampoeng van den toeankoe, aangekomen en zijn 



GEE 

woning binnengetreden waren, zeide Rangin Pamenan: „Wel aan, gij allen gij 

moet terstond met mij meegaan!’ De menigte antwoordde wvergiflenis jonge mees- 

ter, welk kwaad toch hebben wij gedaan! Wij zijn aan niemand jets verschuldigd, 

en hebben van anderen niets te vorderen!” Maak maar niet zooveel praatjes, vher- 

nam Rangin Pamenan; gij zult thans voldoen, het geen gij schuldig zijt, dit is geen 

goud of zilver, want een menschenleven kan slechts met een menschenleven betaald 

en schande slechts met schande vergolden worden. Gaat nu allen naar buiten!” Zij 

schreiden zonder te durven tegenspreken. Met uitgetrokken sabel werden zij door 

Rangin Pamenan gevolgd. Na eenigen tijd kwamen zij in de kampoeng van Moerat 

Randin en toen Rangin Pamenan in huis was, zeide hij: rprinses Boengsoe, mijn 

moeder ! en prinses Kasoembö mijn tante, thans kunnen wij te vreden zijn en met 

smaak eten en als wij voortaan ons nederliggen, zullen wij ook inslapen, want de 

schande is door mij gewroken. Zoo moeten lieden handelen, die schande hebben 

ondervonden. Mijn tante zal nu voortaan slaven bezitten; zij zijn daar op het erf; 

het zijn de neven en nichten van den toeankoe, gij kunt ze onder elkander verdeelen 

en aanwijzen wat zij te verrichten hebben. Twee kunnen er in de keuken werken, 

twee water halen, drie rijst stampen en vier als volgelingen dienen.” 

Prinses Boengsoe weeklaagde luid, terwijl prinses Kasoembö, onbeschrijfelijk 

bedroefd toen zij het gedrag van haar kind zag, zeide: vindien dit een aanleiding 

geeft tot krakeelen en vechten, wat zullen wij dan doen, wij die in een vreemde 

kampoeng zijn!” 

| Prinses Boengsoe antwoordde: wals hij (de vijand) in den hemel is, laat hij 

dan naar beneden komen, en is hij in de aarde laat hij dan te voorschijn treden; 

laten wij alles maar aan boejoeng overlaten.” Er waren al eenige dagen en weken 

verloopen, zonder dat er onderzoek naar de zaak gedaan werd, en toen het nu reeds 

maanden geleden was, zeide prinses Boengsoe. „Zijt gij nu tevreden! zoo ja, dan 

heb ik een verzoek aan u; daar ik nu reeds zoo langen tijd hier ben, begin ik naar 

mijn tante te verlangen en ’t is mij als of zij voor mij staat, ik zou daarom eerst 

naar huis willen.” 

Nauwelijks had Moerai Randin deze worden vernomen, nauwelijks had zij 

hooren spreken van buiswaarts keeren of zij werd bedroefd, omdat zij alleen zou 

achterblijven. „Prinses Boengsoe.”” antwoordde zij wzoodra gij er van spreekt naar: 

huis te gaan, ben ik niet gerust meer; indien gij hier een paar jaren zijt dan eerst 

zal ik tevreden zijn” Nadat zij hierover geredetwist hadden, gaf Moerai haar toe- 

stemming om tegaan (zeggende): „U laat ik wel vertrekken, maar laat onze kinderen 

bij mij blijven; kan het niet beiden, laat er dam maar één achter; neem dan 

Radjö Njajö mede en laat Rangin Pamenan hier, ter verlichting mijner smart ; Indien 

Rangin Pamenan mag blijven, dan zal hij uw plaats bij mij innemen. Prinses Boengsoe- 

antwoordde, dat zij dezen zoon zou achterlaten, en den jongsten zou meenemen naar huis. 

Hierop liep Moerai Randin hard naar de andjoeng, uitroepende: „Rangin 

Pamenan kom hier!” Rangin Pamenan ging op de andjoeng, waar hij zich verlustigde- 
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met het tjongka®, en als hem dat begon tegen te staan, met het tjatoerspel. Dit 

was om hem afleiding te geven. Moerai Randin sprak: wik wil u een pantoen laten 

hooren: (de poepoet en saloeng bantoe klinken achter het woud van Kötó Tengah), 

de zee kunnen wij zien en waar bergen leggen weten wij, doch waarmede zullen wij 
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onze droefheid verdrijven.” Hierop antwoordde Rangin Pamenan wvonze kommer 

_ kan verdreven worden door naar moeder tegaan” Kom laten wij ons dan op weg 

_ begeven uvhernam Moerai Randin. 

Zij gingen heen en kwamen na eenigen tijd daar weer aan. Zij waren nauwe- 

lijk voor prinses Boengsoe zichtbaar, of deze zeide: wzeg, prinses Kasoembö! Moerai 

eg 

Randin komt daar aan!” zij liepen haar op het erf te gemoet en brachten haar in 

huis. Zij zetten zich met hun drieen neder en terwijl zij zich aan alle kanten 

bewaaierden, praatten zij wat te zamen. „Wij waren al ongerust of er misschien 

rr verschil of oneenigheden ontstaan waren,’ sprak prinses Boengsoe. „Noch het een 
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noch het ander wantwoordde Rangin Pamenan;”’ doch hoe zou tante Moerai, zoo lang 

zij verlaten was, des nachts hebben kunnen slapen. In geen weken heeft zij met 
je smaak gegeten. Nu zijn wij hier gekomen, omdat wij een onuitsprekelijk verlangen 

naar u hadden en tante Moerai Randin bedroefd was, omdat zij gescheiden was van 

u, die zij zoo lief heeft.” 

Na verloop van eenige dagen wilde zij (Moerai Randin) haar ‚(Boengsoe en 

Kasoembö) weer mee terugnemen. „Zoo lang wij gescheiden zijn” sprak zij, vkan ik 

u niet zeggen, wat er in mij om gaat.” „Ik kan u dat niet weigeren, ’t is goed, wij 

zullen gaan.” Hun moeder bleef nu alleen achter. Na verloop van een paar weken 

| zeide prinses Boengsoe: „Datoeá. Bandaharö, mijn vader! en prinses, Lindoeng Boelan, 

mijn moeder! luister eens goed naar hetgeen ik zeggen wil: laat, wie alleen is, 

met zijn tweeen zijn! Ik zeg dat zoo met het oog op Moerai Randin; want wat de 

ouderdom van deze aangaat, zij heeft een geschikten leeftijd bereikt en het zou dus 

8 goed zijn haar uit te huwelijken.” Lindoeng Boelan antwoorde: vik weet het niet, 

ik heb er geen verstand van; wat gij doet is goed, doch welken Soetan of vorst 

zullen wij voor haar vinden?” | 

| „Wat die vraag betreft,” hernam prinses Boengsoe, #Moerai Randin had reeds 

een verloofde toen zij nog jong was; hij draagt den galar van Soetan di Kinali en 

is de zoon van den vorst aldaar; hij is een vorst uit den bloede in rechte linie 

afstammende.”” „Indien dat in uw bedoeling ligt, prinses Boengsoe”’, hernam Lindoeng 

Bseln, hoe zullen wij dat dan aanleggen? Wij wonen zoover van elkander, wie 

zal men daarheen medenemen.…” „Maak u daar niet ongerust over” hernam prinses 

‚ Boengsoe; vals vader en moeder er genoegen mee nemen, dan is er niets te ver voor 

ons. Indien er geen water is, wordt er een put gegraven en is er geen hout, dan 

wordt de trap aan stukken geslagen (men moet van den nood een deugd maken), 

‚zoo is de gewoonte van hen, die de adat volgen; maar er is niemand, die niet zou 

willen en prinsessen om mij behulpzaam te zijn, kan ik wel vinden.” 

Nu werd de taboeh larangan geslagen, waarop de gewone taboeh’s antwoordden 
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en toen nu ook die in de Kotó weerklonken, waren alle bewoners in het land ver- 

schrikt en kwam de geheele bevolking, in het gebied van Datoe® Bandaharú, toe- 

stroomen. De menigte prinsessen, vrouwen en maagden was zoo groot en er klonken 

zooveel muziek instrumenten, dat het was alsof de kampoeng van Moerai in elkander 

zou storten ! 

Toen de panghoeloes gekomen waren vroegen zij om opheldering zeggende: 

„de reden, dat wij bevreesd zijn, is omdat er op de taboeh larangan geslagen is en 

de andere taboehs weerklonken hebben. Is er een gracht gegraven, is de kampoeng 

in staat van verdediging gesteld, zijn er vrouwen beleedigd geworden of hebben er 

panghoeloe’s smaad moeten verduren?” 

Prinses Boengsoe antwoordde: #panghoeloes en radja’s, wat de opheldering daar- 

omtrent betreft, zulks is in de negorij niet gebeurd. Er is echter een goed werk te 

verrichten; wij willen n. l. een galanggang oprichten en Moerai Randin uithuwelijken. 

Haar bruidegom is echter niet door haar ouders gezocht en ‘tis ook niet de gedachte 

van mij, maar zij zelve heeft hem gekozen. Het is geen vorsten zoon van hier, 

maar ’tis het kind van den vorst van Kinali, Soetan di Kinali geheeten, de jongste 

broer van prinses Taroeih Mató, de jongste broer van zes prinsessen. Deze is het, 

dien wij zullen afhalen. Ik vraag nu drie dagen beraad en als die voorbij zijn, 

zullen wij bij elkander komen.” 

Op den derden dag kwamen alle jongelingen, vrouwen en maagden, bij elkan- 

der. Allen hadden hun werkzaamheden. De prinsessen brachten de sieraden in orde 

en de jongelingen maakten bloemkransen. Hr was een groote verscheidenheid van 

van kleederdrachten en wat de soorten van gebak betreft, zij waren zonder wederga. 

Binnen drie dagen waren al de gordijnen en tabirs in de woning opgehangen, de 

koelamboe’s hadden gouden en de gordijnen zilveren franjes, terwijl de slaapstede 

schitterde van edelgesteenten en met bloemenwater en allerlei reukoliën was be- 

sprenkeld. Toen alles gereed was, verschenen op den bepaalden tijd de inwoners van 

het land. Nu sprak prinses Boengsoe: „Zoekt nu voor mij bekwame en verstandige 

menschen om met mij mee tegaan naar Ranah, de kampoeng van Kinali.’” Toen er 

zes knappe personen gevonden waren, begaf prinses Boengsoe zich met spoed naar de 

woonplaats van prinses Taroeih Matö. Daar zij flink liep, kwam zij daar spoedig 

aan. Op het erf gekomen (vroeg zij): „Zijt gij thuis prinses Taroeih Matö”? 

„Waarom zou ik niet thuis zijn, ’tis pas twaalf uur’ antwoorde prinses Taroeih 

Mató. (De tapoeng op het erf zal ik nemen om hanesporen te slijpen) doch blijf 

daar niet zoolang op het erf staan; hier is water om uw voeten te reinigen.” Nadat 

zij haar voeten gewasschen had, trad zij de woning binnen, gevolgd door al de 

anderen. Toen prinses Boengsoe en de zes anderen gezeten waren, werd er een zilveren 

betelschaal neergezet en prinses Boengsoe sprak nu: „hoor goed naar het geen ik zal 

zeggen, doch ga eerst bij ons zitten om op ons gemak wat sirih te eten.” Prinses 

Taroeih Matö zette zich en men ging over tot het gebruiken van de sinh. 

Toen ieder een betelpruimpje gebruikt had, zeide prinses Boengsoe: „(lieden 
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van Boekit Tinggi willen naar kampoeng Pira gaan). Terwijl het nog niet laat is, 

zou het goed zijn, dat wij de zaak begonnen te bespreken” Prinses Taroeih Mató 

antwoordde prinses Boengsoe, wees niet zoo haastig, laten wij eerst wat keuvelen 

opdat het wat lang dure.” Nadat zij druk gepraat hadden, had Kambang Mangih 

koffie en rijst klaar gemaakt en het eten opgediend; waarna prinses Taroeih Matú 

sprak: prinses Boengsoe! laten wij nu de handen reinigen”. Prinses Boengsoe ant- 

_ woordde hierop: windien wij eten moeten , haal dan de twee andere prinsessen”. _„Goed”! 

hernam prinses Taroeih Mato. Zij haalde haar twee jongere zusters tot wie zij zeide : 

„prinses Ranggó Imai en prinses Lieenggang Laoei komt hier! wij zullen te samen 

aan zitten”. Toen zij van de andjoeng kwam en prinses Boengsoe zag, was prinses 

Lenggang Laoei” verwonderd, terwijl prinses Boengsoe verbaasd was, toen zij prinses 

Lenggang Laoei® zag. Prinses Lenggang Laoei® zeide: vlaten wij nu gaan eten” 

waarop zij te zamen gingen aanzitten. Toen men met eten en drinken gedaan had, 

zeide prinses Lenggang Laoei’: (iemand van Batavia wil naar Boekit Tinggi gaan) 

wat is nu het doel van uw komst hier”? Hierop antwoordde prinses Boengsoe ; 

(miet alleen de kinariboom, de kinari en de piladang) ik ben hier niet voor niemen- 

dal gekomen, maar met een belangrijk doel. Ik ben van huis gegaan, gezonden 

door Moerai Randin, die reeds lang geleden een plan had, welk plan wij thans 

volvoeren door n. l. Soetan di Kimali als bruidegom af te halen. Dit alleen heb ik 

maar te zeggen” „Spreek niet over Soetan di Kinali” hernam prinses Taroeih Matö; 

„niet omdat wij hem weerstreven willen, maar omdat hij van zeden en gewoonten nog 

niets afweet, wijl hij nog jong is; doch als wij hem vergunning geven, zoudt gij 

hem dan met genoegen aannemen? Er kan smaad en schande uit voortkomen en 

dan moet gij dat niet aan ons wijten” „Maak u daarover niet ongerust” hernam 

prinses Boengsoe, vvan de zeden en gewoonten zijn wij op de hoogte, en wat ver- 

pedering en schande is, zal Soetan wel weten. Laten wij dus de panden wisselen”. 

Toen dit gedaan was, snelde prinses Taroeih Mató weg (en zeide tegen 

Soetan di Kinali) „Broeder, wat hebben wij kunnen zeggen? Prinses Boengsoe is 

u komen afhalen en wilde u meenemen naar Ranah, de kampoeng van Moerai en 

wel naar haar woning. Gij zult met de prinses moeten meegaan. Wij hebben 

dit niet kunnen weigeren, doch wat ons bezorgd maakt is, dat gij alleen zult 

moeten gaan, want welken Soetan zult gij meenemen, welke jongelingen zullen u 

vergezellen’’? „Maak u daarover niet ongerust, mijn zuster!’ sprak Soetan di Ki- 

pali win een oogenblik heb ik reisgezellen’”’. Toen nu de taboeh larangan geslagen 

werd en de gewone taboehs weerklonken, staken alle Soetans, jongelingen , vrouwen 

en maagden zich in feestgewaad em langzamerhand was het erf vol menschen. Mijn 

God, wat een groote menigte! In de ruimte zouden zij miet kunnen, ook de holten 

zouden er mee gevuld zijn. (Zij was ontelbaar)? Prinses Taroeih Mató zeide nu: 

wvolgt Soetan di Kinali naar de Kampoeng van Moerai Randin!’ Kambang Manjih 

had het druk met de kleederen van Soetan te brengen. Sommigen brachten bloemen, 

nog anderen waaiers; terwijl "eenige aanzienlijken zijn kris vast hielden. De slaaf Sa- 
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lam Salame* kwam aanloopen en opende het groote, gele scherm, met gouden fran- 

jes, het waardigheidsteeken der vorsten. 

Nu begaven zij zich op weg; nu eens schreeuwden zij allen te gelijk , dan we- 

der weerklonk hun schaterlachen; verscheidene pantoens werden er gezongen, de poepoet, 

en saroenai, de rabab en koetjapi lieten zich, ter begeleïding van Soetan di Kinali, 

hooren. 

Op dien dag verscheen er aan prinses Kasoembú een teeken, waaruit zij be- 

greep dat er menschen zouden komen; en toen zij kennis in de kampoeng gegeven 

had, kwamen er een menigte Soetan's, om Svetan di Kinali af te wachten. Toen 

deze dicht bij kwam, knetterde het geweervuur, terwijl er tusschenbeide ook een ka- 

non gelost werd. Het was alsof de kampoeng van Moerai zou instorten. Op het erf 

gekomen, kwam Salam Salame* aanloopen, om het paard van Soetan di Kinali vast 

te houden, er snelde er ook een doebalang toe om water in den schenkketel te halen 

en nadat hij (Soetan di Kinali) zijn voeten gewasschen had, trad hij de woning bin- 

nen, waar hij op het staatsiekussen ging zitten. Wat een menigte jongelieden waren 

daar! sommigen om betel klaar te maken, anderen om sigaartjes te rollen , nog ande- 

ren om het vuur vast te houden en daarenboven was er een’ die hem de borst met 

een waaier afkoelde. 

Nadat zij eenigen tijd gezeten hadden, werd de rijst opgediend en toen deze 

klaar gezet was, begonnen zij den maaltijd. Langzamerhand werd het avond en toen 

werden alle lampen aangestoken; de kali met de Soetans, benevens de vier getuigen, 

de toeankoe en de malim’s verschenen er en, nadat de ouders (van Moerai) toestem- 

ming gegeven hadden, vroeg hij (Soetan di Kinali) of men hem trouwen wilde, waar- 

op de toeankoe hem in het huwelijk verbond. De nacht ging voorbij zonder dat 

men een oog look, en den volgenden dag laat hield men zich nog met verschillende 

spelen bezig. De Soetans reden paard, de vorsten speelden tjatoer en de groote me- 

nigte maakte zich vroolijk. Gedurende drie dagen werden er allerlei spelen uitgevoerd. 

Op den derden dag gingen sommigen naar huis, terwijl anderen zich naar den galang- 

gang begaven, die drie maanden aanhield. 

Eindelijk zeide prinses Boengsoe: „zoo gij nu tevreden zijt, omdat uw wen- 

schen vervuld zijn en gij uw doel bereikt hebt, laat ons dan naar huis gaan’’. Moerai 

Randin antwoordde: wwacht nog een maand, naar huis gaan doet er nu nog niets 

toe!” „Het is moeielijk daarop te antwoorden,” hernam prinses Boengsoe, wijl 

gij toch niet naar ons luistert; doch wij hebben moeder al dien tijd alleen gelaten en 

thans beginnen wij naar haan te verlangen. Als wij dus gaan mogen, dan zullen 

wij niet lang van u wegblijven, doch spoedig terug keeren”. 

„Indien dat uw verzoek is, dan zal ik u toestaan huiswaarts te keeren’ ant- 

woordde Moerai Randin. 

Allen gingen nu haar huis, doch Moerai Randin bleef met haar echtgenoot 

achter. Wat Moerai Randin betreft, toen zij. zeven dagen van hen gescheiden was, 

zeide zij: wheer, Soetan di Kinali! laten wij ons kind, Rangin Pamenan, gaan afhalen!” 
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Soetan di Kinali antwoordde: „Als gij zoo spreekt, kom aan, dan zullen wij gaan!” 

Zij gingen op weg en kwamen weer aan de woning van Prinses Boengsoe. Toen zij 

binnen traden, was moeder Roebiah zeer verheugd haar kind en schoonzoon te zien. 

Nu zeide prinses Boengsoe: „moeder Roebiah! blijf gij nu hier wonen, dan zullen wij 

met Moerai meegaan, want vroeg of laat zullen er toch onaangenaamheden ontstaan 

en daarom willen wij maar voor goed dáár blijven.” Moeder Roebiah antwoordde: 

pAls mijn kind daar gaat wonen, dan zullen wij er allen te zamen heen gaan, laat 

dan dit huis maar ledig blijven” Toen de meubelen uit het huis waren genomen 

en de woning ledig was, gingen allen te zamen op weg. Toen zij aan de woning 

van Moerai gekomen waren, was de meeder van Mandjau verwonderd, lieden te zien, 

die goederen brachten en inwendig was zij er een weinig verschrikt door. Prinses 

_Boengsoe liep echter hard naar haar heen (roepende) vom Moerai te vreden te stellen, 

hebben wij alles hierheen gebracht” De moeder van Moerai antwoordde hierop: 

prinses Boengsoe, dat lag ook geheel in mijn plan, opdat wij genoegelijk sa- 

men zouden leven!” Moeder Roebiah vervoegde zich tot prinses Lindoeng Boelan 

en nadat zij te zamen eenigen tijd gesproken hadden, zeide de moeder van Mandjau 

„Ach, moeder Roebiah! als ik prinses Boengsoe aanzie, ben ik verwonderd over haar- 

bekwaamheid en overleg; wat niet te krijgen was, heeft zij gevonden: hoeveel twisten 

en verschillen heeft zij niet uit den weg geruimd; wat troebel was, heeft zij helder, 

wat kwaad was, heeft zij goed. gemaakt; wat ver was heeft zij nabij gebracht. Daaruit 

blijkt het verstand van prinses Boengsoe; wat volgens de adat verplichting was, is 

zij nagekomen, geledene schande heeft zij vergolden; dat is alles haar werk geweest.” 

Wi, Tot dus ver luidt het verhaal. Heeft men leugens verteld, dan was dat buiten 

onzen wil; heeft men onwaarheid gesproken, dan wisten wij dat niet. 

mn ve 

'. 



asa® 

oengkai 

WOORDEN MET EEN KLANK BEGINNENDE. 

hoofdhaar, bas Aafam tamakan di aboea* zegt men van iemand, 

die er hoe langer hoe slechter gaat uitzien. 

uitspraak van Aarta. 

aan de strandplaatsen en in sommige negorijen hier, in de betee- 

kemis van moeder, oudere vrouw. 

(Zie v. d. W.) mangara* in den tekst genomen in den zin van 

wegstoomen , meevoeren. 0 

uitspraak van asa en esa (zie v. d. W. I) ook om iets geven, zich om 

iets bekreunen; meenen, zich voorstellen, zich verbeelden, vooruit- 

weten. Djan toean aso lai, bekommer u daarom miet meer; ida* 

den asò kaba* nangkhö—= ik dacht niet, dat het zoo zou zijn. 

maasas verplaatsen, overplaatsen, verhuizen (tr), van zijn plaats 

laten nemen, 

barasa® verhuizen (intr); verplaatst, enz. worden. 

maasa* kadji — overgaan tot de behandeling van een ander onder- 

werp of eene andere les. 

asa* laga” van houding veranderen; op een andere wijs probeeren. 

baasa* asa* onstandvastig. 

asa5 ketjë* het gesprek zoolang staken om bv. koffie te drinken of 

een welmg te eten; diasa* lagoeë, diboeboei* matt overgeplaatst wor- 

dende, verwelken en uitgetrokken wordende, sterven fig: wordt 

een afspraak of overeenkomst gewijzigd of veranderd, dan komt 

het verkeerd uit; ’t is niet goed een afspraak of gezegde te veranderen. 

maangòs adem halen, hijgen ; 

loenas angòs zwakke ademhaling, wan loena* angòs voor een vrouw, 

die er goed uitziet; 

inda* maangó* niet naar boven of beneden gaan, niet veranderen 

bv. van prijzen; ook zonder zich te bedenken, oogenblikkelijk bv. iets 

doen of zeggen. 

in ’t algemeen openen, losmaken, losknoopen, afdoen, ontdoen van 

kleederen, wapenen en andere voorwerpen. Maoenghar roemah, een 

woning afbreken of openbreken, op eene plaats waar reparatie noodig 

is semaoengkaì lamari een kast uit elkander nemen, enz. 
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onwillig; maangga* niet willen, beletten, weigeren, neen schudden. 

hoop, stapel; maoenggoen zich als een stapel voor doen, op een hoop 

brengen of leggen, bv. maoenggoen sarò”, tanah, batoe enz. 

saoenggoen pitihnò voor veel geld bezitten. 

luchtwortels, ranken zovals bv. vau den wingerd; aka fjinò een soort 

van snijwerk. 

maagiëh geven, uitdeelen; 

soearang barngieëh sarihe* bahalah wat gemeenschappelijk is, wordt 

verdeeld, wat in compagnonschap is, in tweeën gesplitst. 

paragiëh mild, vrijgevig; geschenk, gift. 

het zelfde als liutang. 

aloeran mandé (mandèh) benaming voor: eigen tante; aangetrouwde 

tante n. l. de vrouw van den broer des vaders; de zusters en nichten 

van die tante heeten’ ook zoo. 

aloeran bapas twee of meer zusters hebben zoons en deze laatsten 

hebben kinderen, nu zijn de zoons van de eene zuster aloeran bapa” 

van de kleinzoons der anderen. 

een soort van gekleurde stof (men zegt ook saledjö); het laatste 

woord is waarschijnlijk berofjs. (zie v d. W.) 

overwegen, nadenken, gissen, probeeren , beproeven. 

laraga* verlangende, begeerende zijn, agaskan naar goedvinden ver- 

deelen; aga* maaga* met goede zoowel als booze bedoelingen te- 

genover elkander bezield zijn. 
wordt ook gebruikt bij een beleefd verzoekende wijs van spreken bv. 

aga* paì kaken, ga daar eens even heen; aga* kabawah een weinig 

meer naar beneden. 

baraga* klarigheid maken, zich voorbereiden tot iets; ozda* taaga aga” 

niet te gissen, niet te zeggen. 

maamba door aanvoeging of bijvoeging iets een grooteren, steviger 

vorm geven bv. een dijk door er natte aarde aan vast te plak- 

ken of als de wortels van een boom bloot raken, nieuwe aarde er 

op leggen. 

gadang ba* diamba-amba fig. welig opgeschoten, buitengewoon snel 

groot geworden. 

amboeáng ook in de hoogte werpen; opspingeu; grassoort met scherpe 

zaden, punten van eenig wapen. 

maoemboeës trachten over te halen, op bedriegelijke wijze zijn plan 

willen bereiken; oemboets-oembi zoete praatjes, vleierijen. 

een beleefd uitwoodigen, of gebieden in zinnen waar wij achter aan 

nja’ of „goed” of niet waar gebruiken; ook ja, goed, niet waar, bv. 
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paì ang kasoerau ama” ge gaat naar de soerau, niet waar?— ook ik 

wil wel, ik stem er mee in; ik dank u. Angkoe doedoeú”! Ama toean. 

Ga zitten angkoe! Als ik zoo vrij mag zijn, mijnheer. 

maamoea® steken; baramoeas elkander steken. 

willen, begeeren, wenschen. 

baamoeth-amoeüh beraadslageu, overleggen. 

saumoeüh het eens zijn; 

hatì amoeüh-amoeäh angga* het met zich zelf miet eens zijn. 

bakaamoeúhan het omtrent zeker punt met elkander eens zijn; van 

weerszijden durven b. v. van twee hanen. 

moeder. 

=— hanja. 

leerling. 

maantau-antan een weemoedig neuriën van den Maleier. 

1 maantaukan vogels lokken. voornamelijk door hun geluid na te 

bootsen; eten neerzetten voor de booze geesten op de plaats, waar zij 

iemand ziek gemaakt hebben. 

een soort van opkamer, die men aan één of ook wel aan beide zijden 

van een Maleische woning vindt; zij bestaat uit drie treden, die 

dikwijls ook axdjoeng genoemd worden. 

maandoea® borgen, op krediet koopen; parandoea* wat op krediet 

gekocht wordt. 

maandoea*kan voor iemand op krediet koopen, mamparandoeskan iets 

op krediet verkoopen. 

mamparandoeù”i aan iemand op krediet verkoopen. 

maandoea’i allerlei waren op krediet koopen. 

mda takamèlù parandoea® fig. te veel werk om eenmaal af te doen. 

unda” tahatòkan parandoea® laì fig. niet kunnen zeggen, welke zorgen 

men heeft. 4 

en oerang patoei” voor hen die van zuiver Maleischen oorsprong zijn. 

(Zie v. d. W.) ook het te kort komende er bij geven, vermeerderen, 

helpen , bijstaan. 

maoeboeöng iets bijvoegen bij iets anders. 

oeboeëng njaö in de beteekenis van lieveling, schat, verlenger mijns levens. 

singhë” nan kamaoeboeëng koerang nan kamanambah, fig. voor iemand 

die ons helpt, tot steun verstrekt. 

aardwortels, ader, zenuw, vezel, 

hambòlah mandanga dioert*nö ik heb het gehoord uit de eerste hand. 

oerës ilemoe vlijt, ijver, lah nan oeré*nö zoo is het, dat het is ware. 

aangebroken, aangesneden, niet meer in zijn geheel zijnde. 
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ledig, niet gevuld, luchtig in elkander; van hem, wiens kracht niet 

veel te beteekenen heeft. 

oehoe djangkö vastgestelden tijd, de tijd waarop iets moet plaats hebben. 

maoeloeükan iets wegbregen, vervoeren, aangeven, aanreiken. 

oeloet maoeloeäkan aan elkander wederkeerig toereiken, teruggeven; 

elkander, wederkeerig thuis brengen. 

maoeloetri tandö ook het pand of teeken overhandigen van iemand, 

die kwaad gedaan heeft. 

taoeloet, zichtbaar van iets, dat behoort gedekt of verborgen te blijven. 

taocloeë oeloeù lidah fig. voor iemand, die weer terugvraagt, wat hij 

eerst gegeven heeft. 

(vergelijk v. d. W.) maoela* terugvloeien, terugkeeren van het water; 

het laten terugstroomen bv. door het plaatsen van een dam, plank 

of eenig ander voorwerp. 

maoela® djandji van een gezegde, belofte terugkomen; 

oelas ook gebezigd voor landstreek; voornamelijk het lager gelegene 

tusschen hoogere deelen. 

oelas alaë katönòö om op het gesprek terug te komen. 

oela oela*bahoe holte boven het sleutelbeen. 

maawë* grijpen, reiken, vatten naar iets. 

aloen awdS-awës nòö lai ’t is nog zoover niet, daar zijn wij nog niet. 

awé* awd5i vruchtelooze pogingen doende om iets te krijgen. 

awës-awt® sampai bijna genoeg, op een klein weinig na. 

voor poeëh 

poetjoeù ditjintó oelam tibö jonge uitspruitsels verlangen en eetbare 

blaadjes krijgen fig. uog beter, meer dan men verlangt, des te beter. 

zooveel als: Kijk daar, daar is. 

maîroei® gewoonlijk met een 4.uitgesproken, opzwelgen, inzwelgen, 

opslorpen, den adem inhalen wanneer men pijn beeft. 

inda* loekö nan ta* iroei* er wordt geen leed ons aangedaan, of men 

is er gevoelig voor. 

zie mengeret. v.d. W. 
maïroen verminderen, afnemen , afsnijden, uitsnijden , uitknippen, af knip- 

pen van kleedingstukken. 

barang ta îroen nas tadagiëng als het toch te veel afgesneden, wordt, 

laat het dan maar tot in het vleesch afgesneden worden; fig. 't komt 

er niet op aan, al moet ik er nog zoo onder lijden. (*) 

voor — 5180 (sisa.) 

(*) Gewoonlijk zegt men nas tadaoen. 
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te eeniger tijd, eenmaal, later; barisoea morgen , barisoea® Gjakö of 

tadì barisoea* van morgen; saisoeas eens, vroeger, vroeger eens, te 

eeniger tijd in het verledene. 

omkijken; links of rechts kijken bv. als men iemand hoort roepen. 

maingökan nog eens bij anderen zien of hooren, wat hun denkwijze 

is, als men die van anderen reeds gehoord heeft. 

zwager, zwagerin, de broer of zuster van een getrouwd man ten op- 

zichte zijner vrouw (als de eersten met dien man van één vader zijn) : 

ipa kandoeöïng too zij van één vader en moeder zijn. 

vergif, waarmee men wapens bestrijkt. 

maanjoea® overbuigen, het bovenlichaam van de eene naar de andere 

zijde overbuigen, wijze van loopen waar bij zulks plaats heeft. 

nauwelijks zichtbaar, van heel uit de verte te voorschijn komen , op- 

doemen, 

B. 

een groote steen in den grond voor de deur van een Maleische wo- 

ning, waarop gewoonlijk de voeten schoon gewasschen worden. 

Zie v.d. W. Len III. 

(Zie bade v.d. W.) tda* tabado niet te zeggen, niet te tellen, niet 

te gissen. 

== basoh; ook mambasoeth moekd fig. zich van schuld vrijpleiten ; 

pambasoeùh moekö wat daartoe dient bv. een presentje, flink spreken; 

den basoeùh djadja* no ik wil hem volstrekt niet bij mij zien. 

spoor, indruk, aan, naar, van, om te, voor of dienende tot ; ds bakeh 

bij of op de plaats van, gevolg van iets, uitvloeisel, mambars bakèh 

nan baië* nut, dienst geven, mambari bakèh nan djahès het te- 

genovergestelde; bakhèk basoeth wantrouwen. 

ofschoon , immers, hoewel, al is “t maar bago hari hoedjan bä a ang 

badjalan djoeo het regent immers, waarom gaat ge nu toch? barilakh 

bago nasi rasan geeft me, al is het maar wat zure rijst. 

stout, moedig, onverschrokken, dapper. 

(Zie v.d. W.) dit woord wordt ook gebruikt in de beteekenis van: 

ook, nog, er bij, daarenboven; 

andji® nö baga? — voor hem ook; Aambo sakis djo ana* ana” bagat 

ik ben ziek en de kinderen ook. 

mampabagai-bagaikan allerlei verwijtingen doen. 

bagaikan soengoeis als of zij boos wil worden. 

elkander denzelfden dienst bewijzen; wederkeerig doen; bebaloea® 

tandö de huwelijkspanden wisselen. 

soort van boschduif; kajoe balam een houtsoort; gatah balam de gom 
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uit dien boom; balam tambagö een koperkleurige duif met een soort 

van drieslag; balam adoean een voorvechter, woordvoerder, ijsbreker ; 

ba® ana” balam voor één broertje en één zusje. 

banang boelang draad, waarmede de hanesporen worden vastgemaakt ; 

taboelang di indoea” hajam, bij vergissing een hen een spoor aange- 

bonden hebben fig. zich in het kiezen van een persoon of zaak vergist 

hebben bv. als men denkt, dat hij knap is en hij is het niet. 

met de radjë babandiëng de grootste onder de padischuren. 

— merbak een soort van zangvogel met witten kop en bruin lichaam. 

een woord, dikwijls aan het hoofd van zinnen voorkomende in den 

zin van maa. 

de bles op ‘t hoofd van een dier; ongelukkig; bangkah kangiëng roen- 

ljiëng tandoea® fig. bekend staan als niet te vertrouwen. 

mambilobo* het geluid van apen vooral; ook de korte, zware blaf van 

een hond; ook driftig of knorrig uitvallen van iemand. 

een soort van riet, een koel vocht bevattende, dat als geneesmiddel 

gebruikt wordt. 

mambantang spreiden, uitspreiden. 

(Zie v. d. W.) algemeene naam voor koe; mambantiëng toelang zich 

uitsloven; met ijver of inspanning zich op iets toeleggen. 

gebogen; vorm, gestalte; mambantoet den juisten vorm of gestalte 

geven; mambantoet'kan buigen; 

kozijn, dorpel. (beudoel v. d. W.) 

helder, verlicht, glanzend; bezdang sampaï kalangi® 

mda* tabantoeù koppig, eigenwijs. 

overal bekend, 

klaar en duidelijk voor iedereen; tarang bendang klaar als de dag. 

vol tot aan den rand; boeboengan nok van een dak; mamboeboeüng 

al hooger en hooger stijgen. 

een groote, heilige vogel, die, volgens het bijgeloof de zielen van 

afgestorvenen naar den hemel brengt; de beschrijving er van doet 

eenigzins aan den pauw denken. 

mamboenoeüh _inda* mambangoen, mamtjantjang inda* mamampèh een 

uitdrukking voor willekeurig, onbeperkt regeeren. 

babòjong met velen tegelijk, iz massa's. 

baböjoug oerang kapakan de menschen stroomen naar de markt. 

een grof gevlochten mat , gebruikt om er rijst, koffie , enz : op te droogen. 

zie biapari v. d. W. geleerden, rechtsgeleerden ook van personen, die 

veel overleg hebben. 

boos , kwaad; mamberang zieh zoo voor doen; pamberang een driftkop. 

mannen, die met zusters getrouwd zijn. 

babéga in de rondte draaien, springen of wenden; pabtgaran plaats, 

waar men paarden in ‘t rond laat loopen; manege; mambegari fig. er 
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om heen draaien, niet rechtstreeks voor zijn gevoelen willen uitko- 

men, langs omwegen tot zijn doel trachten te komen. 

babéga-béga In kringen voortbewegen. 

E. 

naar beneden vallen, ineenzakken (zie v. d. W.); ook taban ana” kö 

di pakaian, dat kind is overladen met kleederen. 

een uitgehold gedeelte van een boomstam, waarvan een der openingen 

met huid bespannen is en waarop bij verschillende gelegenheden gesla- 

gen wordt b. v. om het uur aan te geven, als er bezoek komt, als 

er brand is; om in de poeasa het begin en einde van den etenstijd 

te melden; — de taboeïh larangan is die, waarop slechts bij bui- 

tengewone gelegenheden geslagen wordt in tegenoverstelling van de 

taboeùh nan banja” 

manatiëng optillen, met de vlakke hand oplichten, ook op die wijze 

dragen, brengen; bv. het eten opbrengen. 

manatiëng sidakah, aalmoezen uitdeelen; manatiëng-natiëng hati oerang 

iemand vleien, lekker maken. 

bas manatiëng minjas panoeah heel voorzichtig behandelen. 

manatiëng sapandjang adat (plaatselijk voor het geven van zekere 

geldsom aan den gastheer, bij wien men uitgenoodigd is, ter bijwo- 

ning van een feest). 

een slangensoort; naam voor een haan met zwarte pooten en rood 

achtige vederen. 

== terang zie v. d. W. 

manarangì behalve verlichten ook schoonmaken; nog eens vragen. 

manarang om opheldering, inlichting vragen. 

tarang didadö het goed weten. 

tarang hatì vlug van begrip. 

bakatarangan ook voor iets geen verhindering of beletsel zijnde bv. 

dikatökannò bakatarangan samiëng hij zegt het maar op den man af: 

tarang harì helder maanlicht. 

tarang larèh heldere avond zonder maanlicht. 

knop, eerste uitspruitsel (zie v. d. W.) 

bataroeä® knoppen krijgen, uitschieten. 

(zie v.d. W.) manariè® nemen ; uit, van iets nemen ; plukken ; — ook van 

de panghoeloe’s een stuk vee of andere bezitting weghalen van hem, 

die den hem opgelegden plicht niet nakomt; 

manariè* oerang kabinantoe iemand tot schoonzoon nemen. 

manariè® njaö den laatsten snik geven. 

tariè*an een werktuig, voorzien van openingen, die opvolgend kleiner 

worden , om gouddraad te trekken. 
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boeang daoen, tarië® boeah fig. kort en bondig. 

(zie taroh v. d. W). wanaroeh komt gewoonlijk voor in de beteekenis 
van hebben, bezitten, er op na houden. 

manaroeälkan in bewaring geven; pitaroeùh last, lastgeving , opdracht, 
panaroeähan hetgeen bewaard wordt, bewaarplaats, ook fig. kunde, 
gedrag, geheim; bapitaroeäh atah ditikoeih fig. zijn goederen aan niet 
te vertrouwen personen in bewaring geven. 

ook tapês uitgesproken (zie tapat v.d. W.) recht, precies, juist, ook dicht 

bij, bv: roemaA hambö inda* djaoeüh ditapè* djalan gadang mnangkonòö: 

bakatapatan roendiëng overeenstemmen, ook overeenkomstig hetgeen 

er gezegd of gedacht is. 

bakatapatan djandji overeenkomstig de belofte. 

bakatapèan roeèh djö boekoe fig. overeenkomende met eikander. 

manapatì djandjì zijn woord houden. 

1 tepoeng. 

IT manapoeäng slaan met de vuist of eenig voorwerp. 

batapoetng vechten. 

tapoeùng bij verschillende werkzaamheden als versterking gebruikt bv. 

tapoeùng makan; tapoeäng badjalan ; 

wmaì tatapoeïng hoekoe tangga nadat de ina fijn gemalen is, valt de 

nagel af fig. ongelukkig zijn door b. v. iets te hebben, waarvan men 

geen gebruik meer maken kan; sitapoeùng een boomsoort. 

(vergelijk tepok v. d. W.) wazapoea* met de vlakke hand slaan. 

batapoeù* in de handen klappen. 

batapoeä* oerang datang van alle kanten bij elkander komen. 

bukken, vooroverbuigen. 

gissen, raden, op ’toog iets bepalen. 

(telap zie v.d. W.) mazalö® kwetsen, verwonden door steken, slaan, 

vallen, branden enz. bv. ta/ò® kaki den di apt; pisau inda” manalö” fig. 

het verstand is niet groot. 

indas talö” ldiadja niet luisteren of niet vatbaar zijn voor goeden raad. 

talö* ook een donkerbruine verfstof. 

(zie v. d. W.) ook tal tal een vischsoort. 

tali talian pijn in de gewrichten, tal? katajo het koord of touw voor 

de borst van den buffel; 

tali aroeùng halster, tal kaloean touw door den neus van een koe 

of buffel; 

talì djoeè-djoeë de lijnen als vogelverschrikkers in de sawah’s gebruikt ; 

batali-talì lang, uitgebreid gemaakt van een zaak, vermaagschapt, 

aan elkander verbonden; aka batali tal zeer uitgeslapen, listig zijn; 

tali boeboetan koord waarmede een kist aan den zolder verbonden is, 
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of tusschen het deksel en de kist; 44/4 saro een koord tusschen de 

borst en het gebit van een paard om het te dwingen het hoofd 

niet gedurig naar boven te lichten; talinö verbond, ook in de be- 

teekenis van kapalo bajaran ;—tagantoettng inda* batalò sonder reden 

aanhangig blijven van eene zaak; ook van een vrouw, wier man niet 

voor haar zorgt en ook niet bij haar komt en toch niet van haar 

wil scheiden; ta/4 Loetrg een buikband van gouddraad vervaardigd; 

makan talì arm, behoeftig; lah dapè* talinö reeds op het spoor zijn 

van iets, reeds in zeker opzicht zekerheid gekregen hebben; Aaian 

djan patah, tale djan poetoeih fig. ge moet niet oneenig worden. 

mananai op de handen dragen. 

mananai hati oerang het iemand naar den zin maken; zorgen dat een 

ander zich niet onaangenaam over ons gevoelt. 

krijgsgevangene; fatawan ook in de netten verlokt zijn van een schoone; 

met de gedachte aan iets vervuld zijn; fetawan mato de oogen van 

iets niet kunnen afhouden. 

ontelbaar veel, mazago* in ontelbare menigte bij elkander zijn; met 

veelheid overdekken. 

plaatselijke uitspraak voor taries (zie aldaar). 

een soort van riet (zie teberau v. d. W). 

zie het vorige, men zegt ook timbarau. 

maningadah (tengadah) maar den hemel blikken, naar boven kijken, 

ook brutaal zijn, maningalah matiüharì zich verzetten tegen een ver- 

bod, bevel enz van hooger hand. 

tatingadah recht, overeind, opgericht. 

hoorbaar, te hooren, maniugaran gehoor hebben, kunaen hooren als 

tegenoverstelling van doof. 

manangkoet* met het hoofd voorover liggen bv. bij ‘t bidden, als eer- 

bewijzing , als m-a hoofdpijn heeft of bedroefd is. 

mananghoei* bakaraljo vlijtig werken. 

batangkoei *_ voorovervallen. 

manangkoeiskan oentoeëtngnö in den zin van mich zelven trachten 

te helpen; zelf raad schaften. 

(zie tingkat v. d. W.) sport, trede, 

maningkè* klimmen, stijgen in aanzien. 

tingkè*-tingkès stijgbeugel; tiughêook mank. 

eigenzinnig , koppig , bij zijn stuk blijvend, batangha redetwisten, twisten. 

drie steenen, zoodanig geplaatst dat zij aan de voorzijde een ope- 

ning vormen, aanwezig in de Mal. keukens en dienende om er bo- 

ven te koken; treeft (zie v. d. W.) 

I bereid zijn, lust hebben tot iets. 
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IL steil. 

III maxnoenggangkan witgieten, uitstorten , overgieten ; mampa toenggang 

ten onderste boven plaatsen, omkeeren; bapatoenggang zich in omge- 

keerden toestand bevinden; toenggang langgung tuimelend, buitelend ; 

toenggang hatì verdenken. 

toenggang tenggang hobbelig; tatoenggang hati voorliefde, genegenheid 

voor iemand of iets gevoelende; bakatoenggangan het op iemand ge- 

munt hebben, voordurend witten; toeuggang tarah loodrecht; steil 

naar beneden; oeres toenggang penwortel; basitoenggung met het hoofd 

of den kop naar beneden, basitoenggang roeroetih alles uitstorten, ook 

alles uitgeven; gitoenggang endeldarm toeuggang hilang baranji mati 

bereid zijn heen te gaan en durven sterven fig. voor moedig zijn om 

zich in gevaar te begeven. 

middel, batsnggang op muddelen bedacht zijn, raad weten. 

(zie v. d. W.) met opgetrokken beenen zitten op een hoog voorwerp; bv. het 

zitten van vogels op een tak of hoogte; manonggö*han op iets anders 

plaatsen, gewoonlijk een klein voorwerp op een hoog; fig. als onder- 

pand geven; marnonggò* voor iets tot pand geven; oeäug tonggo* geld, 

bijeengebracht door de familieleden van iemand, die gestorven is; 

(voor stapel of hoeveelheid voorwerpen op elkander gezet zegt men 

hier 09995) tonggö* wit den tekst is hoogstwaarschijnlijk een vergissing 

en beter door ouggò* te vervangen. 

een werktuig om visch te vangen, bestaande uit een rondgebogen ro- 

tan, waartusschen een netwerk en voorzien van een steel; tanggoeù” 

rapè* karandjang boeboeih fig. even gauw verliezen als ontvangen; 

even gauw vergeten als hooren; poerö tanggoedt* beurs; ditanggoeä” 

mambali alles opkoopen. 

manoenggoe wordt anders hier gebruikt in de beteekenis van manen, 

de betaling eener schuld vorderen of eischen. 

(de beteekenis van wachten of waken is zeldzaam.) 

batanggoeth onwillig, weerbastig zijn, weigeren. 

een muziekinstrument bestaande uit eenige aan elkander verbonden 

koperen bordjes. 

timbal; ook tumba balië* aan weers zijden, aan beide zijden ; batimba 

tegen over elkander bv. doedoea® batimha tegenover elkander zitten. 

batimba djalan aan beide zijden van den weg. 

een soort van koperkleurige woudduif. 

(zie v.d. W.) en zampd” beide gebruikelijk, ook tampù” tampù* apoeäng 

heel in de verte eventjes zichtbaar worden; cok van een zaak: ev 

begint een klein weinig licht te komen; katampit*an en kanampù’ 

an wat zichtbaar of aan den dag gekomen is. Kapai tampä* poeng- 
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goeëng , kapoelang tampä” moekö vaarwel zeggen, en welkom heeten; 

handelen volgens de regelen der welvoegelijkheid dipanampä’kan ba- 

naì koeroeih ta” babadjoe hij laat goed zien, dat hij van de smalle ge- 

meente is. 

gedeelte, afdeeling, groep, als onderdeel van een geheel; batoempä” 

toempàä” bij groepen, afdeelingen enz. 

(zie v. d. W.) welgemaakt, flink, ferm ; voorkomen, aanzien ; er uit zien 

als, zich voordoen als, het voorkomen hebben van; fampan katjarai 

alsof zal men gaan scheiden b. v. van een echtpaar, dat altijd kib- 

belt; fampan kamati er uit zien als of men zal sterven ; tampan koedö 

batùä* koedö Agam kö dit Agampaard ziet er uit als een Bataker. 

tampan kaboeroeä* oerangtoe het laat zich aanzien dat hij een slecht 

mensch zal worden. 

tampan soedah langgam tabaö op zijn voorkomen valt niets af te din- 

gen en de kleeren zitten hem netjes aan het lijf (langgam — orde, 

regelmaat); tampan tampani iets goed opnemen, naar het wezen der 

zaak onderzoeken; manampan zich zelf bekijken bv. of de kleeren goed 

zitten ; geschikt zijn voor iets of iemand. 

== tampoeng zie v. d. W. 

(manampoedng is echter in het Min. iets opvangen in eenig voorwerp; 

en ook de handen vouwen bij het bidden zooals de Mal. dit doen). 

manampoeüng rodì bevelen ontvangen; onder bestuur zijn. 

(zie v. d. W.) inloopen tegen iets bv. tegen den brand, tegen de me- 

nigte, begaan, beloopen, loopen over iets bv. maxampoeëh halaman 

over het erf loopen, het erf begaan; maxampoeühi inzetten tegen een 

anderen inzet. 

manampoeähkan ook ergens heen geleiden bv. kabau lia ditampoeähkan 

kadjalan rajö. 5 

(zie vdw) maunintiëng wannen door tegen de zijden van het werk- 

tuig daarvoor te kloppen; ook de snelle beweging van vogels 

in de lucht als zij op hun prooi willen toeschieten; stuiptrek- 

kend slaan met de vleugels, bv. van een kip, wie de hals is 

afgesneden. : 

tintiëngan toestel om de fijne van de grove goudkorrels te scheiden; 

tintiëng angin soort van roofvogel; tatuntiëng darah van het hart 

opspringen, kloppen; waxintiëng wijze van garen maken, waarbij de 

afzonderlijke draden door een snel rond draaïende beweging ineen 

gestrengeld worden; satintiëngan een streng garen. 

manoentoen blinddoeken, inwikkelen van vruchten aan den boom bv. 

om te voorkomen dat de dieren ze opeten. 
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mambali kabau batoentoen iets koopen wat men nog niet gezien heeft 

tabali dikabau batoentoen een kat in den zak gekocht hebben. 

(zie v. d. W.) manindjau met uitgestrekten hals naar iets zien, van uit 

de hoogte naar iets zien, uitkijken; uitvisschen om van een zaak 

op de hoogte te komen; maxindjau paham zoeken op de hoogte te 

komen van iemands gedrag, inborst, karakter; katindjavan geheel be- 

kend zijn wat betreft gedrag, zienswijze ; djarah bapanindjau voorhoe- 

de, verkenner; Aatindjau lavei® een soort padischuur, zoo genoemd 

omdat zij zoo hoog is. 

(zie v. d. W.) een plank met een steel of trektouw er aan om den bo- 

vengrond te schuiven naar plaatsen, waar de grond met gaten of onef- 

fenheden is; maxoendò’ dat werk doen ; manandòkan duwen , voortschui- 

ven; bä* ditoendö geheel op, weg; batoendölah ang sikò maak je weg 

van hier; somtijds ook vechten, batoendö tegen den grond geslagen 

met velen of in groote hoeveelheid b.v. padi door den wind, boeloe 

ajam batoendö-toendö van de kippenveeren in hoopen opgenomen worden. 

op, weg, uit, verbruikt, ’t komt er niet op aan, 't is me onver- 

schillig b.v. zà* tandèh nòölah indä* ka didèn 't komt er niet op aan 

ik heb er niets aan; batandèh opmaken, verkwisten. 

of kemiri wordt als knikker gebruikt. 

(zie tindèh v. d. W.) waxindièh drukken op iets, iets zwaars op iets an- 

ders zetten, in het nauw brengen, zorg veroorzaken; fixdièh-manin- 

dièks b.v. bij het kaartspelen een hoogere kaart opleggen; ook al 

meer en meer doen worden; sitindièh balk of onderlegger. 

sapoeloeth batang batindièh nan dibawah djoeö nan tahimpis fig. zij, 

die de mindere functiën bekleeden, dragen den last en de moeite ten 

gevolge der bevelen van hooger geplaatsen. 

gebruikt voor saxdiëng kant, kantlijn; zijde, 

stengel met bloemen of vruchten er aan; tros; ook dat gedeelte waar- 

uit de staart voorkomt bij viervoetige dieren en kippen, vooral het 

bovenste gedeelte van den neus. 

dhoeù, poetiëh satandannö een geheel witte staart. 

de zwaardere toon op trom of dergelijke, die tusschen de andere 

lichtere tonen, somtijds voortgebracht wordt ; maxixdin dien toon voort- 

brengen, slaan met de vuisten. 

batindin vechten. 

de ontkenning. 

zienerskunst , tooveren. 

deksel, kleed ter overdekking. 

batokas twisten, krakeelen. 
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inkeping, kerf; manoekoei een kerf of inkeping maken; maxnoehoeif 

api vuurslaan. 

zie achteraan. 

mandjong bijgieten, bijdoen; batöjong van dat geen waar bijgegoten 

is, door bijgieten vermeerderd; maxöjongkan iets bijgieten, bij iets an- 

ders (in den tekst), zonder te letten of dit in genoegzame hoeveel- 

heid is; in het wilde bijgieten; zonder nadenken of in ’t wilde het 

werk van bijgieten verrichten ; maxnöjongì door bijgieten vermeerderen. 

(zie v. d. W.) aankomen, gebeuren 45 bä” vtoe tibönö als dat het geval 

is; katiböan krijgen, overvallen of getroffen worden, bv. katiböan pa- 

njaki”, satibö bv. satibò hambò diroemah, pas was ik thuis. 

hbò diparoei dihampehkan, tibo dimatö dipitjiëngkan onrechtvaardig 

zijn, waar ’t familie of vrienden betreft. 

kloppen, hameren, smeden, ook: ranselen en bij sommige uitdruk- 

kingen ter verstrekking gebruikt b.v. maxiti® makan enz. 

plaatselijk voor tarië* (nemen). 

aan den kant van en in dien zin ook: beurt b.v. sipa* hambö bakatö 

t is nu aan mij om te spreken, batipa” sipa” om de beurt, Zipa” 

disia padja toe van wien is dat kind familie; zoo ook voor deel, aan- 

deel b.v. ambie” nan tipa” diang neem u aandeel (wat van u is). 

veelal gebruikt in vereeniging met tpoe ter verstrekking; vleierijen 

bedriegelijke praatjes. 

naast alie voor zien , aanschouwen ; ditilie® wat betreft, wat aangaat. 

Dj. 

afkeer, verachting , maxdjadjö* een afkeer hebben, afkeerig zijn van. 

mandjadjau overal heenloopen; alles beginnen zonder te slagen. 

sadjadjaw een rij, gewoonlijk zegt men hiervoor sadjadja®. 

vermoeid , vermoeidheid, moeite, inspanning , aamborstig ; padjariëkhan 

vrucht van den arbeid; madjariëhkan vermoeid maken, inspannen 

zorg, moeite veroorzaken mampadjarièhkan zich -moeite of inspanning 

geven voor iets, djarièh tantang boeliëh zich moeite geven om iets 

te krijgen, of te verdienen oebe,” djariëh palaraì damam een ge- 

neesmiddel voor de vermoeidheid en een middel om de koorts te 

verdrijven fig. benaming voor een kind van wien men veel houdt 

(vergelijk djereh v. d. W.) 

(zie djeredjak v. d. W.), ook borstribben. 

voor djempoet; mandjapoeis halen; mandjapoei” djapoei” tegemoet gaan, 

inhalen, afhalen; maxdjapoeis djapoeis hatò uitlokken een of ander 

gezegde. 

mandjapoeis ook een echtgenoot nemen voor zijn dochter, zuster, of 
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andere vrouwelijke bloedverwant; maoesoett patang mandjapoei” pagi 

van de panghoeloe’s of andere aanzienlijke personen, bij hen den 

vorigen avond onderzoeken, of zij den volgenden dag een feest wil- 

len bijwonen en ze dan dien dag afhalen. 

(zie djalang of djelang v.d. W.) ook vloeibaar, mandjalangkan vloeibaar 

maken; maxudjalang richten, doen toekomen aan hoogere perso- 

nen; badjalangan bezoeken bij elkander afleggen ; mandjalang kandang 

(plaatselijke feestelijke formaliteit, waarbij de vrouwelijke bloedver- 

wanten van den jong getrouwden man, eenigen tijd na het huwelijk, 

het een en ander naar het huis zijner vrouw brengen ; maudjalang pa- 

saharan een feestelijke formaliteit, waarbij de echtgenoot de vrouwe- 

lijke familieleden zijner vrouw, op het einde der poeasa , onthaalt. 

— djanja; djanò den ik zeg; djanö ang gij zegt; djanö hij zegt. 

(vergelijk djabat) maxdjawè* ontvangen, aannemen, vervangen; man- 

djawès poesakö erven; pandjawë* vervanger, opvolger; mandjawês aït 

van het wasschen der lichaamsdeelen voor het gebed ; badjawè® salam 

elkander de hand geven; saxdjö badjawèS djò malam de schemering 

wordt door den nacht vervangen. 

(zie djerami) hier bekend voor de droge padi halmen zonder korrels 

er in, stroo; basasò® badjarami bapandam bapakoeboeäran om uit te druk- 

ken, dat iemand geen vreemdeling maar inboorling van ’t land is. 

sasasòS sadjaramì van dezelfde afkomst. 

mandjoengkang met de pooten naar boven liggen ; op den rug of achter- 

over liggen, in zijn gansche lengte op den grond liggen, b.v. van 

boomen, pagers; ten onderste boven vallen; djoeugkang djoenghèsan 

ongelijk of afgesleten van het onderste gedeelte eens voorwerps, waar- 

door het opwipt of waggelt b.v. van een stoel, oude bruggen enz; 

ook ongelijk en in verschillende richting door elkander b.v. van de 

tanden. 

mandjangkau halen, met uitgestrekte armen grijpen sapandjangkauan 

als maat zoover als men reiken kan, pandjapoei® nan djaoeúh pandjang- 

kau nan hampièng fig. voor de rechterhand van iemand of voor hem, 

die een ander in alles van dienst is. 

djalì djalintèh gezocht voor de lagoe. 

een blik waarin zekere bedoeling ligt uitgedrukt ; maxdjaliös wulpsch 

kijken van vrouwen naar mannen; djalië® dama kapadam zoo kijken 

als de damar die op het punt is van uit te gaan, voor de smach- 

tende blikken van een schoone. 

voor andjiloeang een plant met roode bladeren. 

franje, kwast. 

dit is met het volgende woord de benaming van een pas bij het 
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schermen; de eerste van den rechtervoet die, naar voren gebracht, 

niet met den hiel op den grond komt; en de djandjiloe van den 

linkervoet die naar achteren gebracht wordt en niet met de teenen 

den grond raakt. 

djó dengan. 

djoearó (zie v. d. W.) een persoon, die bij alle feestelijke gelegenheden de zaken 

regelt; ceremoniemeester; ook voorspraak. 

boedjang djoearö de god of beschermgeest bij de hanengevechten. 

djoga* wedijveren met elkander b.v. in kleeding enz. (plaatselijk) 

djolong pas, kortelings, begin, aanleiding, oorzaak, rede, bv. djolong tibö pas 

gekomen. 

djölong gadang nog niet lang groot, djolong baboeah voor de eerste 

maal vruchten dragen; oerang djölong iemand die voor de eerste 

maal getrouwd is. 

manggih djolong bamoesin de manggis beginnen druk te worden; a 

djolongnö moengko ang batjakù* wat was het begin, de aanleiding 

voor uw vechten. 

djoela1 mandjoelaì zich vasthechten; van de uiteinden der takken slingeren 

om, overkruipen naar een andere plant. 

djóh toch, dan. 

dj” voor axdji5 deel, aandeel. 

djérong krom, bochtig, slingerend. 

djéló tadjélö op den grond liggen van lange voorwerpen; af hangen , zoodat 

het onderste gedeelte over den grond sleept. 

djinih 1 voor djinis. 

1 rein, schoon. 

Aje 

tjatoeù — tjatoer ook een spel op de wijze van een belegeringspel, waarbij 

de stukken tijgers en geiten voorstellen. 

mantjatoeù stikken, met zijde of gouddraad doorstikken b.v. van 

matrassen. 

patjatoetran schaakbord of bord bij dergelijke spelen. 

tjatjé” likteeken ; mantjatjë” schimpen. 

tjatja® voor tetjak; mantjatja* knijpen, aangrijpen of beetpakken bv. van 

den tijger; zakkerollen; paxtjatja* zakkenroller; wmaxtjatja® toengga 

een begin maken met het hakken van gaten in balken. 

tjatjau haastig, snel, vluchtig in zijn handelingen, veranderlijk, ongestadig 

bij het geen men doet. 

tjatjah (zie v.d. W.) Gatjah en tetah ; mantjatjah even aanraken b.v. met de vin- — 

gertoppen, als men iets proeven wil. | 



tjadië® pandai 

tjadai 

; ee 
tjangoe1 

tjangang 

5 tjapö 

À tjapai 

— 117 — 

Gatjah aangeraakt; satjatjah een oogenblik, een klein weinig ; tjatjah 

nangkò zoo even; tjatjah lai zoo aanstonds, nog een oogenblik ; id” 

boeliéh. mantjatjahkan koet men kan geen oogenblik gaan zitten; 

fig. overladen zijn met werk; Aati koeman samò ditjatjah hati gadjah 

samö dilapah als er weinig is om te verdeelen, krijgt ieder maar een 

klein stukje, maar is er veel, dan krijgt men een groot deel. 

voor hen, die als raadsman, raadgever optreden. 

mantjadaikan onverschiliig zijn omtrent iets, achteloos, met gering- 

schatting behandelen, niet tellen. 

mantjangoeis wachten; verlaten achterblijven; met de armen over el- 

kander zitten, toekijken; fetjangoei” teleurgesteld; sitjangoei® een le- 

dig looper; ook van vruchten, die lang zijn blijven hangen en beursch 

geworden zijn. 

(zie Gengang v. d. W.) mantjangang wezenloos zitten; gedachteloos 

zitten, suflen si Gangang een suffer, Gangang tangangì heele maal in 

de war zijn, in ‘t geheel niet weten wat te doen (men heeft ook 

tjengang wezenloos, verschrikt op kijken, b. v. tatjengang kaban 

takadjoeis di badse. 

een boompje. 

(zie v. d. W.) wantjapaì reiken naar iets, grijpen naar iets, trachten 

iets te verkrijgen, b. v. kunde, eene betrekking ; trachten bij iemand te 

komen; ida* tatjapaö niet gelukt, miet kunzen, geen gelegenheid 

hebben ; sapantjapaian zoover men reiken kan. 

gevecht, batjaha* vechten. 

mantjalies kijken, zien. 

tjemas ; nevens dit woord wordt ook tamiëh gebruikt voor bijna, op 

het punt van (zie v. d. W.). 

goed geproportioneerd, van personen die kort en stevig gebouw zijn ; 

bevallig, aangenaam van vorm. 

(zie v. d. W.) in de benedenlanden wordt dit spel dikwijls gespeeld 

door de jonggehuwden op het eind der feestelijkheden; hier doen het 

de mannen of kinderen. 

(zie v. d. W.) gouden of zilveren verlengstuk aan de nagels. 

mantjampoeëng, verdwijnen in iets; maxntjampoeïngkan indompelen; 

tatjampoeúng fig. ondergegaan van de zon; wantjampoeùngi zich in- 

dompelen, zich bemoeien met eens anders zaken. 

de naam van een tooverring, door welks bezit men alles kan krijgen, 

wat men wenscht. 

(zie tgentjang v. d. W.) mantzantjang ook draven van een paard; tjan- 

tjang tadadè* madjadì oekil (tadadë noemt men o. a. uitglijden of 

uit de richting springen van een werktuig, dat men gebruikt om te 
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beitelen of uit te snijden) fig. voor datgeen, wat men dacht ver- 
keerd gedaan te hebben en dat juist goed uitvalt; fangan mantjantjang, 
bahoe mamikoet de handen hakken, de schouders dragen het weg, 
fig. die iets doet moet de gevolgen wachten. 

mantjantjang indas mamampeh, mamboenoeäh inda* mambangoen, fig. 
straffeloos, willekeurig handelen. 
— tjenda; ba” tjandö zooals, gelijk; ba*tjandö aid als van een leien 
dakje. 

batjandö-tjandö stoeien, gekheid maken, schertsen, dikwijls door het 

zinspelen op woorden die tweeërlei beteekenis hebben; zoo zegt men 

b. v. Aarang lakë* dibah hidoetng hij die 't hoort en niet zoo gauw 

begrijpt, dat men hem voor ’tlapje houdt, begint zich onder den neus 

te wrijven, denkende dat het daar zwart is; Karang beteekent hier 

echter mond. 

(zie v. d. W.) de buikgordels voor lieden van hoogen stand worden 

ook zoo genoemd; sifjindai ook een spook , dat zich in eene vrouwelijke 

gedaante vertoont. 

eenige bamboezen bij elkander in den grond voor het huis van den 

Maleier staande, waarin water tot reiniging van de voeten wordt 

bewaard. 

mantjiboet*t aid wateruitscheppen, uithoozen. 

voor afjiè* aan strandplaatsen en in sommige negorijen in de boven- 

landen gebruikt voor een vrouw, die men als moeder beschouwt , oude 

vrouw. 

één. 

tatjelas glinsterend, glimmend, glanzend; uitkomend of afstekend , 

beroemd van personen mampatjéla*kan poetsen; glimmend maken van; 

nan tatjêla® nampas djaoeth, nantabarombong nampa* hampièng dat 

glinstert van uit de verte gezien en zich als een groote massa voor- 

doet, als men dicht bij is; gebezigd in de beteekenis van beroemd 

zijn; zoo ook ax dakòs djolong basoeò ; tasaboer* kaloearan en dergelijke. 

D. 
(zie debak v.d. W.). geluid van een menigte vallende voorwerpen 

b. v. groote regendroppels, kleinere vruchten enz. 

hoedjan badaba* als er groote regendroppels beginnen te vallen; maz- 

daba* plotseling komen, onverwachts komen. 

== derak krak! mandara® kraken ook flink, ferm spreken of opzeggen. 

(zie deras v. d. W.). uit elkander, in stukken, rul, van voorwerpen die 

niet aan elkander willen kleven, korrelen, badarai-daraì in druppels _ 

neervallen, biggelen van tranen, vallen van kleine voorwerpen b. v. 

kralen; gala® badarai schaterlachen; salerò’ badarat eetlustig ; koekoeùs 
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ajam badarai-daraì van een haan zuiver kraaien , ook achtereenvolgend 
geluid van verscheidene hanen. 

verdienste, waarde; badasö verdienstelijk op prijs gesteld, welkom 
zijn (zie djasa v. d. W.). 

krakend geluid van de gewrichten. 

idioot. 

mandajoeüng roeien; dajoeitng ook bij andere werken gebruikt om het 

voortduren der handeling aan te duiden b. v. maxdagoeùtng badjalan 

langzaam voortgaan b. v. van personen, die vermoeid zijn doch niet 

willen ophauden; sakali marangkoeah dajoeötng doeö tigò poelau ta- 

lampau, twee of meer zaken tegelijk verrichten, twee vliegen in 

een klap. 

ook wel daoeäh; tadagoeth hati aangedaan, met medelijden vervuld, 

bewogen. 

redegevend of oorzaak aanduidend voegwoord of voorzetsel met de 

beteekenis van omdat, dewijl, daar, vermits, b. v. de* awa® nö maleh 

omdat hij lui is; het komt ook voor in de beteekenis van aangaande, 

wat betreft; (zie den tekst) dès Aambò, inda* ba” ìtoe dö, wat mij 

betreft, ik denk er niet zoo over; dè* lamö bakalamöan reeds lang 

geleden. 

is een persoon, die de bevelen van den panghoeloe aan de bevolking 

overbrengt en voor de orde in de negorij zorgt; men koos daarvoor 

vroeger den dapperste. Het woord zou afkomstig zijn van oedoe 

aandurven, opgewassen zijn tegen, en balang tijger (men zie echter 

hoeloebalang). 

of dontfë* mandontje* springen; badontjè*an in alle richtingen rollen- 

de of vallende b.v. geldstukken ; fädontjè* kate’ ontvallen van een woord. 

een klinkend geluid zooals b. v. dat van glasscherven. 

pidandang zie pedendang (v. d. W.). 

en rangsand* of oerang sana® (zie doesanak: en sanak v.d. W.) gebruikt 

men ook hier voor bloedverwant, naastbestaande b. v. alle personen 

uit de zelfde soekoe zijn dausana® van elkander, dansana* saiboe 

broeders en zusters van een moeder, dansana* sabapa* van één vader, 

dansana* handoetng van één vader en één moeder, dansana* diloea 

in tegenstelling daarvan gewoonlijk alleen dausana*, 

pasana”an of dansana* behalve voor bloedverwant, familielid ook voor 

dingen waarvan het een de weerga, het evenbeeld is van het andere, 

ook van twee personen, die met elkander overeenkomen in karakter, 

gevoelen, betrekking enz. bv. kain wanghö inda” badansana* sikò; 

pasana*an benaming voor de pokken, als liefkozing gegeven om min- 

der kans te hebben ze te krijgen of er aan te sterven. 
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mandoelang zich als een doelang voordoen; in den tekst van den 

rook gezegd die kronkelend opstijgt. 

R. 

(zie raba v. d. W.) maralò tasten, opstuiven, uit zijn humeur geraken; 

maralö marabö djalan stokjes of stekjes zetten bij een gat in den 

weg, versperren; marabò badjalan den weg tastende zoeken; onbesuisd 

doorloopen, boos weggaan; rabò-rabòt overal rondstasten, overal om 

hulp vragen; onbesuisd te werk gaan, tegen velen boos worden; 

parabò iemand, die gauw boos wordt of onbesuisd te werk gaat; 

lita* tarabö haoeih takatja uit nood doen wat het eerst voor de hand 

ligt, van den noord een deugd maken. 

(ratap zie vdw) weeklagen, jammeren; ratös baboeah-boeah luide wee- 

klagen (zie ratap berbidji-bidji); ratò* mai” katoeroen het weeklagen als 

het lijk weggedragen wordt. 

boeah ratö” datgeen wat men weeklagende uitroept. 

zegt men van een paard, bij wien het onderste gedeelte der beenen 

of enkels een andere kleur, doorgaans een witte, heeft; ook radjak 

(zie v. d. W.); maradjah iemand strepen in ’t gezicht geven, om 

hem belachelijk te maken. 

mararò® opensnijden van geslachte dieren om er de ingewanden uit 

te halen, opensnijden, lostornen van kleeren. 

tararò® opengehaald aan iets scherps, 

bedorven, zuur, tot bederf overgaande van spijzen; rasan-rasan het 

overblijfsel van eten en drinken, restantje op schalen en in flesschen ; 

menschenlucht in een kamer; slaaplucht ; rasan-rasan oelandò iemand 

wiens uiterlijk doet vermoeden dat er Europeesch bloed in hem zit; 

asiëng toe moeah rasan katò-hatò toe voor: daar schuüt wat achter. 

leven, drukte, opschudding, twist; baranga* twisten, kijven. 

(zie rapoh v. d. W.). komt ook voor in de beteekenis van zwak van wil; 

zijn begeerte niet kunnen beteugelen; rapoeëh pagangan onstandvas- 

tig; paroei” rapoeëh zwak in den buik, van personen die sommige 

spijzen niet kunnen verdragen. 

parapoeëüh hatì weemoedig , weekhartig. 

(zie raga v.d. W.). een van rotting gevlochten bal; tusschentijd, 

intusschen, terwijl, (waarvoor ook taragò-ragò); ragò-ragò mand, korf, 

het gevlochten gedeelte aan de halsketting der vrouwen. 

baragö balspelen; paragö een liefhebber daarvan; ragò badiëng nast 

masa” fig op twee wijzen tegelijk profiteeren, het mes van twee kan- 

ten laten snijden; ddä* baragö rägò mätind oerang toe dat mensch 

is plotseling doodgebleven. 

ragò manjoeroe” ihoeü habih terwijl hij zich verschuilt, gaat het 
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achtereinde weg zooals b.v. de naald onder het naaien; fig. terwijl 

men iets nieuws leert, het oude weer vergeten. 

in de war, onzeker, niet weten wat te doen. 

(zie v. d. W. [Ì en III) teekening, patroon; het metaal, dat dient 

om het met een ander te vermengen b.v. zilver met goud. 

(zie remang v. d. W.) maramang overeind gaan staan, te berge rijzen ; 

boeloe ramang dons, de fijne haartjes op het lichaam; maramaug hoen 

doet* zeer bang, huiverig voor iets. 

zeer klein, fijn. 

uitspraak van rawa moeras, poel, plas, soort van duif. 

met geweld afgebroken, uitgerukt, gebarsten, opengebroken; in 't al- 

gemeen een los, weg, stuk zijn van de deelen eens geheels; ronghèk 

saò pitoe diangin van een deur die, ten gevolge van wind, uit haar 

hengsels valt. 

een soort van rijstschuur; ook wel de algemeene naam daarvoor. 

komt voor in de beteekenis van rai4, doch zelden voor in ’t groot 

opkoopen. 

(zie v. d. W.) barangkai tot één verbonden zijn; ook van de inwen- 

dige lichaamsdeelen; rangkaï hat fig. voor lieveling. 

druk, bezig met iets, verslaafd zijn. 

marintang met zorg vervuld zijn omtrent iets; ook plagen, storen 

b.v. djan dirintang djoeö oerang toe karadjö; marintang ana” een kind 

stil doen zijn door het 't een of ander in de hand te geven of te 

laten zien; wmarintangkan zijn best doen om eenig doel te bereiken ; 

rintangan drukte, werk, bezigheid; riztang di main verslaafd zijn aan 

het spelen; marintang-rintang hati afleiding zoeken. 

parintang matòö wat dient om het oog te bekoren; pariztang hati wat 

dient om het hart te verblijden; rixtang diharoet* barajoen zich niet 

kunnen verzadigen met het zien naar iets, dat wij toch niet krijgen 

‚kunnen. 

de landstreek langs de kust, het land waar men als vreemdeling is; 

marantau, reizen, naar een vreemd land gaan; marautau pandjang ver 

weggaan, voor lang weggaan; sariutau pahimbauan op een afstand zoo 

ver, als men, hard schreeuwende, beroepen kan. 

afrukken, met geweld ergens aan trekken, met geweld naar zich 

toetrekken. 

rantai Kandië zou een ringvormig gebogen stukje staal zijn, uit twee 

schalmen bestaande; het bevindt zich in ‘den kop van hoogst enkelen 

dezer dieren en brengt den vinder geluk’ aan. 

matrendjeng optillen, oplichten, zoodat het voorwerp hangt, de eerste 

‚ „beweging bij het schermen, plaatselijk ook voor oververtellen; marer- 
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djeng kain de kain optillen b.v. als men door het water loopt; ma- 

rendjeng lidah spreken, praten, zeggen. 

soort van tweesnijderd zwaard. 

een vrouw die van haar man gescheiden is; weduw, ook weduw- 

naar. 

marandam in het water zetten; weeken, tarandam fig. verborgen ge- 

houden, in den doofpot gedaan, in het vergeetboek geraakt ; tabangki” 

batang tarandam oude zaken oprakelen, oude geschillen nog eens be- 

ginnen. 

bedroefd, bekommerd; maroesoeähkan zich bekommerd of bezorgd 

maken over iets of iemand. 

heet de open ruimte tusschen ieder viertal palen in een Maleische 

woning, ook in ‘talgemeen tusschen ruimte, dal. 

voor warna. 

dun, afgesleten, vergaan, versleten, gekerfd door langdurig gebruik: 

geringe ontvelling. 

voor lirit. 

voor driëng. 

is volgens sommigen de geheimzinnige glans, die er o. a. uitgaat 

van plaatsen, waar zich dingen bevinden waarvoor de Maleier grooten 

eerbied heeft; men ontwaart dien glans b.v. op plaatsen waar veel goud 

in den grond zit, ook daar waar zich tijgers ophouden. Volgens an- 

deren is het bij goud een zeer glinsterend gedeelte en bij den tijger 

een stukje been in het voorhoofd; in beide gevallen bezit het boven- 

natuurlijke kracht. 

S. 

(zie v. d. W.) uitspraak voor sarang en serang ; basarang ook naderen , 

al nader en nader komen en nevens sarang gebruikt voor mwakin of 

tambah b. v. sarang of basarang lama sarang gadang hoe langer hoe 

grooter , basarang toeòö basarang hampiëng. 

manjarang aanvallen, bestormen; maxjarang hari den regen bezweren 

door het prevelen eener tooverformule. 

sarang oenggèh vogelnest; sarang nanah een verhard gedeelte van een 

zweer. 

basarang een nest maken of hebben; saraug menjarang elkander trach- 

ten vast te zetten bij damspel en dergelijke; inda* tampoeö basarang 

randah, hö* ta” baadö-adö; de tampoed (een vogel) maakt zijn nest 

niet laag als er geen reden voor is, nl. als er geen bijen in de 

nabijheid zijn, fig. voor ‘t geen men doet een doel hebben. 

(seroe v. d. W.) aanroepen, een schietgebed doen ; bezweren van geesten. 
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ongelukkig, tegenspoed hebbende; oerang garau ongeluksvogel; dipa- 

saraunò hidoei*nòö hij verwoest zijn leven. 

(zie sesat v. d. W.) van den rechten weg af, verdwaald, afgedwaald; sasè5 

laloe een verkeerden weg gevolgd, ook in fig. zin ; sasè* manjoerés ver- 

keerd geschreven; sasè* aka gek zijn; sasè* poesè* iets verkeerd doen- 

de, in de war zijn. 

maloe batanjö sase* didjalan als men beschaamd is te vragen verdwaalt 

men; als men beschaamd is om raad te vragen, komt men slecht terecht; 

sasè* soeroei® talangkah koembalì in fig. zin vergiffenis vragen voor het- 

geen men misdaan heeft; zijn verkeerdheden inzien. 

I manjasö® ook wel wanasö* opslurpen, achter elkander leegdrinken ; 

het drinken van paarden, koeien en dergelijken. 

IL sasös verlaten plaats, overblijfselen, sporen van vroegere bevolking ; 

gevolg ; uitvloeisel. 

bijaar, bijstengel; kleine tros aan een groote zittende, een deel of 

stuk van iets afgescheurd; maxjapiëh van elkander scheuren of trekken 

b.v. de bamboe nadat er eerst een kap in gegeven is. 

sapiëh balahan een gedeelte van iets, dat uit onderscheidene deelen 

bestaat; fig. voor de nakomelingen van een familie, die zich op een 

andere plaats vestigt. 

basapièh-sapiëh paratian alles willen maar niets uitvoeren. 

afgescheurd , afgebroken van een tak. 

manjakah afscheuren, afbreken (zie sehah v.d. W.). 

(zie segan v. d. W.) verlegen, bedeesd, onwillig, afkeerig van iets. 

(zie v. d. W.) tusschenruimte, plaats tusschen andere voorwerpen in; 

salö djari tusschenruimte van de vingers. 

manjalò tusschen geplaatst zijn, zich bevinden tusschen andere voor- 

werpen. 

mangalö ketjè” in de rede vallen; hasa/ö vermengd, van twee of meer 

voorwerpen van verschillende kleur of teekening. 

doedoeùts basalö dooreen zitten b.v. geringen en aanzienlijken. 

Ï manjalang leenen van; mangalangkan leenen voor een ander; ma- 

njalangi leenen van velen of veel voorwerpen leenen van; salang 

tenggang hulp vragen. 

II naast sarang en sadang gebruikt voor zelfs, doorgaans in vereemi- 

ging met Aoenoen b.v. salaug dinö té dapè* kö* koenoen diden zelfs 

hij kent het niet, des te minder ik. 

van twee voorwerpen over elkander geslagen b.v. van de beenen, 

van haken, die in elkander grijpen; basaloeët* gekruisd ook van 

brieven, gearmd; in verschillende richtingen over elkander liggende, 

verschillende richtingen uitgaande; aan elkander verplichting hebben ; 
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aan elkander geparenteerd zijn; tasaloeá* bakeh nan boeroeùs overge- 

gaan tot, zich overgegeven hebben aan het kwade: maxjaloeühan 

hoetang de schuld die men heeft bij een ander betaalbaar stellen , 

als deze ons een dergelijke som schuldig is. 

sa de verkorting van asa (asal) indien slechts, zoo maar enz. b. v. 

asa inda* hoedjan hambò paì als t maar niet regent dan ga ik; asa 

dikatölian samiëng als 't maar gezegd wordt. 

is hier ook bekend voor oorzaak, reden, aanleiding gewoonlijk van 

twist (zie sala sila v. d. W). (men hoort hier 4 achter de tweede 

lettergreep). 

slechts, alleen, maar, niets anders dan. 

(zie v. d. W. sahoet) mangaoei® 

1 antwoorden; maxjaoer”t beantwoorden; basaoeisan katö disputeeren, 

redetwisten, twisten: zzampasaoei’kan geluk of ongeluk over een 

ander afbidden b. v. deu pasaoeiskan djoeö awù* no nèt roegi. 

IL glad maken en uit elkander kammen van garen, draden, vezels 

enz. b. v. manjaoei® pandan de bladeren van de pandan glad en buig- 

zaam maken door ze met een stukje bamboe te schuren. 

(zie v. d. W.) onafzienbare ruimte rondom ons b. v. op zee, op een 

vlakte enz. 

sawangy padjalanan een eenzame weg of reis zonder rustplaats. 

pasawawgan onherbergzame streek , woestenij. 

sawang piktran denkbeelden waarop men niet vertrouwen kan; onbe- 

stemde gedachte. 

manampoeüh pasawangan fig. voor in zeer benarde omstandigheden 

verkeerende; moeielijke zaken te doorstaan hebben b.v. examen doen, 

gevaarlijk ziek liggen. 

sawang tida* pagantoetngan (waarin het laatste een versterking van 

het eerste is) een woestenij waar volstrekt geen hulp te verwachten 

is. Men heeft meer zulke vormen b.v. bodoh nan tida* baraka; mi- 

hin nan tida* baoeang. 

uitscheppen, een gedeelte van iets nemen, ontleenen aan, uitvisschen 

van een zaak. 

si sangkò gadiëng naam als loftuiting van een aanzienlijke woning. 

Tegenwoordig minder bekend. 

(zie soengkoeb. v. d. W.) deksel. 

mangoengkoeis dicht doen, sluiten, overdekken; ida” tasoengkoei” 

kamaloean hij is zoo arm als Job; wmaxtjarikan kapalö nan las 

basoenghoer poenggoeëng nan ta” basaö, zoeken voor 't hoofd dat 

niet, gedekt en den rug, die naakt is, fig. zijn levensonderhoud 

zoeken. 
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(zie siughap v. d. W.) maungingkoS openmaken, ontblooten, ontdekken, 

ontsluieren, bekend maken; voor den dag brengen. 

hatì tasingho* openhartig, opgeruimd, blijmoedig; tasingkö® hati ba- 

goeroe vlug in het leeren; da basinghö* kaloemoen guur, koud, 

somber van het weder; sighò* daoen ambiè* boeah ronduit, zonder 

omwegen zeggen, er geen doekjes om winden. 

— singga. 

een blad, doek of iets dergelijks, opgerold op het hoofd gelegd, 

bij het dragen van zware vrachten; kohok- kokokh singgoeloeäng alles gereed 

maken, niets vergeten bij het klaar maken; baban bare” singgoeloeëng 

batoe fig. in zeer moeilijke omstandigheden verkeeren, zoodat men be- 

zwaarlijk doen kan wat plicht of volgens bevel is (voor seuggoeloeng 

zie v. d. W). gebruikt men hier gewoonlijk boeugka-boengka). 

manjanggah zich verzetten, tegenstribbelen; zich onwillig toonen. 

een plantje. 

naam van een vogeltje serindit. 

(zie v. d. W.) mampasalendang als salendang gebruiken; mampasalen- 

dang doenia aan alle wereldsche genoegens meedoen. 

(seloedang zie v. d. W.) hulsel van den bloesem der palmgewassen 

en sommige bloemen; ook een vaartuigje. 

manjalödang fig. oppervlakkig of in algemeene trekken iets meedeelen. 

(zie v. d. W.) trek, eetlust, lust tot iets. 

manjalérö makan met smaak of lekker eten; maxjalérö tidoeë lekker 

slapen; patah salérö geen lust of trek hebben; aia sal(rö slijm of 

speeksel uit den mond loopende, ten gevolge van etenstrek; tabi 

salérò dèn ik watertand. 
de vezels in de schil van een pisangbast , die tot binden gebruikt worden ; 

manjalisië van versleten kleeren alleen nog de draden overgebleven 

zijnde (sommigen spreken saksièh uit). 

(zie v. d. W.) aangrijpen, aannemen, opvangen met de handen. 

panjamboei® alè* ceremoniemeester. 

katò badjawab, gagoetng basamboei® een gepast antwoord geven, met 

gelijke munt betalen. 

mamnjamboeis hatò in de rede vallen; mampasamboeis kan koopwaren 

door een ander laten verkoopen en hem daarvoor een gedeelte van 

de winst geven, ook op die wijs in leen geven of op krediet ver- 

koopen; mampasamboei”i aan iemand goederen op krediet verkoopen 

om daarmede handel te drijven of ze verder om te zetteu; manjam- 

‚boeis ook ontvangen of leenen van iemand, of bovengemelde wijze; 

manjamboeis lan leenen of ontvangen van een ander. 

(zie sambar v. d. W.). 
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(zie v. d. W.) wanjimboet met de holle hand naar de hoogte werpen 

van vloeistoffen, losse aarde enz., zoodat deze in druppels of korrels 

uit elkander vallen; maxgimboeiti met water op die wijs begieten; ta- 

simboet darah plotseling opstijgen van het bloed naar t hart b. v. 

als men schrikt. 

naam van een heilig paard veel in de Minangkab. verhalen voorko- 

mende. 

een gouden verlengstuk aan de tanden. 

voor sambil ook plaatselijk gebruikt voor samiërg. 

1 sambil; mangjambie een kind dragen, terwijl men tegelijkertijd iets 

anders doet. 

IL richting kant, zijde b.v. sambië kamantari mati roemah hambö 

goedang aan de westzijde van mijn huis staat het pakhuis. 

(zie sempong v. d. W). 

basimpoeüh knielen; sambah simpoeáh in knielende houding, de sembaÂ 

maken fig. smeeken; tasimpoeäh op de knieën gevallen; gestort b. v. 

van een paard. 

het zelfde als tasirö* darah. 

tabak; saxtö-santöi tot vermoeid wordens toe; onder iets ten zeerste 

lijden ; snakken, smachten, reikhalzen naar iets. 

(zie v. d. W.) maxginta* rukken, uit de schede halen van een wa- 

pen; basintas pisau van een uitgetrokken mes voorzien; fasinta* ont- 

waakt, wakker uit den slaap; tasizta® hati tot andere gedachten ge- 

komen, driftig; waujinta® gadang ook manginta® roeèh spoedig groot 

worden, welig opschieten; tasinta*-sinta* lalö* iedermaal wakker worden. 

(zie v. d. W.) kokosmelk, ook in de beteekenis van het ware; het 

beste, voornaamste enz. b. v. lak satannó nan hambö katòkan nantoen 

wat ik daar zeide is ‘t ware. 

bhasantan rijk aan middelen; kö* santannö basajös tabang hambö ka- 

kioen, als ik vleugels had, zou ik daarheen vliegen. 

soendoei® basandoei® van geslacht tot geslacht, erfelijk. 

(zie v. d. W). basanda leunen. 

manjanda steunen, ondersteunen, medehelpen; gewoonte onder de 

maleische vrouwen om bij den dood van een vriendin gedurende ze- 

ven dagen in het huis van den overledene te helpen, en onder de 

mannen om, als er een man sterft, gedurende drie jaren van tijd 

tot tijd iets aan zijn kinderen te geven; paxjandaran stel kleeren 

dat de nabestaanden van den overledene geven aan hen, die op bo- 

venbedoelde wijze helpen; doedoea* sandaran tanggoeli zitten met de 

beenen opgetrokken over elkander gekruist en de armen om de knieën 

geslagen; sanda manjanda bas aoea djo tabieng elkander helpen (even- 
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als de bamboe en de kant waarop zij groeit); sauda lamang (de bam- 

boezen kokers waarin de kleefrijst gekookt wordt staan schuin tegen 

een soort van galg of dwarshout en daaronder ligt het vuur) fig. 

van alle voorwerpen, die schuin staan of liggen b. v. zooals een stok 

tegen den wand; in zeer gemakkelijke houding zitten met de beenen 

recht uit en den rug gesteund. 

(zie v. d. W). mwanjandang over de schouders dragen b. v. een doek, 

sarong, koord enz. op zich nemen; maujandang lamang ange> oerang 

fig. de kastanjes voor een ander uit het vuur halen. 

in den tekst ter wille van de lagoe voor mond gebruikt, 

(zie v. d. W). schijfvormig oorversiersel ; soebang-soehang het binnenste 

van een boompje basoeang genaamd, waarvan versierselen aan de bed- 

gordijnen gemaakt worden. 

(vergelijk v. d. W.) waxjoedt nauwkeurig onderzoeken, nadrukkelijk 

ondervragen. 

(zie v. d. W.) terug, verminderd, gezakt, gevallen b.v. van het 

water; zijn vorige gedaante terugnemen; basisoeroei” achteruitloopen 

b.v. van paarden; damam sgoeroei” afnemende in ook terugkomende 

koorts; hats soeroei® niet meer boos zijn; teruggekomen van vroegere 

plannen enz, inda* mangana pasang soeroei® fig. miet denken aan de 

gevolgen van iets of aan het geen later gebeuren kan; soeroei® 

didjalan een plan waaraan reeds begin van uitvoering gegeven is, 

weer laten varen; tusoeroei® Kalamboeaù teruggetrokken zooals een 

zeeslak in zijn huisje fig. van personen, die eerst grang iets willen 

doch zich daarna terugtrekken. 

(zie v. d. W.) wanjoröng schuiven, voortduwen, aanbieden van geld en der- 

gelijke ter omkooping; tasörong onwillekeurig, te veel, te veel vooruit, 

voorbij, bij vergissing terecht komen op een plaats, die niet in onze bedoeling 

lag; tasörong katö-katö zich voorbij praten, zich vergeten bij het praten; 

ba galèh tasörong ka Tikoe alsof men op Tikoe is terecht gekomen 

om handel te drijven fig. iets beneden de waarde of met verlies 

moeten verkoopen; wara sörong omgekocht zijn; manjörougkan tangan 

kabadjoe de handen door de mouwen van een badjve steken. 

bijgebouw van de moskee; bidkapel; school voor godsdienstig on- 

derwijs. 

het raam bij het weeftoestel om de draden vast aan te schuiven en 

gelijk te maken. 

manjoesoeù* begin maken met iets, aanleggen; basoesoeùs kajö begin- 

nen rijk te worden. Knoopsgat is hier sasöS au of sasapan en schuif 

taling5 (zie v. d. W.). 

(zie v. d. W.) maxgoesoen op, naast, in elkander zetten of leggen van 
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voorwerpen , bijeenbrengen, verzamelen van personen, bijeen of in rust 

brengen van twistende personen; soesoen pakoe opeenvolgend in groot- 

te of leeftijd. 

een inhoudsmaat van 4 gantang’s. 

(zie v. d. W.) alles wat gebruikt wordt om de tanden schoon te 

wrijven, doch hoofdzakelijk een soort van hout (%ajoe soegi) en ta- 

bak; pruimpje; basoege de tanden schuieren; soegi-soegi een boompje 

welks bladeren als geneesmiddel gebruikt worden; soegs landa* pennen 

van een stekelvarken; men zegt ook sigoelanda* en sagalanda”; (voor 

uitpeuteren van de tanden, zie Pijnap., zegt men hier Goekië). 

(zie v. d. W.) toorts, fakkel, mwangoeloeüh met een fakkel bijlichten ; 

manjoeloeth njoeloethì onderzoeken, trachten opheldering te krijgen; 

inda® basoeloeh batang pisang bagalanggang matò rang banja” in de 

beteekenis van: deze zaak is geen geheim, iedereen heeft het gezien 

of weet het. 

(zie v. d. W.) baan, geer, zijstuk onder den arm van een hadjoe (in 

’t kruis heet het hier pisa”). 

klein stukje of brokje van iets; partijdig; manjibië den een boven 

den ander verkiezen; sibiëran toelang deel van mijn gebeente. 

het druk hebben (zie sebok v. d. W.). 

(zie v. d. W.) een vergadering van minstens 44 personen in de 

moskee; in sidang toean daor N. (zie v. d. W.) opgegeven komt het 

mij voor, dat men te doen heeft met daxg een woordje in de Min. 

verhalen dikwijls als stopwoord en ook uit eerbied gebruikt. 

(zie v. d. W.) verstooid, uit elkander, van elkander verspreid; 

manjert”kan uitstrooien, iets strooien, verspreiden, van elkander of 

*_ boengind rondverteld, openbaar gemaakt; uit elkander doen; faserd 

baséra-séra* overal verspreid, verspreid door elkander ; mampaséra” kan 

iets verstrooien, wegwerpen, versmaden fig. niet willen, zich niet 

storen aan; baséra* lari naar alle kanten uit elkander loopen ; taséra* 

barèh kau fig. tegen een vrouw, van wie zeker lichaamsdeel onbedekt 

is; mangera”ì bestrooien, taséras 1amboeisloshangen van het hoofdhaar, 

waarvoor men” gewoonlijk tagérai gebruikt 

(zie v. d. W). overschot, restantje; oepek vratjoen sisö mamakan er 

heeft werkelijk vergiftiging plaats gehad, als de overblijfselen doode- 

lijk werken; sisö omba* makhampehkan voor datgeen wat niet meer 

gebruikt kan worden; voor personen, die nergens toe deugen; voor 

ontuchtige lieden; voor hen, die pas van eene zware ziekte zijn her- 

steld; ida* basisö atah dimantjis fig. het is schoon op gegeten. 

manjipe’ kan iets snel in zijwaartsche of achterwaartsche richting brengen 

b. v. mangjipe*kan koelamboe een gordijn openschuiven; manjipe*han. 



badjoe een badjoe openslaan b. v. als men het warm heeft ; mazjipe* kan 

kain habahoe een kain of doek over een der schouders slaan; sasipes 

een oogenblik. 

ook sigos uitgesproken (zie v. d. W. sikap en sigab) welgemaakt, 

goed gevormd, vlug, flink, vaardig; basigap zich in postuur stellen, 

op zijn hoede zijn, zich gereed maken, basigo* makan eten klaar ma- 

ken; sigö” Kato vaardig in ’t spreken, waxjigo”t uitrusten, zich in 

postuur stellen tegen over iemand, zich gereed houden om te belet- 

ten, dat iemand iets doet wat in ons nadeel is, bespieden , beloeren. 

(zie v. d. W.) basilë$ schermen; basilë* kato toespelingen maken op 

elkander, elkander steken onder water geven; manjilës met over- 

leg of nadenken iets verrichten; mampasùlë*han te doen werk verlich- 

ten, b.v. mampasilë'kan karadjö djö hati saba om het werk te ver- 

hiehten, moet men gedaldig zijn. 

gekruist, oneenig, twist, oneerigheid. 

met úUiëS tulils; tjalië®; gebruikt voor zien, kijken maujilit”i waar- 

zeggen. 

(zie v. d. W.) wanjilau zien, silau palihatan verblind door het zon- 

lieht (zie siloe Pijn.); mangilaui waarzeggen. 

NG. 

dikwijls gebezigd voor amoeiü/ 

mangangam de lippen op elkander sluiten, nadat men iets in den 

mond heeft genomen, ophappen. 

mangiang weerschijn, gloed afwerpen of verspreiden, glanzen, weer- 

kaatsen. 

langiang ngiang van geluid niet duidelijk meer hoorbaar door den 

verren afstand; ook van nieuwsberichten uitgelekt, eenigszins bekend 

geworden. 

mangiang-ngiang sahi”no steken, kloppen van pijn, vooral bij wonden. 

oela mangiang regenboog; ngtang ngiang rimbö meestal vergezeld 

van biljatja bintjatjau gebruikt als scheldwoord in de beteekenis 

van gemeen, laag mensch. 

(Men vertelt dat de geest van kinderen, die buiten den echt geboren, 

in een of ander woud neergeleed en aidaar omgekomen zijnde, blijft 

rond waren en voortdurend om hulp schreeuwt). 

P. 

mamatji® persen, in de hand vasthouden; mamatji® pataroeüh in be- 

waring nemen; mamatji® gadaì een pand bewaren. 

bapatjah bespreken. 

nan limö kötö enz. is een landstreek op de grenzen van oud-Agam 

en Pajakoemboch. 
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voor djintan; padi loemoei” een padisoort met kleine, bonte korrels. 

(zie v. d. W.) buik, pens, maag g, ingewand; gadang paroei” zwanger; 

inda* baparoei” geen verstand, geen nagedachte, geen besef van iets 

hebben; asa5 paroeis of taparoei® alleen om eten denken, eetzak ; padt 

baparoei® de gevulde padi-aren; tibö diparoei” dikampihkan tibò dimatò 

dipitjèngkan fig. verschoonen hen, die ons na aan het hart liggen 

en hard zijn, voor wie ons onverschillig zijn; partijdig zijn; sahi” 

paroeis of paroei* madoe groote behoefte gevoelen; soetö saparoei” 

een streng zijde; laî diparoeis pangoeloe fig. dat weten we al (voor 

paroei® kaki en paroei tangan zegt men hier djantoetng kaki en tangan). 

tuin; paras siang het aanbreken van den dag, bapara* para” één 

voor één. 

gewoonlijk voor zinneloos, niet recht wijs, idioot. 

(zie v. d. W. en P.) opdracht, boodschap, bestelling; bapasan een 

boodschap meegeven aan; mamasankan iemand door tusschenkomst van 

een ander bij ons laten komen; iets bestellen aan iemand om toe te 

zenden of mee te geven aan een ander; mamasani iemand opdragen een 

bestelling of boodschap te doen; een last door een ander doen volvoeren. 

tapasah wt eenig gevaar ontkomen, aangeland, heengeraakt, ergens 

aangekomen. 

mamakoet* houwen, hakken; Aeroeë® pakoet* lawaai, rumoer, leven. 

(zie Pijnap.) mamahië® schreeuwen, padiëh sampat hatoelang pakië® sam- 

paì kalangis fig. in zeer ongelukkige omstandigheden verkeeren; ma- 

mahiës pandjang hard en lang gillen uit verdriet. 

een toovermiddel om liefde op te wekken. 

mamalvet* op de schoot laten zitten; bapaloeï* op de schoot zitten. 

(zie v. d. W.) het vermoeide, pijnlijke gevoel in de ledematen, ook 

vervelend; panè” mandanga vervelend om te hooren en in dergelijke 

uitdrukkingen: een tegenzin hebben, zat zijn van iets; tapanê in gun- 

stige beteekenis: ten zeerste met iets ingenomen zijn; in ongunstige 

beteekenis: geraakt of getroffen zijn; czda® panè® panè”nò hari hoedjan, 

het houdt maar niet op met regenen. 

een soort van mangga. 

(zie v. d. W.) ook pagoeöng pakoe de kop van een spijker; saboeah 

pajoeïtng denzelfden panghoeloe hebbende; pagjoeäng pandji het vorste- 

lijk regenscherm als rijkssieraad; fig. beschermer, de voornaamste. 

les, raadgeving, dat geen wat nuttig is onthouden of herinnerd te worden. 

== petola (zie v. d. W.). 

geest, geheimzinnige kracht vooral bij het voortbrengen van geluid, 

waardoor iemand meegesleept, betooverd wordt; piloeroe bapitoenang 

een kogel, die altijd raakt. 
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wordt plaatselijk gebruikt in de beteekenis van kirönö (men zegt ook 

padahkan). 

kruipplantje met ronde blaadjes. 

dijkje tusschen de sawak's; pamatang laboeüh dijken aan den kant 

van den weg; prmatang hidoetng neusbeen; hatö-katò indas bapama- 

tang zonder eind spreken, een vloed van woorden, razen, tieren. 

vlammen in het hout, ook ringen daarin gebrand. 

(zie v. d. W.) verboden, ontzegd, wat niet mag, wat verboden is, 

verbod; paxtang na“ ò’ wat hij voorgeeft, dat hem verboden is wil 

hij juist graag; de druiven zijn zuur, zei de vos; pantang si Ramú 

maminta” tolong ik houd er niet van om hulp te vragen (si Ramö was 

volgens de overlevering iemand, die steeds verkoos zich zelf te helpen) ; 

ida mamantang voor alles geschikt zijn, van alle markten thuis wezen. 

sapantoen zooals, evenals, bij voorbeeld. 

streep of teeken op het lemmet van een wapen, vlam in het staal. 

gekruisd, kruiseling in elkander, van de vingers der eene hand in 

die van de andere; bapantjö kruisen; (zie pantja v. d. W.) pantjo- 

pantjò is plaatselijk bekend als de naam van kleine hutten op de 

ladangs, waarin overdag verblijf gehouden wordt. 

(zie v. d. W.) scheef afgesneden; afgehouwen, punt van een kalam 

saga; pantjoeùng hidoetng arendsneus; mamantjoeäng afhouwen, iets 

scheef afsnijden fig. beschaamd maken. 

== spantjoeran (zie v. d, W.). 

(zie v. d. W.) een heester, waarvan de bladeren gebruikt worden om 

er matten en zakjes van te vlechten. 

(zie v. d. W.) wit, blank, Lapoetiëh matd' iets graag willen maar niet 

kunnen krijgen; ook de toestand van hem, die lang op iemand 

wacht of met verlangen naar iets uitziet; mahitam moemoetièhhan 

heerschen, heerschappij voeren; poetiëh taloe het wit van het ei; wit 

zooals eieren, waarvoor ook poekeh diloea hoenjiëng didalam van 

iemand, die mooi weet te praten, maar °t niet meent; mamoetiëh zich 

wit voordoen of zooals wij zeggen: het is wit van de enz. ; poetië/ hati 

oprecht; wax badarah poeliëh de aanzienlijkste; aloen tantoe hitam 

poetiëhnò nog miet bepaald hoe het zal afloopen, in onzekerheid 

omtrent iets verkeeren. 

(zie v. d. W.). 

op, weg, verdwenen, uitgeveegd, uitgestorven, kaal van boomen, 

uitgebloeid van planten. 

mest, bemesting, mamoepoeit* bemesten; doen smeulen van het vuur; 

zorgen dat het niet uitgaat door er bv. spaanders, zaagsel, enz. bij 

te leggen; api mamoepoeü” het vuur smeult; mamoepveü* is fig. op- 
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stoken, opruien; mamoepoet ba api dalam dadö fig. hoe langer hoe 

erger van ziekte, toenemen van wrok. 

los wit elkander, verspreid , verstrooid. 

K. 

een lengte van 4 hesta, doch alleen bij stukgoederen ; sakaboeüng be- 

teekent anders een stuk, onbepaald hoe lang; b. v. sakaboeing taboe 

een stuk suikerriet; mangaboenge bij haboengs meten; mangaboeëng 

in stukken slaan, b. v. bamboe, suikerriet enz. ; mangaboetng kain een 

stuk linnen of katoen afsnijden, zooals de kooplieden doen, nadat het 

gemeten is; fig. voor het geven van een stuk kain enz. van leerlin- 

gen aan den onderwijzer, als zij bij hem onderwijs willen ontvangen. 

een gezegde waarop te rekenen valt; een flinke, onbewimpelde uit- 

drukking. 

een soort van fijn neteldoek. 

spoor; kasannö waarschijnlijk , volgens vermoedens of gegevens; ma- 

ngasan sporen, teekens hebben , merkbaar zijn ; ixda* bakasan onzicht- 

baar, inwendig, in stilte. 

rijstpoeder; mangasaiù met rijstpoeder inwrijven. 

pangapan hari kint hoe laat is het? paugapan roemah Jinò hoe staat 

het met dat huis? 

mangalö* dicht vallen, dicht gaan van de oogen; maugalö*kan dicht 

doen; takalö® in slaap gevallen, ingedommeld; fidoet sakalös een 

dutje doen. 

— hena getroffen, geraakt, gevangen, er in geloopen zijn, doelmatig, 

passend; dalam kanaï aiep geraakt, gewond, in ’t ongeluk geraakt; djarës 

manganaì de list gelukt; 4&* takoe kanaì manganaì onverschillig, on- 

wetend zijn; kanad hatö beknord zijn; galì kanaì huiverig, bang ge- 

raakt te worden; maxnganai treffen, raken, winst, of voordeel heb- 

ben bij het ruilen of verkoopen, mauganaikan beetnemen in dat ge- 

val; manganai-i iets of iemand treffen. 

een plant met lange, tongvormige bladeren, veei gebruikt om er het 

een of ander in te wikkelen. 

een soort van duif, bij de Maleiers in een reuk van heiligheid staan- 

de; zij kan volgens hen voorspoed en ongeluk voorspellen. 

een groote mand; maxugatidiëng zich zoo voor doen, een dikken buik 

hebben ; maxgatidiëngi met katidiëngs meten. 

blik, ’t knippen met de oogen; maxgoerapèh iets met spoed ver- 

richten. 

een wapen in den vorm van een sikkel en aan twee kanten snijdend. 

doodkist, ook een kast of kist om levende of opgezette dieren in te 
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bewaren, bv. Aarandò'’ harimau een kist, dienende om tijgers in te 

vervoeren. 

duidt een toestand of handeling aan, die in tegenstelling van een 

andere ontstaat of geschiedt, doch waarop men te voren niet reken- 

de; b. v. van iemand, die erg ziek is en tegen verwachting beter 

wordt, zegt men bv. dez asò awa*nò kamati, hironö sanang soeroeiSs 

zoo zegt men ook aga* hatì den inda* kadjadì dö, kironö djadì djoeö. 

(Men gebruikt ook dikwijls voor kirond, tapé* of ap?*). 

een soort van pap. 

mangaloesoet* dooreen wrijven, in elkander frommelen; maxngaloe- 

soeù* api vuur uitmaken door wrijven met de handen, voeten enz. 

kaloesoeü* soeroe zich heen en weer wringen van pijn. 

djantì een fraai gekleurde tor, waarvan de schilden onder het glas 

la ringen, spelden, enz. gelegd worden; men gebruikt dit dier ook 

als doekspeld of ander sieraad. 

in groote hoeveelheid neervallen b.v. van vruchten, tranen; kletteren 

van den regen; knetteren van geweervuur. 

slap, los, gerimpeld, kwabberig; b.v. kaxdoeü djangë*nó zijn huid is 

gerimpeld; kandoeë hatì zacht van aard. 

zie hkoendoer (v. d. W.). 

mangandoeëng In den gordel of tusschen den buikband dragen; zwan- 

ger zijn; kandoeüngan dat geen, wat men in den buikband draagt; 

baarmoeder; dazsana* kandoetng echte broers of zusters, kinderen 

van één vader en moeder, ook in andere familiebetrekkingen b.v. 

kaka® kandoeäüng enz. 

wild varken. 

uitspraak van het zelfde. 

blik en klokkenmetaal. 

mangoebië* een voor een ontbolsteren; sakoebië® een heel klein beetje; 

pangoebièë*an gebolsterde rijst; minta* dada* dirang mangoebiës pa- 

dischillen vragen aan hen, die de padi ontbolsteren, fig. vragen 

aan hen, die zelf niets hebben; ba* raso koebië® heel lekker. 

1 halskraag bij duiven; boeloe matö kôröng samengegroeide wenkbrau- 

wen; kòròng kampoeüng omtrek, grens van de kampong. 

U kajuit, afgeschoten gedeelte in het achterste van een vaartuig. 

in de war, verward; oerang hoesoeis heden, die met elkander in 

tweespalt leven of het niet eens zijn; ko* bakoesoei” gondjong fig. 

uitdrukking voor: er mocht eens verdriet worden aangedaan, men 

mocht eens verdriet krijgen. 

nadere verklaring, opheldering, uitlegging; maxngoesoeih om nadere 

verklaring of opheldering vragen, nogmaals onderzoeken. 
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bakoesoe” reinigen, het vuil van het lichaam wasschen, afwrijven 

(wordt nevens goesoeùt” gebruikt (zie v. d. W.). 

vel, bast, schil, omkleedsel enz; oppervlakkig, in enkele trekken, 

schema ; koeli hari opperhuid; bakoeli” koeli* langdurig op eene plaats 

blijven ; ba’ hoetì’ dasoen zeer dun; hari panch alang bakoeli® weemoe- 

dig aangedaan zijn (bakoeli” het geluid van een kiekendief.) 

indien, wat betreft, aangaande; in vereeniging met ko” wordt het 

gebruikt in de beteekenis van apa lugi b. v. sadang awa no ta 

tahoe ho’ koenoen awa” den als hij het zelfs niet weet, hoeveel te min- 

der ik dan. 

het open en dicht gaan van de vogen; mangidjo’ de oogen open 

en dicht doen, een teeken met de oogen geven, knipoogen, boelan 

bakidjo® of hari bakidjö” het afnemen der maan; takidjo’ kidjo’ flonke- 

ren, tintelen van de sterren; sakidjö eventjes. 

bedrog, list, streek ; bakitjoeth dubbelhartig, veinzende zijn ; waugstjoeah 

laga’ laga” op brutale wijze bedriegen. 

baketjaiì ketjai verspreid; aan flarden, uit elkander. 

links; Gape” kida of mangida voor iemand, die gewoon is de linker- 

hand te gebruiken; sumò djö kida om het verachtelijke van iets uit 

te drukken; Aetongan hakida gemeene praatjes voeren; langkah kida 

fig. een noodlottige stap, een poging met een onaangenamen uitslag ; 

op een ongunstig oogenblik iets doen; maxngidakan of mangkakidakan 

slechte beteekenis aan iets geven; of iemand met verachting behan- 

delen, links laten liggen. 

maungiro” of mangirap uitschudden; wangiro kan door uitschudden ver- 

wijderen, uitschudden, afschudden ; mangiro’ ook weggaan of weg- 

vliegen gewoonlijk om niet meer terug te komen; verwijderen, zon- 

der dat men weet wat er van het voorwerp geworden is. 

mangisaì door uitschudden verwijderen b. v. stof uit een kleed ; kor- 

rels uit de padihalmen, ook losser maken b.v. zaugssat roempoei’ ; ma- 

ngisai aboeë” ontwarren vau het hoofdhaar, uitschudden; Aisaian rijst- 

zeef. 

thans, nu, tegenwoordig; kind-kini op ditzelfde oogenblik; onmid- 

delijk, zonder verwijl. 

G. 

mangabaì grijpen, reiken, naar iets; in fig. zin: om hulp vragen. 

maunggato” doorbreken, in stukken doen, van de huid ontdoen, het zij 

met de tanden, de handen, een mes enz; sizggahlah makan siriëh 

sagatò* kom een beetje sirih eten. 
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== gedoeëng een huis van Wuropeesch maakel; oeraug gadoeëng zijn zij 

die op een hoofdplaats wonen; gadoeëug een soort van aardvrucht als 

geneesmiddel gebruikt; pelo gadoetng of oebi gadoeëng aardappelen. 

1. een koker van een of meer bamboe geledingen om er water mee te 

scheppen of in te bewaren 

1. manggaroetng met groote stem huilen, een groote keel opzetten, 

hard weeklagen. 

(zie v. d. W, gera5) het trillen van de oogleden, lippen, neus- 

vleugels, vingertoppen enz. door den Maleier beschouwd als een voor- 

teeken beweging brengen ; van een voornemen at brengen , teweegbrengen ; 

bagara® ich bewegen, verroeren, werken; ook goud bewerken ; tagara® 

dihati op de gedachte gekomen; pagara*an werk, bezigheid. 

een woord om twijfel uit te drukken in de beteekenis van wellicht, 

misschien, waarschijnlijk, niet zeker; b. v. lat si anoe disenan was N, 

daar? Zyda5 garan ik weet het niet, ik betwijfel het: of dat is niet 

met zekerheid te zeggen. 

haastig, gauw, met spoed. 

gauw, haastig, snel. 

— gelang; galang-galang ingewandswormen; toedjoe galang-galang een 

tooverm:iddel om die wormen te bezweren. 

bang, bevreesd, hniverig voor. 

vol met een vloeistof, overdekt met een vloeistof b. v. sawa/ lah ga- 

nang di aië. 

abuis, verkeerd, beteuterd, in de war. 

uitvallende beweging bij het schermen; manggajoeëtng uitvallen; ba- 

gajoeäng wederkeerig uitvallen; door redeneering het van elkander 

trachten te winnen. 

een soort van vlechtwerk, zooals b. v. dat, waarin het gras verkocht 

wordt. 

een booze geest of duivel. 

een stellage als kampplaats voor hanen, en waarbij de toeschouwers 

in een kring om heen staan. 

rumoer, hevige ontsteltenis, opschudning. 

== gementar. 

bang, bevreesd, huiverig; takoeis ganta versterking voor zeer bevreesd; 

piganta middel om iemand bang, huiverig te maken (zie v.d. W.) 

=— ganteh. 

onkruid met onaangenaam riekende bladeren. 

manggandjoeë weggaan, zich verwijderen van iemand, ruimte maken, 

achteruitgaan, achteruittrekken; met een ruk trekken b.v. aan het 

touw van een vlieger. 
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datgeen wat bij het ruilen op een der voorwerpen wordt toegege- 

ven; kanai gandoeúh bij het ruilen beetgenomen zijn; bagandoeäk 

komt ook plaatselijk voor in de beteekenis van door elkander, ver- 

mengd b.v. bagandoeüh samiëng roepiah djö oeang soehoe. 

gauw, haastig, vlug, met spoed, (vergelijk goot v. d. W.). 

manggoelits omkantelen, omrollen fig. plagen , lastig vallen, oneenigheid 

voortbrengen; bagoelië® om en om vallen; om en om rollen. 

voor öla*-ölai praatjes houden, met elkander schertsen, kouten. 

plaatselijk voor boems. 

gewoonlijk gérai, los, uit elkander; maxuggera* losafhangen van de 

haren, kleederen enz. manggera”kan loslaten afhangen; manggera* gera* 

zegt men van hen, die druk op straat loopen om te pronken met 

hun mooie kleeren. 

koppig, vasthoudend aan eigen idées; gigiëh bakaradjò’ zonder ophou- 

den werken; bagigiëh ruzie maken, redetwisten. 

zenuwachtig beven b.v. zooals het hoofd of de handen van sommige 

menschen. 

gek, zinneloos, verzot op iets; manggilö gek, verzot of zinneloos 

maken; manggilokan zich bezig houden met iets: bagilö-gilò om niets 

anders denken, dan om datgeen wat men doen wil; zich geheel 

toewijden aan iets. 

L. 

I los van den grond. 

IL malaboet*kan laten vallen; balaboeäs vallen; tulaboet* moeloei® 

onbedacht iets zeggen; balaboeds laboeù” mati in menigte sterven, 

palatoets datgeen waardoor de aarde los wordt, mest. 

een soort van pompoen of kalebas. 

vuil, gemeen, laag, stinkend; ma/latö’ de indigo in het water zetten, 

ten einde de verfstof er van te krijgen; wriemelen, krioelen; biza- 

tang malatò kruipend gedierte; malatökan bekladden, een gemeenen 

naam geven, vuil maken, doen stinken. 

gebogen, omgekruld; maladoeöngkhan iets buigen. 

ver, verwijderd, afgedwaald van de gedachte, talarè* larè* ver weg 

gaan, zwerven; oerang larè* zwerveling; larè hati met de gedachte 

steeds op verwijderde plaatsen zijn, denken aan hen, die heengegaan 

of achtergebleven zijn. 

ook lang van tijd; balaroei® laroei® zeer lang, langwijlig. 

malarië® draaien van meubels en dergelijke; van een opening hoe 

langer hoe dieper worden; b. v. van een wond, invreten , een gat maken. 
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malapoet* geluidnabootsing zoo als /apa* doch doffer; met de vlakke 

hand slaan; lapoeë* versleten, vergaan, verrot; maljö lapoet* droge 

visch, die door het lange liggen tot bederf is overgegaan, fig. oude 

vrijster; lapoeä” dibanaman verrotten, terwijl het in het water gelegd 

was, fig. van iets, wat men heeft, geen gebruik maken zoodat het 

intusschen bederft of vergeten wordt. 

holte, holligheid, kuil (zie lekoeng). 

malala gedurig heen en weer loopen; slenteren, straatslijpen, sullen, 

wanhopig op en neer loopen; si/ala-silalaï wordt gezegd van iemand 

die, door groote droefheid overmeesterd, niets doet, dan op en neer 

loopen of zich heen en weer wentelen. 

slapen, tala/ò* in slaap gevallen, ingedommeld, zich verslapen, /a/ó® 

van olie verstijven; lalò” lalò* ajdm een dutje doen, sluimeren. 

voor thalim. 

malalah toeschieten, toesnellen, ergens opafkomen, nazetten , ach- 

ternajagen. 

vet, lekker, aangenaam; asi lama® met klappermelk gekookte kleef- 

rijst; zan lama® dinò wat hij goed vindt, waar hij van houdt; izda® 

tahoe dinan lama” dom zijn. 

malamoen op eer hoop doen b. v. van kleeren; balamoen batindjoe 

hevig vechten; walamoen verbergen gewoonlijk door er iets anders 

op te leggen, onder iets anders leggen, of zetten; malamoen dihati 

in het verborgen; malamoen tanah den grond in groote stukken 

omkeeren. 

zwak, buigbaar, lenig, licht, jong; lamakh hati met tegenzin; lamah 

pangoeih bedeesd, er slecht uitziende; lamah paloepoets matö de oogen 

niet durven opslaan, iemand niet durven aankijken. 

ruif; etensbakje van een vogel; tinggi lawa* lawa* van hem, die 

niet gauw zijn doel bereikt; van iemand, die niet vlug van begrip 

is, ook hij, die een trotsche houding aanneemt. 

zijn, wezen, bestaan’, b.v. la? ang bapitih hebt gij geld; hambo laï 

poelò kaken ik ben ook daar geweest; balaï zeggen dat er is; beken- 

nen; malaïkan zeggen dat iets er is; la samò dimakan indas samò 

bahanti als er is ‘t samen opeten, en als er niet is samen vasten, 

fig. trouwe vrienden zijn; salaï sainda* hetzelfde. 

malajoea” heen en weer buigen zooals b.v. de takken door de wind, 

een zwevende wijze van loopen, waarbij de lendenen en armen sterk 

heen en weer bewogen worden. 

— lengkar. 

(zie lenghong v.d. W.). 

een soort van kurkema (/axgkhoeas). 
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voor tingga ter wille van de Zagoe. 

slank en hoog van boomen. 

(zie P.) malauta* ook steken van wonden of zweeren , stompen of slaan 

met de vuist; malanta’kan steken met iets. 

uitspraak voor lentik, hier niet buigzaam maar gebogen, want het 

voorwerp moet in den toestand gebracht zijn; van de tanden door 

uitvijlen, in dien toestand gebracht; malautiës buigen, naar achteren 

ombuigen. 

IL. klapwiekende komen toepikken b.v. van kippen, wier jongen 

geplaagd worden. 

(komt hier gewoonlijk voor bii pikiran en aka) lang; landjoeis kèljê 

een lang gesprek; matandjoeis ook hoog worden, welig opgroeien. 

wat aangaat, wat betreft. 

minder dan ’t geweest is, aangebroken. 

maloeloeù” inzwelgen, inslikken, doorslikken; ida“ taloeloeú” zich 

niet tevreden stellen met betgeen anderen omtrent ons willen. 

ergens doorheen kunnen, doorheen gaan; maloeloeih badjoe een badjoe 

uittrekken; maloeloeihkan er doorheen laten gaan of vallen; Aai 

maloeloeih verschieten, verkleuren; Aadja diloeloeihkan sapakan het 

werk werd in één week afgemaakt; daxsana* saloeloeih broers en 

zusters vau de zelfde ouders; kaloeloeihan miskraam hebben. 

gewoonlijk balalas lalaì den tijd met kout, scherts door brengen. 

maloelì is de kapas in kleine hoeveelheden om een stukje bamboe 

rollen, alvorens het door middel van de kiztjir, tot draden te maken; 

men gebruikt het ook somtijds voor het rollen van weeke zelfstandig- 

heden tusschen de vlakke handen. 

mos, de groene, draadachtige zelfstandigheid in het water; (schimmel 

is hier Geudawan of tendawan; kroos is kiambang). 

(de é zooals in heer) andere uitspraak van faï; Ié bafa ang kimi? 

hoe gaat het tegenwoordig? 4 bakaa het begint al (beter te worden ;) 

le hamba paù kaken awas nò sahi toen ik daarheen ging, was hij ziek. 

honger, uitgeput, zeer vermoeid. 

baléga om de beurt; maléga mandjapo2is om de beurt of den een na den 

ander uitnoodigen; malégai djò aka op alle mogelijke wijzen probeeren; 

légaran beurt. 

limoen; balimau met limauwater reinigen, fig. beschaamd gemaakt. 

in lewang gadiëng voor géwang gebruikt, het woord komt meermalen 

voor in vereeniging met langi en schijnt dan de hemelruimte te 

beteekenen of wel het blauw des hemels; pets lewang langi zou dus 

ook kunnen zijn een kist zoo schoon of zon groot als de hemelruimte. 

Sommigen geven voor lCwang deur op. 
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lioeùs lioeù” pinggang tusschen de lendenen; malioeäs de lendenen 

heen en weer bewegen. 

M. 

plaatselijk voor maraÂ. 

heeft de beteekenis van wanneer, als, indien, b.v. mwalah ha” nan 

toen, kaba’a poelò lai, als dat zoo is, wat is er dan nog aan te doen ; 

dan, toch, maar in beleefd vragenden of gebiedenden vorm b.v. 

tolong malah sakèlè” help mij toch een weinig; in sommige zinnen 

beteekent het zooveel als immers; Aart hoedjan, basah malah awas 

het regent, ik zou immers nat worden. 

(zie achteraan.) 

wel! wel aan! zeg! 

bamanoeüng An gedachte verzonken, peinzen; tamanoeùng stil van ver- 

wondering, door verbazing getroffen zijn; mamanoeïüngkan overdenken, 

nadenken over iets. 

voor madf. 

een Maleische vlag. 

mamakam een handvol te gelijk naar den mond brengen. 

of moengka voor maka. 

een boomsoort met onaangenaam riekende vruchten (zie benghoedoe). 

verhevenheden van den grond, zandheuvel. 

naast axdjö gebruikt: voor den zin gegeven, toegegeven, doen kun- 

nen wat men wil, bedorven van kinderen; maaxndjökan en maman- 

djkòkan toegeven, door de vingers zien. 

moeder (é zooals in heer). 

een boomsoort. 

dof, treurig, zonder glans. 

het tegenovergestelde van moram, glinsterend, glanzend, vriendelijk, 

vroolijk van het gelaat. 

in de beteekenis van toch, dan, dan toch, zoo, gewoonlijk in uitroe- 

pende zinnen of waar verwondering of blijdschap uitgedrukt wordt. 

b.v. ba*tjandòö ikömoh o, ziet het er zoo uit! lat moh pilih den ik heb 

toch geld!; ook ter aansporing, kom, komaan; moAlah kitò pai, kom 

laten wij gaan; pat mok kapakan ga toch naar de markt! 

== berang. 

* 

N. 

geduld! wacht! niet zoo haastig ; ‘basinamb* telkens wacht zeggen. 

naast manjonsong. 
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H. 

maharoengoeih brieschen, brommen. 

wervelwind, hoos. 

ook òjong uitgesproken, waggelen, b.v. van een beschonkene; met 

het hoofd heen en weer bewegen; wakojongkan van de tanggoeüs op 

tastende wijze dit vischgereedschap in het water steken. 

Nj- 

ondeugend, lastig, hinderlijk. 

voor ua* of handa*. 

men georuikt ook #94 sajò vruchteloos, te vergeefs, ook van personen 

zich verslingerd, bedorven hebben, tot niets dienende. 

is een geestelijke titel voor hem, die aan het hoofd van het onder- 

wijs in den godsdienst staat. Lieden van hoogen leeftijd, die trouw 

hun godsdienst plichten waarnemen, worden ook toeankoe genoemd. 

is de voorganger in het gebed (mam sambahjang); de imam nagerì 

is de voorganger bij het gebed in de moskee; de mam hadat staat 

in aanzien gelijk met den panghoeloe andikò. 

zijn in het algemeen personen, die een geestelijke functie waarnemen 

zooals: de toeankoe, pakùr, imam, chatib, enz. Meer in het bijzon- 

der is het de titel van hem, die de zakat int, tegenwoordig is bij 

sterfgevallen en huwelijken, en zorgt voor het in orde houden der 

sawah’s en waterleidingen. Zah malin ìs een veelvuldig gebruikte 

uitdrukking voor knap, velleerd zijn in iets. 
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VOORWOORD, 

In de Minangkabausch-Maleische letterkunde neemt de „/Tjindoer Matö” of de 

Geschiedenis van Toeankoe Rang Moedó een der voornaamste plaatsen in. 

NE Wie de samensteller van deze legende, die men onder de Maleische helden- 

dichten zou kunnen rangschikken, is, waar en wanneer zij werd opgesteld, valt 

mo eielijk na te gaan. 

____Te oordeelen echter naar het groot aantal woorden, die er in voorkomen en 

di ie meer aan de kusten dan in de Bovenlanden bekend zijn, zou men tot de 

BREening komen, dat zij in de Benedenlanden haren oorsprong vond. 

Hier en daar stuit men in t handschrift op uitdrukkingen, die verouderd of 

onbruik zijn geraakt, zoodat het dikwijls moeielijk viel er een verklaringen 

3 vinden. . 

Je Ofschoon t handschrift gewoonlijk in brokstukken voorkomt, ben ik toch in 

de gelegenheid geweest er enkele te krijgen, die df ongeschonden df op een paar blad- 

n na kompleet waren. Zij verschillen over het algemeen zeer weinig, en waar zij 

st geheel hetzelfde zijn, betreft dit toch slechts ondergeschikte punten zooals de 

beschrijving van eenig persoon of diens kleederdracht, enz. 

bb: De spelling is, behoudens een hoogst enkele wijziging, onveranderd teruggegeven. 

E: Wat de aanteekingen betreft, vele daarvan vindt men ook opgegeven in ’t 

woordenboek van wijlen den heer v. p. Warr, doch daar de heer Nrx dikwijls zoo 

uist gespeld en verklaard heeft, was ’t m. 1. miet overbodig, die woorden nog- 

maals op te nemen. 

Het verhaal beslaat ruim vijf honderd bladzijden Arabisch schrift, waarvan ik 

hier + de eerste honderd vijftig laat volgen met het voornemen zoo spoedig mogelijk 

een tweede gedeelte te bewerken. 

Forr pe Kook, 80 September 1885. | 

J. L. VAN DER TOORN. 
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TJINDOER MATO. 

_ Wij vragen duizendmaal om vergiffenis, daar wij slechts verhaald hebben wat 

de menschen vertellen. Hebben dezen nu gelogen, dan hebben wij daar geen schuld aan. 

Reeds langen tijd geleden was er een vorstin in Tandjoeng Boengö in ‘trijk 

n Minangkabau en wel te Pagar Roejoeng, ook Parit-Kotó Dalam geheeten. Zij 

was miet door aankoop vorstin geworden, zij was ook niet cijnsbaar, ook geen afstam- 

melinge van eem marah of soetan, maar had zich zelve tot vorstin verheven, in den 

fden tijd dat haar rijk ontstaan was. Zij was de evenboortige van den vorst van 

gem en van China, zoowel als van den Radjò laoet, zoodat haar rijk een der vier 

elen uitmaakte, waarin het groote geheel verdeeld was. Zij torschte de kroon, die 

elah Kamar heette en was de bezitster van de veelkleurige hair si Gandoom-gandoem, 

uitgespreid zoo groot was als het geheele rijk en opgerold, zoo groot als een nagel. 

was geweven door eem nimph, die jaarlijks slechts een slag op het weeftoestel deed, 

ijl de kain zich zelve inspoelde. Zij bezat ook een heilige kris, Madaug Geri 

amd, waarvan ‘tgevest van khamathout gemakt was en dat thans in drie stuk- 

nm is verdeeld. Een daarvan bevindt zich in Roem, het tweede in China en het 

le hier op Poelau Amas; en bij hunne hereeniging zal het einde der wereld dáár 

— Zij had ook een bovennatuurlijk baadje met allerlei schoone kleuren, een erf- 

van den propheet Adam en geweven door engelen. — Zij was in ‘t bezit van 

wondergoud, waaronder de draagstok brak, als men het op de schouders droeg. Zij 

t ook een lambing lamboeran, den baard van een djanggi, een lansstang van idjoek 

een schild van luizenhuid gemaakt. De pilaren van haar woning waren vervaar- 

digd uit het binnenste van de djilatang en de dwarsbalken van loendaugwortel. Zij 

een taboeh van poeloet-poeloet en een gandang van saligoeri; de kozijnen in haar 

huis waren van bajamstammen en haar zitmatje van Milalang. 

Op zekeren middag, — op den tijd, dat de zon in het zenith staat en de honden 

hongerig zijn, als het in de kampoeng rustig en op de markt druk is; op het uur, 

het weven begint te vermoeien; terwijl het warm en winderig was en er een droge 

donder rolde, — gebeurde het door Gods beschikking, dat de vorstin op een denkbeeld 

m (en sprak) „welaan Kambang Bandahari! mijn steun, sleutel van mijn schatkist ! 

an gj Kambang Boengò Tjinò! Anggoen tjandai nan goerawan, Tjatjau baragoe hati, 
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hawan, si Rindoe batjintò baik, Kasoembö hambalau pegoe, sù Kasah salendang dajang, 

Haning djanih soemoer dinapar, Tjarmin tjinö bakilatan, si Kasih anggan batjaraî, si 

Marasah goenoeng Marapi, Djaroem perak koelindan ssetö, Talipoeh poelang panggilan, 

Hamping taserak harì hoedjan’’! „Weest zoo goed si Boejoeng te wekken, die sluimert op 

de andjoeng. Laat hem naar beneden komen, ik zal hem hier in de gaanderij 

wachten.” Dit was het wat Boendó Kandoeng beval. 

Toen zij hoorde, wat er gezegd was, zeide Kambang Bandahari „vergiffenis ge- 

biedster! doch indien dat uw bevel is, dan schromen wij er gevolg aan te geven, want 

wellicht zouden wij daarmede iets onwelvoegelijks doen. Immers, als men een schrede 

te ver doet, dan brengt hij ongeluk aan en als men voor hem heenloopt verlamt hij 

de ledematen, en dat zouden wij dus ook te lijden hebben. Men kan hem volstrekt 

niet aanschouwen, daar hij schittert gelijk de zon. Imdien men slechts aan hem denkt, 

dan wordt men reeds aangedaan; door zijn naam wit te spreken verstijft de tong, en 

door hem aan te staren wordt men blind. Hoe kunnen wij hem dus wekken! Vergeef 

het ons daarom Boendó Kandoeng, al zijt gij er ook ontstemd over!” 

Toen zij die woorden vernam, stond Boendó Kandoeng op; zij ging naar het 

vóórvertrek en beklom vervolgens de trappen van de andjoeng, waarvan zij de zijden 

gordijnen openschoof, zeggende: „word wakker Boejoeng! ontwaak mijn vader; mijn 

eenige woudduf; voorwerp mijner zorgen; enkelvoudige strik die, brekende, niet her- 

steld kan worden; verlenger mijns levens; pees van mijn hart, middel tegen vermoeienis; 

verdrijver van de koorts; sidingin als verkoeling op het hoofd gelegd; bovengedeelte 

van mijn hart, ingesloten milt; gij aan wien het geheele Minangkabausche rijk zijn 

hulde brengt; opperste van de vier rijksgrooten; kroon van Tandjoeng Boengö; gij 

die het genoegen uitmaakt van Boeö en Sampoe Koedoes; de lieveling van uw moe- 

der; troetelkind van uw tante Lindoeng Boelan !” 

Op het hooren dezer woorden werd de vorst wakker; hij zat op, staarde rechts 

en links om zich heen en, zijn moeder ontwarende, ontstelde hij. Vervolgens daalde 

hij af en ging naar het oppereinde van de zaal, omringd door een drukke stoet van 

hofjuffers, die hem van beide zijden als om strijd bewaaiden. Zijn volgelingen droegen 

de sirihdoos, waarover een kleedje van geel lijnwaad lag; zij „die daarvoor aangewezen 

waren droegen zijn kris, anderen zijn hoofdband, nog anderen zijn zwaard; de tand! 

mandjahil droegen zijn spiegel; men omringde hem met lansen, waaraan lange haar- 

bundels hingen; acht voorname hofdames droegen zijn kleederen, die met gond ver- 

sierd en met bloemen van goudwater beschilderd waren, terwijl een slavin in een 

zilveren kruik water bracht, om het gelaat van den vorst te reinigen. Hij nam plaats 

op een klein matras afkomstig uit Bengkalis en Tahata Madjoen Alam geheeten; 

het lag onder gordijnen en hemelen met een zeer fijn gewerkt matje er op en daar- 

over een kleed met passement, waarop edelgesteenten en diamanten schitterden. Allen, 

vrouwen zoowel als mannen, stonden opgetogen in de aanschouwing er van; en toen 

de schare van menschen den Toeankoe zagen zitten, geraakte elkeen buiten zich 

zelve, want hij schitterde met verschillende kleuren zoodat, als men dacht rood te 
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zien, de kleur geel en waar men groen aanschouwde, de kleur blauw was. Daarbij 

bespeurde men bij hem een gedurige verandering van gelaat, dat nu eens glansde 

als de volle maan, dan weer een kleur had zooals goud van tien karaat. Zijn hoofd- 

haar was gekruld en deed denken aan een tjitjin taroehan ; het bovenste gedeelte 

van zijn voorhoofd was als de maan van een dag oud; het daaronder gelegen gedeelte 

was gebogen als een hanespoor; zijn wangen hadden den vorm van een schijf mara- 

palam; zijn oogen fonkelden als de morgenster; zijn neus geleek op een wit uitje; 

zijn ooren zagen er uit als een verwelkte talipoek; zijn lippen als uitgewerkte lontar; 

zijn tanden schitterden als een Chineesche spiegel; zijn tong was als een rijpe ham- 

palam; zijn kin had den vorm van een drijvende wolk; zijn hals was even fraai als 

die van Medan Chiali; en zijn spraak zoet en welluidend, zoodat het moeilijk geweest; 

zou zijn zelfs een prinses te vinden, die er zoo schoon uitzag. Mocht dat van zijn 

K; uiterlijk voorkomen kunnen gezegd worden; ook zijn inborst vond geen weerga. 

_ Zeldzaam waren de prinsessen, die voor hem een goede partij konden zijn; noch op 

zijn voorkomen noch op zijn manieren viel iets aan te merken; het was alsof hij 

geschilderd was; hij geleek een edelgesteente schitterende op goud. 

K Toen hij een oogenblik gezeten was, zeide de Toeankoe: „vergiffenis moeder ! 

wat hadt gij te bevelen?” 

_____De moeder antwoordde hierop: vwel, mijn jongen, de reden waarom ik u 

wakker gemaakt heb, is de volgende: ik ben al oud en ’% is daar « wenschelijk dat 

wij, terwijl ik nog leef, eens met elkander overleggen en r en. Ik wil u 

daarom iets leeren en verklaren, dat voor U moet zijn als de ovuung-oe lang, want 

als ik wilde ondernemen om U de oude tambö uit te leggen, dan zou er geen regel 

vergeten, geen titel overgeslagen mogen worden: 

: Hier in t rijk van Minangkabau, aan de oevers van de Bangkoewas, rondom 

den berg Merapi, zijn er drie vorsten, die gelijk in aanzien zijn; dee ene is de vorst van 

_Bócó, de tweede, die van Soempoe Koedoes en de derde, die van Pagar Roejoeng. 

Zi zijn als een koord getwijnd uit drie draden, doch ieder mijn kind heeft zijn 

eigen gezag. Hoor nu goed mijn zoon, naar hetgeen ik U van hen zal verhalen. 

Wat de vorst van Boeó aangaat, hij heeft het gezag in alle zaken, de adat limbago 

betreffende en moet daarbij de strikste rechtvaardigheid in acht nemen. Deze ver- 

plichting rust op den vorst van Boeó, dien wij daarom den vorst over de adat noe- 

men. Wat verder den vorst van Soempoe Koedoes aangaat mijn kind, hij doet uit- 

spraak in zaken den godsdienst betreffende. Hij houdt zich dag en nacht met de koran 

bezig; hij is de uitvoerder van Gods bevelen en doet volgens de geboden van den 

neen hij is streng omtrent de goddelijke voorschriften, zijn Godsvereering is 

klaarblijkelijk, zijn daden getuigen van vromen ijver, en zijn rechtspleging wordt overal 
nagevolgd, daar hij een hoogst rechtvaardig vorst is. Zoo zijn de functies van den 
beheerscher van Soempoe Koedoes, dien wij den vorst van de eeredienst noemen. 
Wat eindelijk dit rijk betreft, mijn zoon, hetwelk den naam draagt van Pagar 

Roejoeng, daarvan zijt gij de gekroonde vorst! Gij zijt het, die het bewind voert 
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over het geheele Minangkabausche rijk, dat zich uitstrekt tusschen den berg Malintang, 

de zee, Doerian ditakoeá® radjó, si Kalang balantá® basi en si Loeloeáf poenai mati. 

Dit alles behoort tot ons gebied. Wat de rijksgrooten betreft er zijn er vier, in 

vier verschillende landstreken; n: l: de Bandaharó van Soengai Tarab, de Kadhi van 

Padang Gantiëng, de Mangchoedoem van Soemanië® en de Toean Pandjang van Soero- 

asó, die den naam dragen van Datoek Pamoentjak en aan wie de beslissing van 

alle zaken is opgedragen. Zij hebben de meest moeielijke betrekking, daar zij van U 

de bevelen ontvangen en dag en nacht de kust moeten bezoeken, om bij de geheele 

bevolking de belasting te innen, zoowel wat betreft de opbrengsten der gronden 

als de inkomende en uitgaande rechten, die alle ons toekomen. Die vier rijksgrooten 

zijn als de rijkgevederde vleugelen van Pagar-Roejoeng; zij hebben hun macht aan 

ons te danken, en kunnen in de benedenlanden geheel naar goedvinden handelen, 

daar zij aan niemand verantwoording schuldig; zij mogen de rijkskleuren en de 

groote pajoeng dragen alsmede het lapië sorong gebruiken; dit alles echter met onze 

toestemming. Behalve dezen is er nog een ander, mijn kind! n: l: de groote heer 

van Batipoeh, die zich van ieder onafhankelijk beschouwt en de kracht zoekt in zijn 

eigen persoon. Hij mag doen wat anderen niet doen, behoeft zich nimmer in ’t 

spreken te ontzien en heeft een afkeer van op nederigen toon iets te zeggen. Wij 

noemen hem dan ook den tijger van Kotö Piliang. Wij zullen hier eens even bij 

blijven stilstaan. 

Als er verschil onstaat tusschen de adat en limbagö in dit rijk, dan is dit 

overgelaten aan den Bandaharó van Soengai Tarab. Wordt er echter, aan hetgeen 

hij vordert, niet voldaan, ofschoon de witspraak volgens algemeen gevoelen rechtvaardig 

is, dan kan. de Bandaharö zich er niet verder mede bemoeiën, maar verschijnt dan 

op de gebruikelijke wijze voor den vorst van Boeö. Kan ook deze niet beslissen, 

dan begeeft hij zich volgens de voorgeschreven vormen naar hier om voor U te ver- 

schijnen, mijn zoon, en aan ons is dan het eindoordeel overgelaten. Aldus zijn de 

voorschriften en wettelijke bepalingen. Bovendien mijn kind is er nog iemand anders, 

n. Ì. wanneer er geschillen omtrent zaken, den godsdienst betreffende, onder de 

geestelijken onstaan zijn, dan verschijnen dezen, van hun boeken voorzien, voor den 

Kadli van Padang Gantiéng, ten einde ze te vergelijken met het voornaamste boek; 

en mochten zij het dan miet eens worden, dan gaat de Kadhi met hen en al de 

imam’s, Chatib's en 44 moekim’s naar den vorst van Soempoe Koedoes, om het oor- 

deel van dezen te hooren. Kan men ook daar tot geen belissing komen , dan verschijnt 

de vorst van Soempoe Koedoes voor U en hier wordt dan de zaak uitgemaakt. 

Ook dit is volgens voorschriften en bepalingen. 

Eindelijk, mijn kimd, indien er twist ontstaat in ‘t rijk van Minangkabau; 

als men de wapenen wil opvatten en men tot geen bevrediging kan komen, dan 

moet de zaak voor den Mangchoedoem van Soemanië* gebracht worden, opdat deze 

ze bespreken en onderzoeken kan. Na t einde der beraadslagingen verschijnt de 

Mangchoedoem met alle raadsheeren volgens de bepaalde formaliteiten hier voor U, 



arna gij de zaak witmaakt. Ook dit is voorschrift en wet en daarom noemt men 

den grooten haard, en het middelpunt van het vischnet, waarin alle visschen van 

__Mimangkabausche rijk zich verzamelen. 

Er is echter nog iets anders, waarom ik U gewekt heb, mijn zoon! — Ik 

n. Ll, reeds sedert lang vernomen, dat de Bandaharó van Soengai Tarab een ga- 

lan mggang heeft opgericht in Koerimbang Batang Halang. Die galanggang is geheel 

met goud behangen en versierd met hemels en gordijnen met gele franjes. lr moct 

ar een zeer groote drukte heerschen; de hanenveeren vliegen er in hoopen over 

grond, men hoort er voortdurend het gerammel van dukaten, realen en klein 

zilvergeld, terwijl het kopergeld in goenizakken staat opgepakt en er kati's goud en 

stapels koopwaren liggen. Zijn dochter, n. Ll. Langgó Gani geheeten is reeds volwassen 

en nu wordt er reeds drie maanden lang een bruidegom voor haar gezocht. Men 

eft al drie schuren padi verbruikt, reeds drie djemat's goud uitgegeven en drie 

pakhuizen ledig gemaakt ten behoeve van de prinsen, die daar bijeen zijn. Geen 

vorst of hij is er, geen soetan of men kan hem daar vinden. Drie kemoening’s, 

die dienden om er de paarden aan vast te binden van hen, die naar haar hand 

kwamen dingen, zijn reeds doorgesleten zonder dat zij een geschikte partij kan doen 

en het schijnt dus, dat zij onder den invloed van de Saxtoeng-pilalai is. Weet gij, 

vat gij nu volgens mijn- gedachte doen moet? Gij-moet aan den galanggang van 

den Bandaharó een bezoek brengen. Uw verplichtingen toch bepalen zich miet tot 

een enkele, maar van af dat gij den troon beklommen hebt, moest gij er naar 

streven de gevoelens en gewoonten van de inwoners te leeren kennen en U van hun 

adat en limbago op de hoogte te stellen. De voorschriften van de adat eu rechtsple- 

ng zijn velerlei en t is ons niet bekend of zij daar tot op heden nog onveranderd 

Sn De vormen van hen, die vorst zijn, brengen mede, dat zij weten dat, hoe 

hooger men geplaatst is, hoe nederiger men moet wezen, en daarbij wordt van ons, 

vorsten, gevorderd, dat wij onze onderdanen in stilte eerbiedigen, zooals zij ons dit 

in het openbaar doen. Indien dit nageleefd wordt, dan komt alles tot stand en rust 

er zegen op hetgeen er gedaan wordt. De verplichtingen die op de raadslieden rusten 

zijn, dat zij op den dag slapen maar des nachts waken en geen gebrek aan wapens 

hebben; dat zij standvastig zijn in hun handelen, onpartijdig in het opleggen van 

flen, dat zij altijd bezig zijn en immer een oog in het zeil houden. Verstandige 

en moeten weten te verbeteren, wat niet goed is en in alle moeielijke omstandig- 

en te voorzien. Macht uit te oefenen is niet gemakkelijk en men heeft daar- 

omtrent wel acht verschillende gevallen. De vorsten, de parapatih’s, de kooplieden, 

de biopari's, de adat, de vergaderingen, het verstand en de boeken hebben daaromtrent 

ieder hun eigen verklaringen. Ge moogt ze niet met elkander verwarren en ze ook 

t gelijkstellen als gij ze met den Bandaharo behandelt. Luister daarom goed, mijn 

n! en onthoud daarbij dat de oorzaken van de misdrijven der onderdanen vijfderlei 

zijn: ten eerste worden er verkeerdheden begaan met de handen, ten tweede met de 

va ten derde met den mond, ten vierde met de oogen en ten vijfde door het 
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gedrag. Ziedaar waaraan de verschillende feilen der onderdanen zijn toeteschrijven. 

De rechtspleging nu van den vorst is tweërlei: ten eerste zij is hidoep en ten tweede 

zij is mati. Hidoep wil zeggen: zijn uitspraak kan niet door anderen voor ongeldig 

verklaard worden; mati, beteekend dat dit wel kan geschieden. 

Die van de parapatih’s bepaalt zich tot drie gevallen: ten eerste geven zij 

bepalingen omtrent de betaling van schulden; ten tweede voor het innen van schuld- 

vorderingen; ten derde voor het verdeelen van de gemeenschappelijke bezittingen. 

De voorschriften der kooplieden zijn van vierderlei aard: zij mogen miet afwijken van 

het vroeger door hen bepaalde of in het later door hen vastgestelde; wat voor anderen 

geheim is, mogen zij niet vertellen, doch wat bekend gemaakt mag worden, dienen 

zij aan anderen mede te deelen. De verplichtingen van de rechtsgeleerden bepalen 

zich tot drie zaken, ten eerste zij zien, ten tweede zij hooren en ten derde moeten 

zij het bewijs van de overtreding hebben. Voor de adat bestaan er drie voorschriften; 

ten eerste moet de misdaad duidelijk zijn, ten tweede moet zij door getuigen gestaafd 

kunnen worden, en ten derde dienen de bewijzen in handen van den rechter te zijn. De 

vergaderingen houden zich aan twee bepalingen n: 1: wat het eerst afgesproken is, moet na- 

gekomen en wat er voor het gevolg te bepalen valt, later behandeld worden. Het oordeelen 

volgens het verstand geschiedt op drieërlei wijzen : ten eerste iets kan noodig of plichtmatig; 

ten tweede het kan geoorloofd, ten derde het kan ongerijmd of onmogelijk bevonden 

worden. Wat de boeken betreft, die hebben hoofdstukken en artikelen, waarvan de 

eerste den inhoud aangeven en de laatste dien nader toelichten. 

De wijze waarop de menschen zich uitdrukken draagt het kenmerk van 

misleiding zooals in Atjeh, of het zijn zinspelingen zooals bij de Maleiers of het is 

gebloemde taal zooals bij de bewoners van Baroes. 

Verder, mijn zoon! indien gij in Soengai Tarab zijt aangekomen en de Ban- 

daharo doet iets, wat hij niet doen mag, of indien hij wat te ver gaat in het spreken 

en maar zegt wat hem voor den mond komt, dan moet gij er U ditmaal maar 

niet aan storen, wijl het voor de eerste keer is. Gij zult zoodoende verstandig han- 

delen mijn kind! en hij zal U vreezen en liefhebben; afgescheiden hiervan is het 

niet goed, te zijn zooals een Aaroean, die kinderen opeet. 

Wat gij daarenboven ook vooral onthouden moet, mijn kind! is dat er voor 

hen, die op den vorstelijken zetel zitten nog zeven zaken zijn nateleven; n: l: zij 

moeten rechtvaardig zijn, voorzichtig en moedig, in hooge mate milddadig, behoedzaam 

in het spreken, geduldig, niet zorgeloos en maar niet alleen aan genoegen denker. 

Verder wensch ik mijn kind, dat gij zonder schande of onheilen van daar 

moogt terugkeeren en gij, zoo God mijn gebeden verhoort, een lang en kalm leven 

moogt leiden, waarin gij al uw verlangens bevredigd ziet! 

Verder brengen de voorschriften mede, dat, indien gij door die oorden heen- 

trekt en te Soeroasö aangekomen zijt, gij met den Imdomo van daar beraadslaagt en 

tracht het met hem eens te worden. Te Padang Ganting gekomen moet gij met den Kadli 

in overleg komen en trachten ook met hem tot dezelfde zienswijze te geraken. Komt ge 



Bik 

van daar te Soemanië® dan handelt ge insgelijks zoo ten opzichte van den Mangchoedoem 

en zijt gij later in Batipoeh dan doet ge ook zoo omtrent den Grooten heer daar. 

Als ge dan niet meer met de grooten der vier balai’s in gevoelen verschilt, dan zijn 

de twisten de wereld uit; doch is er nog iets, waarover gij het niet eens kunt wor- 

den, dan brengt ge de zaak tot haar einde; daarna brengt gij de rijksbestuurders 

met den Toean Gadang van Batipoeh bij elkander en verschijnt met hem voor de 

vorsten van Boeö en Soempoe Koedoes; wat de adat en limbago betreft, daaromtrent 

mag men niet van gevoelen verschillen; men moet wat tot de sjara’ behoort ook vol- 

gens deze en wat adat is, volgens de adat behandelen. Niettegenstaande dit, moeten 

die twee zaken elkander steunen, dewijl zij elkanders grondslag uitmaken. Tracht het 

daarom met elkander eens te worden en onthoudt dat, als gij met de vorsten van 

Boeó en Soempoe Koedoes en de rijksgrooten eendrachtig samenwerkt, de harten 

van Uw onderdanen gerust zullen zijn. Als men weet, dat de rechtspleging van het 

begin tot het einde rechtvaardig is, dan zal uw naam immer het toppunt van roem 

zijn en het zal overal bekend worden dat de vorsten dezelfde denkbeelden hebben 

_ van hum hooge waardigheid, de rijksgrooten één zijn in hunne bevelen, de oerang 

toeö dezelfde begrippen hebben omtrent het naleven der wetten, de panghoeloe’s op de 

zelfde wijze recht uitoefenen; de manteris eendrachtig samen werken en de hoeloe- 

balangs dezelfde denkbeelden hebben omtrent datgeen wat schande voor hen is. 

_ Dat nu zou ik gaarne wenschen, opdat het land in vrede zij, zoodat de ongetrouwde 

vrouwen zonder geleide over den weg kunnen gaan en de kooplieden uit verre oorden 

naar hier komen, om hun waren te verkoopen. 

Indien ge Soengai Tarab zonder ongelukken moogt bereiken, hoe verheugd 

zullen dan de Bandaharo en de rijksgrooten, de panghoeloe’s met alle manteri’s, de 

bantaro’s en jongelieden, groot en klein, oud en jong, geringen en aanzienlijken, 

armen en rijken zijn! 

„Als gij op reis gaat, neem dan ook uw jongsten broer, Katjindoean, mijn 

oogappel, mede; want deze is zeer verstandig, spreekt vriendelijk en boezemt anderen 

ontzag in; hij is gelijk de vlugste haan op den galanggang, of zooals de limpapeh 

in onze woning; hij is de vertrouweling van alle inwoners in het rijk van Minang- 

kabau. Het zal voldoende zijn dat gij met U zessen gaat” 

„Als gij op reis gaat’ zoo vervolgde zij „moet gij ook den haan meenemen, 

den haan Kinantan met zijn langen staart, die over dag met uitgespreide vleugels 

neerstrijkt en des nachts zich verbergt (?) die wit de holte van de hand eet en uit 

de boengò koekoe drinkt. Het is de vlugste haan van het paleis en uit één ei ge- 

komen met Biring Sanggoenani, den haan, die op den berg Marapi woont, die hoog 

in het hemelruim kraait, die van zephijrs leeft en bloemenwater drinkt en die nestelt 

op den talang parindoe, daar, waar de wilde vogels sterven en waar het nest is van 

de zwarte civetkatten. 

Neem ook Goemarang mede. Goemarang heeft een dikken, vollen staart een 

zwart streepje in de hoeven, een sterk gevormde borst, zwarte lippen en onder de 
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tong een IJ-vormig teeken; zijn beenderen zijn zwaar gebouwd en hij heeft een snellen loop; 

hij wordt gerekend tot de Tedji-paarden en is een afstammeling van het paard Samboerani. 

Wat den haan Kinantan aangaat, deze is voor hanesporen onkwetsbaar. 

Laat U tevens vergezellen van djoearó Medan Labiëh met een koker hane- 

sporen en een streng bindgaren bij zich. ’tIs niet noodig, dat ge er met U velen 

heen gaat; want het geheele rijk behoeft er niet mee bekend te zijn; Uw onderdanen 

behoeven niet te weten, dat gij het zijt en daarom behoeft ge slechts met uw zessen 

te gaan en kunnen si Barakat, si Baroeliëh en si Tambahi U volgen. 

Zijt ge op de plaats van Uw bestemming aangekomen, mijn kind, tracht dan 

in overleg te treden met den Bandaharo; onderhoud U ernstig en in het geheim 

over alles met hem en laat Datoek zeggen, of het hem behaagt om mijn leveling, 

Tjindoer Matöó tot schoonzoon te nemen. In geval hij niet wil zou ik gaarne zien, 

dat niemand er iets van te weten kwam, opdat er voor U geen schande uit voort- 

vloeie. Mocht hij daarentegen er wel toe bereid zijn, dan zal hij in hem slechts 

een zwakken steun vinden, want Tjindoer Mató is doodarm. Bespreek vooral ook de 

hoedanigheden en het karakter van uw jongeren broeder. Deze toch stoort zich aan 

niemand en als er iets is, dat hem niet aanstaat, dan gaat hij met zijn achterste naar 

boven staan, en spuwt, onder het uiten van allerlei brutale woorden, op den grond; 

hij is zeer driftig en in plaats van zich tot bedaren te laten brengen, wordt hij hoe 

langer hoe erger; hij heeft daarenboven een ongestadig humeur, spreekt anders dan 

een gewoon mensch, en zegt gewoonlijk iets, dat voor tweeërlei uitlegging vatbaar is 

of waarop niet te rekenen valt. Ik zeg dat zoo, omdat, indien er later iets met hem 

gebeurt, gij daardoor schande zoudt ondervinden en het dan zijn zou alsof ik aan 

anderen om hulp gevraagd had, maar daarbij toch mijn eigen zin heb gevolgd, en 

toch zou ik voor mij hem altijd bij mij willen houden.” | 

„Ja, (antwoordde de Toeankoe)” als gij uw zin hadt, zoudt U gelukkig ziju, 

indien wij thuis mochten sterven, wij zouden alleen van huis naar de fapian mogen 

gaan en ons mogen verlustigen met balwerpen, paardrijden en vlieger oplaten. Nu 

dit echter niet zoo zijn kan, is uw hart niet tevreden. Als gij drukte en gejoel 

hoort, als gij verneemt, dat er vreugde is onder de jongelieden van mijn leeftijd en 

het te lang duurt, voordat ge weet wat er gaande is, dan gunt ge U den tijd niet 

den trap af te gaan, maar ge springt, zonder aan iets te denken, naar beneden. 

Daarom zal ik, om niet verder te gaan dan ik mag, maar alles aan U overlaten.” 

Toen Boendo Kandoeng dit hoorde, begon ze te glimlachen zeggende: welaan mijn 

jongen! mijn eenige woudduif, voorwerp mijner zorgen, als ge zoo spreekt bevalt 

mij dit des te meer. Hr is echter nog iets, n: l: morgen ochtend wil ik alles klaar 

maken en djoearo Medan Labieh, die in Solok dalam woont, ontbieden. Daarenboven 

is Katjindoean ook miet hier.” 

Het was zoodoende reeds achtermiddag, schemering en eindelijk avond ge- 

worden, zoodat men de damar aanstak. In dien nacht werd er geen oog geloken 

maar leerde de moeder aan haar kind allerlei wetenschappen, die betrekking hadden 
* 
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op het tegenwoordige zoowel als op de toekomst. Zoo leerde hij de pindoedoek, de 
pilajah, de pigaring, de pigantar en de toetjo karakoetö. Behalve deze werd hij ook 
_ onderricht in de kunst om zich in % licht onzichtbaar te maken, tegenover een 

groote menigte vijanden plotseling te verdwijnen, zich te verbergen voor de punt 

_ van een vijandelijk wapen door juist en net zijn passen te maken en heel hoog op 

te springen; hij verkreeg de kennis om anderen in hun begeerten tegen te werken, 
booze harten tot bedaren en in zichzelf gekeerden tot spreken te brengen. 

God vergunde hem kennis te krijgen van alles, wat er onder de zon is. 

et Daarna sprak Boendó Kandoeng: kom aan, mijn kind! luister nu goed hoe 

uw moeder aan al die kundigheden gekomen is. In vroeger jaren, toen ik U onder 

het hart droeg, had ik allerlei sterke begeerten, zoodat ik zelfs het hart van een 

_krokodil verlangde te eten; doch waar ik den meesten trek naar had, was een gading 

klapper. Het behaagde God, dat ik alles kreeg en wel door toedoen van Salamat 

_Pandjang Gombä*, een trouwen bediende van mij. Eenigen tijd daarna viel ik, 

zoo wat om vier uur in slaap en begon te droomen. Ik droomde dat er een Wali, 

de bezitter van de kabat te Mekkah, kwam. Zijn baard was een hesta lang, de 

_ schoonheid van zijn gelaat kan ik U niet beschrijven, doch de kleur ervan was fraai 

en geelwit; hij was van een middelmatige, uiterst bevallige gestalte en schitterde als 

een Chineesche spiegel, zoodat men den glans niet verdragen kon; zijn kleed en 

tulband waren wit en verspreidden’ een zeer aangenamen geur van zich evenals 

amber en muskus, even als kurkema en spijknardus. Hij stond aan ’t hoofdeinde 

en sprak aldus: „Vorstin! Gij draagt een kostbaar kleinnood onder het hart, dat 

den naam heeft van Goemala Sati, dat in het vuur niet verbranden, in het water 

miet vochtig worden kan en bestand zal zijn tegen knijpen en knippen, kruisigen en 

_steenigen. Zoodra het ter wereld gekomen is, zal het daar de plaats van God innemen; - 

reeds gedurende zijn leven zal het een oerang Kiramat zijn, vorsten zullen er elken 

dag voor verschijnen; als men er te dicht bij komt, zal het met ongeluk treffen en wie 
B] 

het in den weg treedt, zal het met lamheid slaan; het zal de heerscher worden van 

dit rijk en over de inwoners van Poelau Pertjó zal het onbeperkt regeeren. Voorts, 

_ vorstin! als ’ kind geboren wordt en in het leven blijft, is *t uw plicht er goed 

voor te zorgen. De naam en galar er van zullen dezelfde wezen en wel Oerang 

_Moedö Soetan Roemandoeng; het zal een vorst zijn even aanzienlijk als die van 

Reem, van China en de Radjó Laoetan.” 
Toen mijn droom uit was, onwaakte ik. Ik keek rechts en links, doch be- 

_ speurde niets; wellicht was het dus een geest geweest, die een monschelijke gedaante 

had aangenomen of een duivel, die spreken kon. Ik was verwonderd en dacht dat 

het niet anders kon, of de droom had een beteekenis; het scheen mij toe alsof het 

een gumstbewijs was van God, die mij iemand gezonden had om mij te onderrichten, 

en dat het dus de woorden van een vriend Gods waren.” 

De Toeankoe glimlachte, toen hij die woorden hoorde. 

Dien ganschen nacht deed men geen oog meer dicht en toen het zoowat acht 
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uur in den morgen was, zeide Boendó Kandoeng: /kom aan, Barakat! ga nu djoearó 

Medan Labieh halen in de kampong Solok Dalam. Hij is opgegroeid in het hanen- 

kloppen; het is hem een verbod om bij “+ partuur maken van hanen, bedrogen te 

worden en hij geeft geen draadje toe. Zeg hem, dat ik bevolen heb, dat hij hier 

komt en hij niet talmen mag. Laat hem ook een koker met hanesporen en een 

kluwen garen meebrengen.” 

Toen si Barakat dit bevel ontvangen had, ging hij naar beneden en liep op 

een drafje weg. Zoodoende kwam hij eindelijk in de kampoeng, waar djoearó Medan 

Labieh woonde, dien hij toevallig op het erf aantrof, bezig zijnde met het slijpen 

van hanesporen en het uitpluizen van bindgaren. Toen de djoearó zag, dat er 

iemand gekomen was en hij si Barakat bespeurde, viel de hanespoor hem van schrik 

en verbazing uit de handen, terwijl het bindgaren in de war raakte. 

Vervolgens zeide hij: „waar gaat gij heen Barakat, wat heeft Boendo Kan- 

doeng bevolen? Heeft wellicht mijn laatste uur geslagen?” 

Si Barakat glimlachte op deze woorden en zeide: „wees niet bevreesd Datoeá', 

zoo iets is volstrekt het geval niet, maar er is iets anders, wat onze gebiedster 

heeft gelast n. l. of ge zoo goed wilt zijn U ogenblikkelijk naar haar heen te begeven? 

Bovendien heeft Boendó Kandoeng bevolen, dat gij een koker met hanesporen 

en een kluwen garen zoudt meebrengen. Gij moogt ditmaal niet talmen.” 

Djoearó Medan Labiéh, dit vernomen hebbende, ging de toebereidselen voor 

zijn vertrek maken; hij pakte zijn kleederen bij elkander en begaf zich op weg, 

gevolgd door si Barakat. Beurtelings voor elkander loopende, naderden zij al meer 

en meer en kwamen eindelijk bij den hoofdingang, waar zij den weg naar de vorstelijke 

woonplaats insloegen. Nadat zij op het erf gekomen waren, ging djoearó Medan 

Labieh, gevolgd door si Barakat naar boven en, Boendö Kandoeng gewaar wordende, 

zei hij nederig: „duizendmaal vergiffenis! ik ben zeer beangst, wat U te gebieden 

moogt hebben!” 

Dit hoorende sprak de moeder: „wel djoearó Medan Labieh! wacht een oogen- 

blik, ik wenschte U te spreken;/ waarop zij vervolgde: vgij Baroelich! moet den 

jongen gaan zoeken, Kantjindoean, mijn oogappel. Ik heb zoowat drie dagen geteld, 

dat hij dit erf niet betreden heeft; en het schijnt nu eenmaal mijn lot te zijn, dat 

mijn kind van een geheel buitengewoon gedrag is Er gaan dagen en zelfs maanden 

voorbij, dat hij deze woning miet ziet; het is alsof hij geen rust in het paleis heeft, 

hij maakt het iedereen lastig, weet niet wat hij wil, denkt niet aan de omstandig- 

heden, waarin hij verkeert en doet niets dan spelen en alle woningen, de een voor 

de andere na, binnenloopen.” 

Hierop zeide Kambang Bandahari: /'t is wel waar, dat moeder te ver gaat in 

haar liefde voor Katjindoean en hem geheel bederft. Wat mij betreft, reeds sedert 

lang doe ik niets anders dan voor en na rijst koken en de bijspijzen wegnemen en 

weer door andere vervangen; de kommen breken in de Aidangan, omdat zij zoolang 

staan moeten, wachtende op dien grooten mijnheer; en toch, als ik maar een weinig 
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doos Men en naar de balai brengen, om RE wegens zijn slecht gedrag 

5 de negorij te verwijderen, 

Ja ri Bn zal, zoo moeder lang in het leven ko alles en wat arg 

een zoompje gekreukt is of dat zijn baadje slechts een weinig naar a ruikt; en 

als er maar het geringste aan ontbreekt, zult gij er ander voor in de plaats geven. 

Het gevolg daarvan zal zijn, dat Tjindoer Mató, klein zijnde verwend geworden, op 

Bieten leeftijd zich door zijn luimen laat regeeren eu als Boendó Kandoeng dan 

k mt te sterven zal er niets van hem te recht komen en niemand zal van hem wil- 

len weten.” 

_____De moeder zeide daarop: „Kom, Kambang Bandahari zoo moet gij niet spreken, 

vant hij mocht het eens hooren. Hij is, zooals gij zelf bespeurd hebt, zeer trotsch 

‘en daar hij sterk en gezond is, zou hij wellicht wegloopen en ons vergeten. Bemoei 

er U dus liever niet mede!” 

_____Hierop zweeg Bandahari stil. 

_ Vervolgens hernam Boendó Kandoeng:” „Kom Baroeliëh! ga nu mijn kind!” 

si Baroeliëh sprak nu: vvergiffenis Boendó Kandoeng! waar toch moet ik hem zoeken, 

het zal mij onmogelijk zijn hem te vinden, wijl wij niet weten of hij stroomop of 

afwaarts gegaan is. Men kan immers nooit met zekerheid zeggen waar hij is; hij is 

evenals een sprinkhaan op de katjang, en heeft veel van de vogels op de eilanden, 

die overnachten, waar zij tegen den avond aankomen; steeds allerlei plannen vormende, 

brengt hij er nooit een ten einde; want hij is te onrustig. 

ie i Toen de moeder dit hoorde, zeide zij: „welaan Baroelith, wat dat aangaat, 

kan ik U op de hoogte stellen. Tjindoer Mató zal wel dààr zijn, waar de Aadap 

Bb; daar waar veel jongelieden bijeen zijn en op de rabab gespeeld wordt. Zoo 

ge hem echter daar niet vindt, mijn kind! dan moet ge eens zoeken op de plaats, 

woar men zich bezighoudt met balspelen, of waar vliegers opgelaten worden; daar 

waar men schijfschiet of de schermmeesters zich vermeien in het wapenspel; daar, 

waar gejoel en getier is. Mocht hij echter ook daar níet zijn, loop dan door naar 

de vlakte van Sariboelan, de plaats, waar men zich oefent in het toebrengen van 

steken met lansen, waar men balanceert en schilden kruist. Zoo gij hem ook daar 

‘miet aantreft, zoek dan verder te Padang Pandjang rechts van Periangan, want daar 

5 oudt de jeugd zich bezig met paardrijden” 

Os De Toeankoe voegde erbij: „zeg Baroeliëh! ga eerst zien op de vlakte van 
Kajoe Tanam, waar hij volgens mijn gedachte zal heen gegaan zijn om bal te spelen 

en vliegers op te laten; want van daag is het Maandag en dan komen daar velen uit 

den gegoeden en denken stand bijeen. Indien hij daar niet is, zoek dan op de markt 

te Manggojang en vindt ge hem ook dààr niet, ga dan maar ergens anders kijken.” 
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Na dit bevel ontvangen te hebben liep si Baroeliëh op een drafje weg en 

kwam hij eindelijk in den omtrek van Kajoe Tanam’s vlakte, waar men zich, terwijl 

er een zacht windje waaide, verlustigde in het balspel en het oplaten van vliegers. 

Kenige oogenblikken later hoorde hij bet gegons der vliegers en toen hij nu 

naar de hoogte keek, zag hij ze daar als vleermuizen in de schemering, rond- 

dwarrelen. Baroeliëh liep door, het begin der vliegerkoorden zoekende en na 

een oogenblik gaans kwam hij bij de menigte, die onder het geboomte bij Kajoe 

Tanam aan het schreeuwen en joelen was. Dit kon wel niet anders, want de jonge- 

lieden uit den gegoeden en aanzienlijken stand waren er aan het pret maken; 

natuurlijk omdat zij rijk waren, uitgedoscht in allerlei kleeding. 

Toen Tjindoer Matö si Baroeliëh gewaar werd schrikte hij zoo hevig, dat hij 

het koord van zijn vlieger onwillekeurig liet vieren. Van angst hikkende zeide hij: 

„waar gaat gij heen Baroeliëh? Wat mag er met moeder gebeurd zijn? Wordt zij 

door zware hoofdpijn geplaagd of is de Toeankoe onwel geworden? want deze drie 

nachten heb ik onrustige droomen gehad.” 

Deze woorden hoorende sprak si Baroeliëh eerbiedig: „vergiffenis mijn jeugdige 

“meester, er is niets van dat alles! Onze oude gebiedster heeft alleen maar bevolen , 

dat wij huiswaarts zouden keeren en wij niet mochten talmen en dit bevel kom ik 

U overbrengen.” k 

Toen hij dit hoorde liet Tjindoer Mató zijn vliegerkoord los en nadat 

Baroeliëh het opgenomen had ging hij, gevolgd van dezen naar huis. Met onrust 

in het hart zich voortspoedende, naderde hij allengs het pad, dat naar het vorstelijk 

verblijf leidde en nadat hij op het erf voor de woning gekomen was, klom hij naar 

boven. Op dit oogenblik begonnen de dieren, die hij er uit liefhebberij op nahield 

allerlei leven te maken; zijn aap bootste de luit, zijn moesang de trom na; zijn beo 

begon op weemoedige wijs te neuriën, zijn pauw zat op het dak de vleugels uit te 

schudden, en de haan Kinantan met zijn langen staart begon te kraaien, zoodat het 

geluid door het luchtruim weergalmde. 

Daar keek Boendó Kandoeng op wie er was en Tjindoer Matö bemerkende, 

zeide zij, vverlenger mijns levens, pees van mijn hart, geneesmiddel tegen vermoeie- 

nis; verdrijver van de koorts; sidizgin ter verkoeling op het hoofd gelegd; bovenste 

deel van mijn hart; ingesloten milt, gij die geslepen, kundig en bekwaam zijt, wiens 

lippen steeds zoete taal uiten; gij die gelijk zijt aan den vlugsten haan van den 

galanggang, de limpapèh in onze groote woning, de vertrouwde van iedereen; mijn 

vadertje, zijt gij eindelijk toch gekomen!” 

Hierop sprak Tjindoer Matö, vvergiffenis moeder; vergiffenis Toeankoe Dui- 

zendmaal smeek ik vergiffenis aan den verheven gebieder van het rijk, wiens beve- 

len ik met nederigheid zal ontvangen.” 

„Wel aan mijn jongen’ hernam de moeder, vik heb U door Baroeliëh laten 

roepen omdat ik, volgens mijn gedachte, een goede tijding vernomen heb. In 

Soengai Tarab, en wel in de Kampoeng Koerimbang Batoe Alang heeft de Banda- 
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haró reeds sedert drie maanden een galanggang opgericht, ter eere van zijne doch- 

ter, prinses Lenggú-Geni, met het doel zich een schoonzoon te zoeken. Geen 

vorst of hij is er, geen soetan of hij kwam er heen; en van daar dat ik op het 

denkbeeld gekomen ben, dat het goed zou zijn, indien mijn kinderen een blijk 

van belangstelling gaven met er ingelijks te gaan kijken. Ofschoon ge niet 

witgenoodigd zijt, is het toch goed, dat ge er uit U zelven heen gaat, want 

de Bandaharó zal daar nog meer over in zijn schik zijn. Neem djoearö Me- 

dan Labiëh mede, benevens mijn haan, een koker met hanesporen en een 

kluwen garen.” ; 

: Op het hooren dezer woorden begon Tjindoer Matö te schaterlachen, ter- 

wijl hij zeide: „Wat heeft U toch gedroomd, dat gij zoo in uw schik zijt! Ge- 

lieve echter eerst eens goed over uw plan na te denken. Vertrouwt gij het wer- 

kelijk ons daarheen te zenden of is 't u onbekend, dat het gewoonte in Soe- 

ngai Tarab is, dat de vorsten van den morgen tot den avond bedriegerijen en on- 

 rechtvaardigheden plegen, dat zij tuk zijn op allerlei zwendelarijen en men er 

niets doet dan vechten en krakeelen. De vreemdelingen, die er komen, wie 

ook, ontzien zij miet doch verkoopen zij op staanden voet, den koopprijs uitma- 

kende in hun. tegenwoordigheid, ja zelfs hun eigen vrienden bedriegen zij, en 

daarom vertrouw het toch niet moeder! want als er personen zooals wij in 

Soengaì Tarab komen, dan loopt dit altijd slecht voor hen af, (dan worden zij, 

slim zijnde, gedood en dom zijnde verkocht, terwijl men ze als betaalmiddel be- 

t,‚ indien zij zich de eene of andere vrijheid veroorloven). Heeft moeder ons 
À 

dan niet meer lief, moeder, die dag en nacht bezorgd voor ons was, toen wij dood- 

arm waren, en die ons behoedde voor het minste leed? (als maar een enkele 

mug ons hinderde, joeg moeder deze weg.) Wij voor ons denken er anders over 

en hopen dat gij de liefde voor ons, die gij van jongs af hebt grootgebracht, 

volmaken moogt door, indien zulks kan, overal bevel te geven om een groote 

hoeveelheid padi te koopen die wij, op ons gemak levende, kunnen opeten; 

benevens zes of zeven potten met olie als vooraad voor dit paleis. Laat ons niet 

weggaan, doch na een kalm en rustig leven hier in uw woning sterven. Dan eerst 

zal ook uw wensch vervuld zijn.” (*) 

A Toen de Toeankoe dit hoorde, begon hij te glimlachen en zeide: „vergif- 

fenis moeder! doch over hetgeen si Boejoeng gezegd heeft, moogt u eerst wel 

goed nadenken, opdat gij later geen berouw zult hebben; want moeder heeft nu 

zelf gehoord, wat hij verklaard heeft, en hij is vroeger reeds naar Soengai Ta- 

rab geweest. De bewoners daar zijn zeer slecht, zij houden zich bezig met plun- 

deren, sluipmoorden en vergiftigen en iedereen door mooie praatjes en vleierijen 

te bedriegen. Moeder koestert toch nog liefde voor ons, die zij van jongs af 
heeft grootgebracht, en mag daarom niet zoo roekeloos wezen!” 

' EG) De wensch van Tjindoev Matö is naar Soengai Tarab te gaan; daarom maakt hij gebruik van 

het zoogenaamde Zias. 
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Het gelaat van Boendó Kandoeng betrok op ’t hooren van deze woorden.” 

„Mijn lichaam, zoowel als mijn mond zijn voor het ongeluk geboren,” zeide 

zij ven toch kan ik mijn gevoelens niet uitdooven. Soetan Roemandoeng en 

Tjindoer Mató hebben, hetgeen ik welgemeend zeide, kwalijk opgenomen en op- 

recht gesproken woorden hebben twist uitgelokt. Tot nu toe had ik meer ver- 

trouwen, dat gij den naam van mensch waardig waart. Luistert eens goed, doet 

de ooren goed open en neemt ter harte, wat ik zeggen zal. Er zijn zesderlei 

menschen: ten eerste zij, die den naam van mensch hebben, ten tweede nage- 

maakte menschen, ten derde zij, die het voorkomen van menschen hebben, ten 

vierde zij, die op menschen gelijken, ten vijfde zij, die menschen en ten zesde zij, 

die werkelijk mensch zijn. Hoort nu goed toe, nagemaakte menschen zijn b. v. 

afgodsbeelden; het uiterlijk voorkomen van een mensch heeft b. v. datgeen, wat van 

verre zichtbaar is, maar nog niet onder bepaalde vormen kan gebracht worden; schijn- 

mensch zijn zij, die zich voordoen als bewegelijke beelden, die zich alleen bewegen 

wanneer zij in beweging gebracht worden; menschen zijn zij, die slechts van gewone 

zaken op de hoogte zijn; doch werkelijk menschen kan men eerst hen noemen, die 

verstand hebben van hetgeen openbaar of geheim is; die het onderscheid kennen 

tusschen den dienstbare en den gebieder; die weten waar begin en eind van iets is; 

die het wettige van het onwettige onderscheiden; die verschil maken tusschen het 

verdienstelijke en noodzakelijke; die grondstellingen van voorschriften kunnen onder- 

scheiden. Dat zijn eerst ware menschen!” 

Beiden glimlachten toen zij bemerkten, dat Boendöó Kandoeng uit haar hu- 

meur was en zeiden: „vergeef 't ons moeder! wat U beveelt willen wij ten uitvoer- 

brengen; wat gij ook gebieden moogt, wij zullen gehoorzamen !” 

De moeder zweeg nu een oogenblik stil en djoearó Medan Labiëh, die dien 

woordenstrijd gehoord had, sprak ook niets, daar hij ten zeerste bevreesd was. 

„Komaan, Kambang Bandahari!’ hernam de moeder, „gij mijn steun, sleu- 

tel van mijn schatkist, gij, die alles in dit paleis bestiert! en ook gij Kambang 

Boengó Tjinö, Anggoen Tjandami nan Goerawan en Tjatjau bangai hati, haast U al- 

les in gereedheid te brengen, daar de zon nog niet hoog aan den hemel staat. 

Kambang Bandahari n. |, moet naar het binnenvertrek gaan, den sleutel van 

mijn schatkist nemen, de doos van paarlemoer openmaken en daar de kris Madang 

Geri uitnemen. Wees er echter hoogstvoorzichtig mede, want als gij er over henen 

stapt, dan brengt zij ongeluk aan en als gij voorbij haar heen loopt, dan maakt zij 

de beenen krachteloos. Zij is ingewikkeld in een stuk geel lijnwaad. Neem er ook 

de andere uit n. 1. de Samponó gandjö erah, die omwonden is met een blauw stuk 

doek en waarschijnlijk in de ivoren doos ligt. Haal dan ook de #iztjin tjanago in 

welks edelgesteente zich alles scheef afspiegelt en waarop de aarde en hemel afge- 

beeld staan. Men weet miet of zij van goud of van zilver, van rood dan wel van 

geel koper is; zij schittert met allerlei kleuren en is tot dus ver nog nooit gebruikt 

geworden. Deze ring is een erfenis van den vorst van Roem en door hem achter- 
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gelaten, toen hij mij is komen bezoeken. Neem dan ook nog het donkergekleurde 

sandelhouten kistje, dat aan het boveneinde van de bewaarplaats onder de legerstede 

staat en haal daaruit twee stel kleederen, die volgens uw gedachte voor deze gele- 

genheid geschikt zijn!” 

_Kambang Bandahari dit hoorende, legde vuur op de rookpan, ging naar het 

middenvak vaa de woning en trad in het binnenvertrek, dat zij met benzoë be- 

rookte en met geel gemaakte rijst bestrooide; waarna zij, onder het doen van een 

schietgebedje, den sleutel omdraaide en vervolgens de uitrustingen van hare plaats 

nam. Toen zij alles had, daalde zij af naar de soerambi om ze Boendó Kandoeng 

aan te bieden met de woorden: vvergiffenis Boendö Kandoeng! hier zijn al de klee- 
|I 

- 
deren 

Et Hierop zeide de moeder: „Goed! Komaan nu Kambang Bandahari, Kambang 

_Boengó Tjinöó en Anggoen Tjandai nan Goerawan, maak nu verder alles in orde, 

terwijl het nog niet laat is; want mijn kinderen zullen op reis gaan en vreemde, 

_ oorden bezoeken, waar zij geen hulp te verwachten hebben. 

Kambang Boengó Tjinö dit hoorende, antwoordde; „vergiffenis moeder! de 

rijst is reeds in de hedang en de goelai al klaar, zoodat men slechts behoeft op 

Meendienen.” 

E. De Toeankoe zette zich nu aan tafel, daarin gevolgd door Tjindoer Matú, 

djoearö Medan Labiëh, si Barakat, si Baroeliëh en si Tambahi, die allen met hem 

_ meegaan zouden. Nadat men gegeten en gedronken en ook een betelpruimpje ge- 

_nuttigd had, sprak Boendö Kandoeng: „Welaan Barakat en Baroeliëh! haalt nu Goe- 

marang, (Goemarang met zijn dikken staart, gestreepte hoeven, breede borst, wiens 

lippen zwart en wiens tong van een IJvormig teeken is voorzien; wiens beenderen 

uit één stuk bestaande, gelijk zijn aan ivoren piztjoeran’s, die dik in het vleesch 

zit en snel kan loopen, die gerekend wordt tot de Tedjó paarden en een afstamme- 

‚ ling is van Samboerani) en breng dan ook te gelijker tijd zijn tuig mede. En gij 

SN Op dit bevel ging si Barakat heen en bracht Balang Kandai op het erf; hij 

had tevens olie en een kam bij zich en begon Goemarang en Balang Kandai in te 

wrijven en te kammen. Toen hij hiermede klaar was, sprak Boendö Kandoeng : 

„Welaan, Goemarang! zij gaan allen op reis en ge zult nu voor de eerste maal in 

den vreemde gaan; ge zult als gast de kampoengs binnentreden en Soengai Tarab 

_n. l. Koerimbang Batoe Alang, bezoeken. Ge moogt nu niet buiten het spoor gaan 

en de planten vertrappen, noch volgens eigen begeerten handelen; want gij zijt daar 

in een vreemd land en zoudt mij, als ge zoo deedt, beschaamd maken.” 

Bij 't hooren dezer woorden begon Goemarang te hinniken. „Balang Kan- 

dai!” hernam de moeder weder, „luister goed toe en wees voorzichtig in uw loo- 

pen; als ge meegaat, dan moet gij steeds achterblijven, ge moogt geen stap voor- 

uit gaan en Goemarang niet voor de voeten komen, maar altijd blijven volgen!” 

Rx: Dit hoorende, begon ook Balang Kandai te hinniken. Nu ging de moeder 
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naar boven en zeide: „Komaan, mijn jongen! mijn eenige woudduif, voorwerp mij- 

ner zorgen, mijn eenigste strik die, stuk gaande, niet meer hersteld kan worden, 

mijn eenig kind dat geen weerga heeft en van vlekkelooze afkomst is! Kom, trek 

uw kleederen aan, mijn lieveling, hier zijn ze!” 
id E 

De Toeankoe richtte zich bij deze woorden op en stond zoo recht als een 

kaars. Vervolgens begon hij zich te kleeden. Hij trok een lange broek aan van 

Halahansch naaisel en Manangkabausch snit; het waren geen valsche edelgesteenten, 

die er aan waren, maar echte, die bij honderden aan de pijpen zaten, terwijl de 

band met duizenden brillanten schitterde, Dalama* Makah geheeten; juweelen en saf- 

fieren fonkelden er op als gloeiende kolen in de duisternis, zoodat men er de blik- 

ken voor moest neerslaan, evenals voor het zonlicht. In vroeger tijd had Boendó 

Kandoeng deze broek geweven met het stille voornemen ze aan den vorst van Roem 

ten geschenke te geven. 

Nadat de vorst zijn broek aangetrokken had, deed hij zijn kain aan. Deze 

had een goudgele kleur en een fraai bewerkten zoom van een span breedte; het pa- 

troon er van was een hesta groot en doorwerkt met gouddraad; zij was van een 

onschatbare waarde, een handbreedte er van kostte wel tien amas en een span wel 

vijf thail, terwijl men voor haar geheel wellicht een heele negorij had kunnen koo- 

pen. Het was cen nabootsing van de kains in den hemel, die den naam van San- 

doesin dragen en het had in moeders bedoeling gelegen haar cadeau te doen aan den 

vorst van China. 

Na de kain trok de vorst zijn baadje aan, dat een fraaien weerschijn had en 

uit veelkleurige driehoekige stukjes fluweel was vervaardigd, terwijl de opgezette zij- 

stukken onder de armen van gouddraad waren; het was een maaksel van Djambak 

Djamboe Wrang, en afgezet met bloedkoralen, waartusschen saffieren en katoogen ;e 

het was onvergelijkelijk schoon en vroeger door Boendö Kandoeng bestemd geweest 

als geschenk voor den vorst van Atjeh. 

Toen de Loeankoe zijn baadje aangetrokken had, deed hij zijn gordel om van 

zeven hestas lengte met passement en gele franjes en van Arabisch maaksel. De 

stof ervan was gesponnen door oerang barparoeh, uitgeplozen door oerang barisang 

en geweven door de garagasi; in het water was er de eerste hand aan gelegd en in 

het vuur was hij afgewerkt; als men hem oprolde, was hij zoo groot als een nagel 

en uitgerold besloeg hij een koninkrijk; het was een oud familiestuk, oorspronke- 

lijk van Roem afkomstig en meegebracht door de zwaluwen. 

Daarna zette de Toeankoe een destar op met diamanten ingelegd, en deed 

daarom een doek met gekleurde strepen van zeven hesta’s lengte, schitterende van 

loovertjes, waartusschen saffieren en katoogen en omzoomd met gouden boorlint; als 

zij door den wind in beweging gebracht werden, veroorzaakten zij een zacht koeltje ; 

als de kwasten zich bewogen, boog zich de groote menigte, die opgetogen stond, 

waar de destar slechts even zichtbaar werd. 

De Toeankoe deed een ring aan, die den naam had van Zyiragö taroeühan en 



21 

waarin een edelgesteente zat, dat alles scheef terugkaatste, en bij welks flonkering 

de onderdanen op de knieën vielen. 

______Tusschen den buikband stak hij de heilige kris, Madaug Geri geheeten, die 
hinnikte als hij in de schede gestoken en bromde als hij er uitgetrokken werd ; zij was 

Kon erdekt met vlammen en vlekken, waartusschen kleine spatjes; haar lemmet en 

gandjò bestonden uit één stuk, terwijl de punt ervan zich zelve gedraaid had, en 

vol vergif zat; als dit lemmet een weinig van de gandjó afweek, dan was er een 

jaar onafgebroken droogte, zoodat alle planten stierven ; in geen enkele maand viel 

er een drupje regen, zoodat de kikvorschen en. Eainaditen omkwamen en de gar- 

malen dood bleven tusschen de steenen; dan droogden de beekjes uit, de pogjoeïh’s en 

de pikau's kwamen om en de bilalang’s sprongen zich dood. Het vergif, dat er aan 

zat, was van den hemel afkomstig en als iemands schaduw daarmede slechts in aan- 

raking kwam, moest hij dit reeds met zijn leven boeten; als het spoor van iemand 

er door getroffen werd, dan had dit reeds den dood ten gevolge. Zij behoefde nooit 

tweemaal in het lichaam te dringen; zij was gelijk aan het ijzer koeroesani en klonk 

uit zich zelve. ° 

__Toen de Toeankoe zich eindelijk gekleed had sprak Boendö Kandoeng : /kom- 

aan, Katjindoean! kleed U nu ook vadertje! terwijl het nog niet laat is. Hier 

zijn al uw kleederen; ik wil eens zien, hoe gij er uit ziet!” 

Op deze woorden maakte Tjindoer Mató zijn sembah en ging zich kleeden. 

Hij trok een lange broek aan met driehoekige stukjes aan den binnenkant 

der pijpen, die van af den zoom tot aan den band met een groote menigte glaasjes 

versierd waren; het patroon ervan bestond uit driehoeken; het maaisel was Boegi- 

peesch en het snit Mangkasaarsch; terwijl de stof ervan geweven was door prinses 

Dandani, de dochter van den vorst aldaar, die het, toen hij vernomen had, dat de 

Toeankoe den rijkszetel had beklommen, ten geschenke gezonden had. Dit was de 

afkomst ervan. (1) 

Jan Vervolgens deed Tjindoer Matöó een kain aan, vervaardigd van effen zijde, 

afkomstig uit Atjeh en in de breedte doorweven met goud en zilverdraad en zijde 

van Patam. Zij was gemaakt door bewoners van Balati en kon verschillende kleu- 

ren aannemen, zoodat zij blauw scheen, als zij rood en geel, als zij blauw was. De 

stof ervan was geweven door Maädjib, de dochter van den vorst van Djohor, die 

hem den Toeankoe had toegezonden, toen hij vernomen had, dat deze rijksbestierder 

Rn orden was. 

E Hierna trok Tjindoer Matö een baadje aan doorweven met gouddraad en met 

lange mouwen; de zijstukken onder de armen waren van een afstekende kleur en afgezet 

met B miketalen. Als ’t slechts even door de zon beschenen werd, dan schitterde 

het met zeven kleuren, en was dan schoon zooals de glans op de vleugelen van de 

koembang djati. Nu eens had het een kleur als purper dan weder was het donker- 

rood. Het was geweven door prinses Gandam Saerah, de dochter van den vorst van 
… 

_ (1) Deze laatste zinsnede is, in de vertaling in ‘t vervolg weggelaten. 



22 

Bangkalis en door deze ten geschenke gezonden, toen hij vernomen had, dat de 

Toeankoe als vorst gehuldigd was. 

Hierover deed hij een tweede baadje, terwijl hij om de lendenen een zijden 

band bond van zeven hesta’s lengte en met schitterenden glans. Hij zette een des- 

far op, doorstikt met bloemen en met figuren van goudwater beschilderd, waardoor 

zilveren strepen liepen. Het was het maaksel van prinses Dandani de dochter van. 

den vorst van Moehamad Bandar, die hem aan den Toeankoe had geschonken op de 

tijding, dat deze tot vorst verheven was. 

Vervolgens zette Tjindoer Mató nog een destar op, welks purperkleur ver- 

kregen was door hem eerst in hasoembò, die tweemaal overgehaald was, en daarna 

in Atjehsche indigo te dompelen. Als hij in het water gestoken werd, dan werd hij 

niet nat; in het vuur kon hij niet verbranden en door het dragen niet verslijten; 

hoe langer men hem gebruikte, hoe meer hij waard werd; het stiksel ervan stelde 

tjangkasbloemen voor, waartusschen jonge loten van de pandanbloem geteekend waren. 

Kambang Moelia, de dochter van den koning van Siam, had hem geweven en 

deze laatste had hem, op de tijding dat de Toeankoe den troon beklommen had, 

toegezonden. 

Na zich gekleed te hebben, stak hij een kris, Samponò gandjö erah ge- 

heeten, tusschen den gordel. Als men haar dwars droeg, dan geleek zij een wond- 

duif, die naar beneden schoot; zij was gepolijst op Malaka en had twee en een 

halve kromming. De punt ervan had zich zelve gedraaid en tusschen de pangoer'’s 

waren kleine scheurtjes. Zij maakte twee dooden tegelijk, omdat het een verbod 

voor haar was slechts één mensch om het leven te brengen. Zij stak wit zich zelve; 

bloed was het middel om er de roestvlekken van te verdrijven en vleesch om haar 

schoon te maken; beenderen werden door haar vermorzeld en in het vleesch drong zij 

zachtjes door. Zij was als geschenk gezonden door den sultan van Malaka, toen deze 

hoorde, dat de Toeankoe den rijkszetel beklommen had. 

Eindelijk stak hij een ring aan den vinger met een juweel Makik Soeteman 

er in, Goemala Satis, geheeten. 

Toen nu de Teeankoe en Tjindoer Matö gereed waren met zich te kleeden, 

zeide Boendö Kandoeng glimlachende: „Welaan Kambang Bandahari en Kambang 

Boengö Tjinöó, hofjuffers en verdere bewoners van dit paleis! komt nu allen hier en 

laten wij ons verlustigen in het aanschouwen van den hemel op aarde!” 

Op het hooren van deze woorden verschenen alle paleisbewoners, en nu sprak 

Boendó Kandoeng: „Welaan, mijn jongen, mijn eenige woudduif, voorwerp mijner 

zorgen! en ook gij mijn jongste, mijn lieveling, vertrouweling in het paleis, sirzÂ 

gadang van uw moeder! Hen uwer is de maan en een de zon en indien ik miet 

dacht verkeerd te handelen, hoe weinig ook, dan zou ik geen voetstap van u schei- 

den willen, daar gij ‘t dierbaarste zijt, wat ik bezit.” à 

Toen Kambang Bandahari dit hoorde, zeide zij: „Vergiffenis Boendö Kan- 

doeng! doch spreek toch miet zoo, want gij zult Tjindoer Matö nog meer bederven” 
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„Kambang Bandahari!’ hernam de moeder, plaat hem maar stil zijn gang 

_gaan en bemoeien wij ons niet met hem. Het zou kunnen zijn, dat ik sterf als de 

[oeankoe op reis is naar Soengai Tarab (en daarom wil ik u nu maar alles zeg- 

gen.) Als gij in Soengai Tarab zijt aangekomen en de adat limbagö nauwkeurig on- 

derzocht hebt, dan moet blijken, dat de vorsten van hetzelfde gevoelen zijn omtrent 

met U meegaan zullen, ook deze les nog ter harte. 

Wat de hoedanigheden der vorsten betreft, die zijn van tienderlei aard: ten 

eerste moeten zij flink en dapper zijn; ten tweede aangenaam van voorkomen; ten 

niet achteloos; ten zevende standvastig in hun denkwijze; ten achtste geduldig; ten 

negende niet te veel, doch ook niet te weinig verlangen en ten tiende het maatschap- 

pelijk standpunt van hun onderdanen in het oog houden. Indien een vorst hieraan 

voldoet, dan bestaat zijn geluk voor eeuwig.” 

__ Hierop vervolgde zij: ven ook gij Katjindoean, zult op reis gaan en dan 

dienst doen a's panghoeloe. Daarvoor hebt gij zes zaken te onthouden: een 

_panghoeloe moet verstandig, rechtvaardig en edelmoedig zijn; niet te toegevend, maar 

ook niet te streng; hij moet vriendelijk in zijn spreken, behoedzaam in zijn raad- 

gevingen en geduldig zijn. Panghoeloe's die zoo zijn, zijn voor immer gelukkig.” 

E „Wat U betreft, djoearö Medan Labiëh!’ zoo vervolgde zij, „van hen, die 

_mee op reis gaan, zijt gij gelijk een hoeloebalang in t gevolg van mijn zoon en 

zulk een moet vierderlei hoedanigheden bezitten: hij moet moed hebben, voorzichtig 

zijn in het spreken, de gevolgen weten van hetgeen hij doet en inschikkelijk wezen. 

Wie op deze wijze hoeloebalang is, is voor immer gelukkig.” 

] „Verder djoearó Medan Labiëh, en gij met U drieën si Barakat, s1 Baroeliëh 

en Tambahi! gij zult zijn even als zijn speelgenooten en die moeten op zes zaken 

letten: zij moeten getrouw zijn aan hun beloften en in hun daden tegenover hun 

kameraden en vrienden; zindelijk op hun kleeding en lichaam; vriendelijk in hun 

_ spreken; aangenaam van voorkomen, verstandig en oprecht. Zulke jonge lieden zul- 

len voor immer gezegend zijn. Daarenboven, mijn kinderen! brengt de waardigheid 

van een man mede, dat hij overdag slaapt en des nachts waakt; dat hij altijd van 

wapenen voorzien is; dat hij krachtig is in hetgeen hij doet; rechtvaardig in het oor- 

deelen em voorzichtig met zijn tong; want deze is gelijk aan een tijger, daar er 

gevaar op huisvest. Bij het loopen moet hij goed letten, waar hij de voeten zet; 

want daar deze ons overal heen brengen, kunnen zij onze vijanden worden. Zoolang 

ik leef zal ik u omtrent dit alles op de hoogte brengen.” 

_ Gelijk gekleed zijnde hadden de Toeankoe en fjindoer Matö bijna hetzelfde 

voorkomen, en toen Boendó Kandoeng zich verdiepte in de beschouwing van hen, 
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gevoelde zij een mengeling van vreugde en droefheid en geraakte zij geheel in twij- 

fel, wat zij doen zoude. 

Boendöó Kandoeng stond op en liep hevig smikkende en steeds bedroefder 
wordende van het midden naar den wand en van daar naar het oppereinde van de 

zaal, om vervolgens weer in de Soerambi terug te keeren en, zich afkoelende met 

haar waaier, sprak zij in zich zelve: rik zal er een eindeloos berouw van hebben en 

te midden daarvan sterven en toch, hoe langer ik er over denk, hoe meer ik talmen 

zal hen van mij te zenden en doe ik dit niet, hoe kunnen zij dan gaan!” 

Toen dit eenige oogenblikken geduurd had, sprak zij: „komt mijn kinderen! 

gaat nu! daar het nog niet laat op den dag is. Het vreemde land, dat gij bezoeken 

zult, is ver en de weg er heen zeer onherbergzaam.” 

Dit hoorende stonden de Toeankoe, Tjindoer Mató, djoearó Medan Labith, 

Barakat, Baroeliëh en Tambahi op en zeiden: vvergiffenis Boendó Kandoeng! wij 

zullen thans gaan.” 

De Toeankoe ging nu naar beneden en toen hij de trap afklom, begonnen 

zijn lievelingsdieren hun kunstjes te vertoonen. Op de eerste sport zijnde, begon 

zijn moesang met het biloeari; bij de tweede begon de aap de luit na te bootsen; 

bij de derde liet de beo een weemoedig lied hooren; bij de vierde zat de papegaai 

de Klingaleezen na te praten; bij de vijfde zat de salindi djantan te roepen, de ge- 

spikkelde tauan zat met den snavel te knappen, de koperkleurige woudduif kirde, de 

bruine kwartel schreeuwde en de katitiran met den kraag koerde. Toen de Toeankoe 

op het voorplein was, bogen zich alle gewassen op het veld; de rand van het dak- 

boog zich naar boven om en de steenen neuten verschoven van hun plaats. Eensklaps 

hiet zich een enkele donderslag hooren en werd het zwerk door den bliksem verlicht; 

de glans weerkaatste aan de overzijde der rivier tot Goedam Balai Djangga en vervol- 

gens tot aan Boekis Gomba, zoodat de menigte God begon aan te roepen. 

De Toeankoe besteeg sì Goemarang en ging zitten op een gouden zadel, in- 

gelegd met soeasö, geschakeerd met zilver en rondom afgezet met edelgesteenten; de 

leidsels waren van gevlochten zilverdraad, de buikriem van zijde afkomstig van Pa- 

tani; de fatah hoendai was van uitgeslagen goud en vervaardigd door de bewoners van 

Sianok Kotö Gadang; de riemen aan de stijgbeugels waren voorzien van kwasten en 

van Siameesche stof met gekleurde strepen; de staartriem was van fluweel, doorwerkt 

met gouddraad en de schellen waren van uitgeboord metaal, een maaksel van Agam 

Balai Goerah. 

Vervolgens steeg ook Tjindoer Matö te paard en de Toeankoe benevens Tjin- 

doer Matö reden weg. Wat djoearo Medan Luabiëh betreft, hij had- den haan Kinan- 

tan onder den arm, Barakat hield de lans, Baroeliëh droeg het regenscherm en Tam- 

bahi het goud, dat op den haan moest ingezet worden. 

Nadat de Toeankoe Goemarang aangespoord had, begon hij eerst te galoppeeren 

om later in telgang over te gaan. Als men het paard hoorde loopen, dacht men aan 

het geluid, dat vechtende krabben maken of aan dat van klapperdoppen, die met 
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hun zessen tegen elkander stootende, drie aan drie gelijkmatig naar boven vliegen. 

_ Nu eens ging het in gestrekten draf, dan weer in een sierlijk trippelen voorwaarts; 

het eene oogenblik was het alsof er een hevige orkaan loeide, het andere weer alsof 

men het neuriën van de bewoners van Priaman hoorde en dikwijls schenen de schel- 

len te zullen bersten. 

Toen zij de kampoeng verlaten hadden, kwamen zij eerst op den grooten weg 

en van daar op een bebouwd stuk grond, vervolgens staken zij de vlakte van Kajoe 

_ Wanam over, waar de jeugd balspeelt en vliegers oplaat en daarna trokken zij al 

verder en verder. Eenigen tijd later kregen zij een landstreek in het gezicht met 

schoone kampoeng’s die eenigszins hooggelegen waren op een terrein, vlak alsof het 

gehamerd was. 

De Toeankoe vroeg nu: „zeg Tjindoer Matö! welke negorij doet zich daar voor 

ons op?” 

| Tjindoer Mató antwoordde: „met uw welmeenen Toeankoe! dat is Simpoeroeif 

_ Kotó Badampiëng waar twee panghoeloe’s, beiden strikt rechtvaardig, het bestuur 

hebben. Een van hen heet Datoeä® Menggojang Boemi en de andere Datoeú* Meng- 

gojang langi. Zij hebben een groot aantal onderdanen die, zoowel vrouwen als 

mannen, allen eensgezind zijn. 

Op deze woorden nam Tjindoer Mató een betelpruimpje en herinnerde zich 

zijn tooverformule omtrent de schellen. Goemarang begon nu allerlei kunstjes te 

_ verkoopen (*)'en trippelde en danste lustig voort, waarbij het geluid zijner schellen, 

__schoon als dat van de sangkadoe en bangsi Tjinö, het hart in beweging bracht. 

Zoodoende naderden zij de kampoeng’s waar iedereen, man en vrouw, groot en 

klein, oud en jong en aanzienlijken, de deur uitvloog, vol onrust en verlangen. 

„Wat kan dat toch zijn vrienden!” riepen zij. „Nu eens is het voor ons ge- 

hoor alsof die toonen uit de aarde komen, dan weder alsof zij in het hooge hemel- 

k ruim weerklinken, zoodat zij ons alle rust en kalmte ontnemen !” 

Intusschen trok de Toeankoe met Tjindoer Matö voorbij; de menigte gaapte 

hen aan, zich zelve geheel vergetende. Sommigen klommen tegen den wand op, 

anderen braken het dak open; zij, die om het rijstblok stonden, deden de rijst over 

den grond stuiven en stampten in gedachte op de zeef, toen zij den Toeankoe en 

Tjindoer Matö zagen. Niemand durfde hen aanspreken; t was hen alsof er hun iets 

zwaars op het hart lag en hun mond met een sleutel gesloten was. 

Intusschen was de Toeankoe verder gereisd en op een groote vlakte gekomen 

van waar hij, door kleine kampoengs trekkende, op een open veld kwam. Een eind 

verder kregen zij een stad in ’t gezicht, die omringd was door een gracht en met 

hooge pinang en schuin groeiende tjoebadakboomen. 

„De Toeankoe vroeg nu: zeg djoearo Medan Labiëh, welke stad ligt daar 
_voor ons?” 

2) Om niet in herhalingen te vervallen, heb ik deze beschrijving weggelaten. 
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Medan Labiëh antwoordde: „met uw welmeenen Toeankoe! dat is si Djongë 

en Kotó nan pandjang, twee negorijen, die naast elkander liggen en die bestuurd 
worden door twee panghoeloe’s n. 1. Datoeí® Panghoeloe Alam en Datoeá Panghoeloe 

Labiëh. Wat die twee panghoeloe’s aangaat, zij hebben nooit twist. Hun gebied 

bevat honderden woningen met een groot aantal inwoners, waaronder vele zeer ver- 

standige manteri’s. De onderdanen zijn er rijk en vertrouwen ten zeerste op u. 

Tjindoer Mato dit hoorende, dacht aan de tooverformulen en trok, na het 

nemen van een betelpruimpje, weer verder. Goemarang begon dartel te worden, in 

welk voorbeeld hij door Balang Kandai gevolgd werd. Na het maken van eenige 

Just afgepaste sprongen, schoten zij nu eens in gestrekten draf, dan weder in sierlijken 

telgang in een rechte lijn vooruit en dit veroorzaakte een geluid gelijk aan het geroep 

van de moerai fandang. 

De huppelende tonen der schellen, deden daarbij denken aan vechtende 

krabben en smolten geheel in elkander: Zij, die dit hoorden, werden er geheel door 

ontroerd en meegesleept. Toen de dorpelingen ze hoorden, werden zij aangedaan en 

met weemoed vervuld, zoodat zij begonnen te snikken en te zuchten. Zij vlogen de 

deur uit, maar als zij naar den hemel blikten, hoorden zij ze weer in de aarde. 

De hofjuffers en jonge vrouwen maakten wel een dozijn mesjes onbruikbaar, met ze 

tusschen de openingen in den wand te steken. 

„Nog nimmer hoorden wij van menschen, die zulk een voorkomen hebben 

als deze, die glinsteren als Chineesche spiegels en geheel op elkander gelijken ;” 

zeide de een. 

„Waar toch, vrienden, zagen wij ooit vorsten zoo schoon als deze er zulke 

fraaie paarden!” sprak een ander. „Ziet mijn nagels eens: zij zijn van de vingers 

gescheurd, omdat ik aan niets anders dacht dan aan kijken!” 

Een derde zeide weer: /mij is het eveneens gegaan! Wellicht zal ik be- 

zwijken, want ik heb mij, zonder het te weten, het voorhoofd gestooten, zoodat 

mij het bloed uit den neus sprong.” 

Een volgende sprak: „volgens mijn gedachte, moet het de vorst van Pagar 

Roejong, de beheerscher van ‘t Minangkabausche rijk zijn.” 

„Indien het de opperbestuurder uit Tandjoeng Boengú was, dan zou hij niet zoo 

op reis gaan,” liet zich een ander weer hooren. Hij zou dan een groot gevolg bij 

zich hebben en kennis gegeven hebben, dat hij hier langs kwam en wij met hem 

mee zouden gaan.” 

Intusschen was de Toeankoe voorbij getrokken en over uitgestrekte sawah's 

gekomen, waarop geen druppel water stond en waar de buffels, die er liepen te grazen, 

bang werden en de koeien begonnen te loeien. Van hier kwamen zij weer door 

kleine kampoengs. Goemarang galoppeerde met korte sprongen voort, door Balang 

Kandai steeds op den voet gevolgd. Zoodoende naderden zij al meer en meer en 

toen zij eindelijk Soengai Tarab in 't gezicht kregen, vroeg de Toeankoe: wzeg 

djoearó Medan Labiëh! welke negorij is dat, mijn vriend? Zij ziet er zeer schoon 
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; het schijnt, dat zij eenigszins hooger gelegen is en men er schuin groeiende klap- 

_ perboomen vindt, terwijl er een gracht en een omheining van aoeit hoeniëng om heen is. 

_ ____„Met uw welmeenen Toeankoe!” antwoordde Medan Labiëh, „die negorij is 

Soengai Tarab, het gebied van Datoeí* Bandaharó, waarheen het doel onzer reis is.” 

à ____Hierop zeide Tjindoer Mato: vvergiffenis Toeankoe, doch laten wij eerst even 

uitrusten !” 

Op deze woorden steeg de Toeankoe van zijn paard, daarin gevolgd door 

_Tjindoer Matö, terwijl ook djoearó Medan Labiëh en de anderen stil hielden. Zij 

rustten nu geheel uit onder een waringinboom, terwijl de Toeankoe en Tjindoer Mató 

een betelpruimpje nuttigden, waarop zij driemaal kouwden en waarvan zij het sap 

_ driemaal doorslikten om vervolgens het overblijvende links en rechts om zich heen 

te spuwen. Daarop blikten zij eerst naar den hemel, bogen zich toen ter aarde en 

brachten naar alle zijden hun salam. Terzelfder tijd kwamen hun nu allerlei toover- 

_ kunsten te binnen; zooals het bezweren van ziekten; het middel om iemand te be- 

| Tetten zijn voornemen ten uitvoer te brengen; het middel om zich voor anderen on- 

zichtbaar te maken; de kunst om anderen voor zich te doen buigen, vrees in te 

_boezemen en te verstommen. Hiermede gereed zijnde, deed men het paard si Goe- 

_marang, behalve de schellen ook nog de siranjang en de siradjö bangang om, waarna 

_Tjindoer Mato zeide: „vergiffenis Toeankoe! doch laten wij nu weer verder gaan, 

terwijl het nog niet laat is, want wij hebben nog een heel eind te rijden en zullen 

5 nergens een pleisterplaats aantreffen.” 

______TFoen de Toeankoe deze woorden hoorde, stond hij op, hij veegde zijn paard 

wat af, zette de voeten in de stijgbeugels en ging te paard zitten, waarna ook Tjin- 

| _doer opsteeg. 

„Komaan Goemarang!’’ sprak nu de Toeankoe, loop nu eens zooals het behoort!” 

Goemarang begon eerst voor en achter uit te trippelen, sprong daarna in een 

korten galop over en snelde toen in bevalligen telgang voorwaarts. Het was alsof 

zijn schellen barsten zouden; men meende een hevige aardbeving te gevoelen, terwijl 

_ het geklingel al op en neer ging. Balang Kandai volgde Goemarang steeds op den 

_ voet. Somtijds meende men het geluid in de aarde dan weder in t hooge luchtruim 

te hooren; men kreeg er een gevoel van verlangen en weemoed door, want die tonen 

__waren schoon als die van de rabab en koetjapi, van de salempong , de saroenai en sangkadoe. 

Dichterbij gekomen drongen door Gods beschikking de klank der schellen 

door in de ooren van hen, die bij den galanggang waren. Het hanenkloppen was 

hier reeds in vollen gang. Hier was men bezig met hanen te laten vechten; daar 

met ze met elkander portuur te stellen; ginds met ze tegen elkander op te hitsen; 

elders weer met het aangaan van weddenschappen. Overal hoorde men het geram- 

mel van dukaten, realen en klein zilvergeld; de guldens konden bij soekat’s afgemeten 

worden en het kopergeld was niet te tellen. Allerlei koopwaren stonden in hoopen 

opgestapeld; het goud lag er bij kati’s afgewogen en de sommen, als inzet gesteld , 

_ beliepen een zeer hoog bedrag. 
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De menigte keek verbaasd op en geraakte in opschudding; „Stil toch, vrien- 
den!” hoorde men hier zeggen. „Welk geluid kan dat toch zijn? Nog nooit, zelfs 
van af den tijd onzer voorouders heeft men iets dergelijks gehoord.” 

„Laten wij toch eens hooren! zeiden weer anderen, want het schijnt van het 

hooge luchtruim te komen!” 

Zoodoende ontstond er twist en geschreeuw bij den galanggang. Sommigen 

werden boos, anderen scheiden; allen werden door weemoed en verlangen overmees- 

terd. Sommige djoearó’s zagen geheel rood van het bloed, daar zij zich gewond 

hadden aan de hanesporen. Zij dachten niet meer aan de hanen, die zij op den 

arm droegen, en deze dieren begonnen elkander te vermoorden. Zoodra het geluid der 

schellen gehoord werd, was men opgehouden met hanenkloppen en in troepen bij 

elkander gaan staan. 

Intusschen werden die tonen ook vernomen door de dorpelingen, vrouwen 

zoowel als mannen, en drongen zij door Gods beschikking ook door tot prinses 

Langgó Geni, die zich met haar stoet hofjuffers en vrouwelijke volgelingen op den 

zilveren axdjoeng bevond De tonen, nu eens hooger dan weer lager, vervulden ook 

haar met weemoed en verlangen. Nog slechts even van uit de verte hoorbaar, zoo- 

dat zij nog niet duidelijk te onderscheiden waren, schenen zij van uit den hemel te 

komen en verwekten zij onrust en gejaagdheid in het hart. 

Prinses Langgó Gent nam haar zakmesje en daalde naar de galerij of, om 

zich zelve te doorsteken, ten gevolge waarvan er een groote opschudding onder de 

hovelingen ontstond; terwijl haar moeder, ziende dat haar onderhoorigen deden als 

kranzinnigen, lieden liet halen, die verstand van geneesmiddelen hadden. 

Allen hadden door de pitoea het verstand verloren. Daar sommigen beweerden , 

dat het geluid van verre en anderen, dat het van nabij kwam, ontstond er aan den 

galanggang een hevig leven; men begon er te twisten en weldra te vechten. Wat 

ouden van jaren zeiden, werd niet aangenomen; naar goede raadgevingen werd niet 

geluisterd; de straffen der panghoeloe’s hielpen niet; ieder deed, wat hij goed vond 

en niemand van die groote menigte was het met een ander eens. 

Het geklingel der schellen hoorende, beweerden sommigen dat het geluid bo- 

ven hen, anderen, dat het beneden hen was; terwijl er ook zeiden, dat het van 

uit de aarde kwam. Zoodoende kregen zelfs echtgenooten ongenoegen met elkander 

en werd de liefde tusschen verloofden verbroken, en terwijl men bij den galanggang 

aan het twisten was, begon men op de markt elkander op te ruien, zoodat zij, 

die gemeenschappelijk handel dreven, daarmede eindigden en afrekenden. 

De schellen van het paard waren tevens oorzaak, dat bloedverwanten tegen 

elkander begonnen te zweren en oneenig werden. Zij, die elkander haat toedroe- 

gen, verzoenden zich met elkander en beloofden, God tot getuige roepende, elkander 

niet te beleedigen; droevig gestemden begonnen te lachen; verstandeloozen kregen 

hun denkvermogen terug; vijanden gaven elkander de hand en vrouwen van den- 

zelfden man sloten vrede met elkander. Omtrent het geluid van Goemarang's schel- 
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Jen was niemand het met een ander eens, en God alleen weet welk een toestand 

er op dat oogenblik bij den galanggang heerschte! Zoo scheen de galanggang een 

plaats van ellende te zullen worden en over de kampoeng onheil te zullen komen 

en omdat niemand er meer aan God noch aan den profeet dacht, kwam men er ook 

niet toe Gods hulp in te roepen. 

Tjindoer Mató kwam nu op het gelukkige denkbeeld, om de tooverformule, 

die het bovenstaande had veroorzaakt, krachteloos te maken; en toen de vorstelijke 

pajoeng open ging, knalde er een enkele donderslag, het begon zachtjes te regenen 

en aan den hemel verscheen de regenboog. 

En Zoodra de menigte dit zag, ging zij in groepen bij elkander staan; men keek 

den Toeankoe en Tjindoer Mató aan en volgde hen op den voet; men fluisterde 

onder elkander, keek met schuwe blikken om, gaf elkander onophoudelijk oogjes en 

kon zich in het aanschouwen van hen maar niet verzadigen. 

Intusschen dacht Tjindoer Mató bij zich zelf: wals er zoo gedaan wordt, 

en wij niemand aanspreken, met wien zal de Toeankoe dan het een en ander kun- 

nen overleggen. Niemand zal zich met hem bemoeien en het eind zal zijn, dat wij 

NE eeorchtie gehandeld hebben: Hoe kan men weten wie wij zijn, als wij het 

miet vertellen! En toch zal Toeankoe aanstonds een boos gezicht zetten en dan 

loopt het zeker slecht af, terwijl Boendó Kandoeng het wellicht ook nog te weten 

komt. Als wij dus de zaak te erg maken, kan zij niet zonder onaangenaamheden 

afloopen. 

Terwijl de menschen intusschen aan elkander vroegen, welke vorsten of soe- 

fans het konden zijn, die daar aangekomen waren, kwam door Gods beschikking de 

oude vertrouweling van den vorst aanloopen. Hij was geheel buiten adem, zijn 

neusvleugels gingen op en neer en zijn hart klopte. In zijn spreken niet verlegen 

uitgevallen zijnde, riep hij onder het opzetten van een paar groote oogen op luiden 

toon: wzegt gij allen! waarom zijt gij zoo onverschillig. Weet gij dan miet, dat dit 

de Toeankoe uit Pagar Roejoeng, onze vorst, is. Hij is niet door aankoop vorst 

geworden, hij is ook miet cijnsbaar, maar vorst van den bloede. Komaan! haalt 

 Datoeá* Bandaharó hier opdat hij, het wetende, begrijpen zal, wat hij doen moet. 

Ge moet hem echter maar niet zoo gaan afhalen maar tevens de twee vorstelijke 

schermen met de rijkssieraden en wapenen, zwaarden en goelewang's, pieken en 

lansen naar den galanggang laten mede nemen. Laat hem den vorst tegemoet 

komen met al zijn onderdanen, met lauwerkransen om het hoofd en onder begeleiding 

van de feesttrommen. De gewoonten van de vorsten vorderen , dat niemand achterblijft 

maar allen, vrouwen zoowel als mannen, zich bij den optocht aansluiten.” 

4 Toen de ceremoniemeester dit hoorde, spoedde hij zich heen, en in de kam- 

poeng aangekomen zeide hij tot Datoe” Bandaharú: „vergiffenis Toeankoe! kom on- 

verwijld mede, want de Groote Heer uit Pagar Roejoeng bevindt zich in eigen per- 

soon op dit oogenblik bij den galanggang. Gelieve daarenboven bevel te geven om 

alles in gereedheid te brengen, wat noodig is om den vorst in te halen!” 
kt 5 
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Datoeä® Bandaharó, een bekwaam man en geheel op de hoogte van de vor- 

stelijke gebruiken, liet alles, wat noodig was, bijeen brengen, en ging toen op weg, 

gevolgd door al zijn onderdanen, groot en klein, oud en jong, aanzienlijken en 

geringen, vrouwen zoowel als mannen. God wat een menigte menschen! Het ge- 

leek wel een troep witte mieren, die uitgevlogen waren! Met lauwerkransen om het 

hoofd en onder het slaan op de feesttrommen gingen zij den vorst afhalen. De 

Bandaharó, die aan het hoofd van den optocht was, legde reeds van uit de verte 

de handen op het voorhoofd en naderbij gekomen boog hij zich diep voorover, 

waarna hij zich voor de voeten van den vorst op de knieën werpende, sprak : wver- 

giffenis, gebieder der wereld! duizendmaal smeek ik om vergiffenis aan U, die onze 

ziel en onze steun zijt; die over ons leven en onzen dood kunt beschikken; van 

wien wij alles moeten verdragen; gij die de zegen zijt van Uw onderdanen en aau 

wien zij in den nood om hulp roepen!” 

Hierop vielen allen op de knieën. Vervolgens nam Datoeá® het woord weer 

zeggende:/ vergiffenis, machtige vorst! Gelieve thans met mij mee te gaan en laten 

Uw onderdanen U mogen volgen, verlangende als zij zijn om voor U te verschijnen!” 

De Toeankoe antwoordde: wzoo God wil, is dit goed!" Nu begaf de vorst 

zich, gevolgd door de groote menigte, op weg. Het gele rijksscherm was opengespreid , 

rechts er van werd een groen en links een rood gedragen; aan weerskanten liep men 

met uitgetrokken zwaarden; zij, die daarvoor aangesteld waren, droegen den hoofdband, 

anderen de kris; de tuudjil mandjahil hielden den vorstelijken spiegel vast en daar- 

achter kwam de dichte drom van Soengai Tarab’s inwoners. 

De volksmenigte was opgetogen van verwondering, iedereen keek met snelle 

blikken over de schouders, men fluisterde en wenkte elkander toe. 

Om den Toeankoe te kunnen zien, klommen sommigen op elkanders rug; 

anderen hadden een hoogte opgezocht om van daar op hun gemak te kunnen kijken; 

elders weer zag men er, die op handen en voeten zelfs op de ellebogen voortkropen, 

zoodat hun kin den grond raakte. Het gevolg daarvan was, dat men alles om zich 

heen vergat. 

Toen de optocht in de kampoeng was aangekomen, klommen de ongetrouwde 

vrouwen op de zolders en de atappen niet kunnende uittrekken, braken zij ze maar 

open, ten einde den 'Loeankoe te kunnen aanschouwen. 

Anderen klommen op de vensterbanken, die zij te vergeefs getracht hadden uit 

te breken; en zoo verzonnen, vrouwen zoowel als mannen, allerlei listen om toch 

maar te kunnen zien. 

Intusschen was men op het voorplein gekomen, waar de Toeankoe, gevolgd 

door Tjindoer Mató en de anderen, de woning van den Bandahara binnentrad, terwijl de 

paarden werden vastgebonden. Thans klonken de zware tonen van de taboek in Soengai 

Tarab door het luchtruim en daartussechen hoorde men de lichtere van die van het 

benedeneinde der negorij; ook de fuboeh djoemaät hiet zich hooren, er werd op de t/azang, 

sipaneh miang genaamd, geslagen en een geweerschot gelost 
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oogenblik later waren al de inwoners van Koerimbang Batang Alang 

| Toen nu langzamerhand de avond begon in te vallen, werden de damarpijpen 

aangestoken en ging men rijst en goelai koken die, toen zij gaar waren in de edangan’s 

gedaan en opgediend werden. 

De Toeankoe zette zich nu aan den maaltijd, hierin door Tjindoer Mató en 

de anderen gevolgd en toen zij klaar waren met eten, bracht de Bandahara de betel- 

schaal met sirih, die hij onder het maken van een sambah neerzette, zeggende „gelieve 

nu wat sirih te gebruiken, Toeankoe!” 

___#Loo God wil, is *t goed!” was 't antwoord van den Toeankoe. 

Terwijl nu ieder een betelpruimpje nuttigde, nam de Toeankoe aldus het woord : 

„welaan Rankajó Bandaharó, gij, die de eerste zijt in Kotó Piliang ! wees zoo goed naar 

mij te luisteren. Wij zijn hier gekomen op bevel van Boendó Kandoeng ten einde met 

U te beraadslagen, of er ook zaken zijn, die in orde gebracht moeten worden. Wij heb- 

ben elkander slechts zelden ontmoet en ten opzichte van de maatschappelijke instel- 

lingen zou er dus licht het een of ander veranderd kunnen worden.” 

Op het hooren dezer woorden bracht de Bandaharó de beide handen naar het 

voorhoofd, hij wierp zich op de knieën en zeide met het hoofd ter aarde gebogen: „ver- 

giffenis! In datgeen, waarvan gij gesproken hebt, is nog niets veranderd. Van af ’t 

begin der eerste stichting van deze negorij bestaan bij ons de gewoonten en gebruiken 

van het Minangkabausche rijk, waarboven zich deze hemel uitstrekt en dat gebouwd is 

op dit gedeelte der aarde en wel rondom den berg Marapi tot aan Pintoe rajó hilie en 

Selo kandi moedié en die wij ontvangen hebben van Katoemanggoengan en Parapatich 

‘sabatang en die tot zes artikelen te brengen zijn: 

1ste de tjoepäs oesali, de gewoonten en gebruiken, die van de vroegste tijden af 

bestaan, waarin geen verandering mag gebracht worden en die den grondslag voor 

alle nieuwere instellingen uitmaken; 

| 2de de tjoepd* boeatan, die, welke in overeenstemming met de eerste in den 

loop der tijden in het leven geroepen zijn; 

gie de kató poesakò, de stelregels, spreuken en zegswijzen van de voor- 

vaderen afkomstig, dikwijls in tegenspraak met de sjarä* 
4de de katò moepakat, de overeenkomsten en bepalingen na onderlinge beraad- 

slaging door de schrandersten en aanzienlijksten ingesteld; 

5ie de katò dahoeloe batapati, de voorschriften, die uit de oude adat en sjarä” 

zijn voortgevloeid, doch die niet in toepassing gebracht mogen worden dan wanneer 

zij na gezamenlijk overleg van kracht blijken te zijn; 

6de de kamoedian batjari, besluiten en voorschriften van latere dagteekening, 

waarin door de eene of andere omstandigheid wijziging kan gebracht worden. 
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Al deze instellingen hebben eerlijkheid en rechtvaardigheid tot grondslag en 

de toepassing ervan geschiedt zonder afwijking volgens eenmaal aangenomen bepa- 

lingen. 

Verder houdt men zich aan de volgende voorschriften : 

le Salah tarië” mangoembalikan, die zich wederrechterlijk iets toeeigent, moet 

het teruggeven; 

21 Sasts soeroei® talangkah koembali, die op den verkeerden weg ofte ver ge- 

gaan is, moet terugkeeren ; 

Salah padò Allah tobat, die tegen God gezondigd heeft, moet daarvan belij- 

denis afleggen ; 

djokö* gawa injd maisi, die iets verkeerd doet, moet daarvoor boeten; 

adië dipakai, wat rechtvaardig is, mag men in toepassing brengen; 

babatoelan babajaran, erkende schuld moet betaald worden; 

basalahan bapatoeï*, geschillen moeten bijgelegd worden; 

gai* bakalamoelah, wat duister is, moet met een eed bekrachtigd worden; 

djaoeëth bahambatan hampiëng batoenggoean, wanneer een schuldenaar de plaats 

zijner inwoning verlaat zonder zijn schuld te voldoen en hij laat verder niets van 

zich hooren, dan heeft de schuldeischer het recht daarvoor aan te houden elk in- 

woner van die nieuwe woonplaats, als hij dezen bij de eene of andere gelegenheid 

in zijn stad ontmoet; is de schuldenaar echter in de nabijheid of op dezelfde plaats 

woonachtig, dan wordt de betaling van hem op de gewone wijze gevorderd; 

katò baraboei* dikatangahkan, waar niet duidelijk uit te maken is, wie gelijk 

heeft, wordt de tusschenkomst van een rechter of van een derden persoon ingeroepen ; 

soearang diagiëh, wat gemeenschappelijk eigendom is, moet verdeeld worden; 

djokòs majalang mamoelangken, wat men geleend heeft, moet men teruggeven. 

vetang dibajar pioetang ditarimò, schulden moeten betaald en schuldvorderingen 

geïnd worden. 

Ook houdt men zich aan het volgende: 

katò' radjö malimpahkan, de vorst vaardigt de bevelen uit; 

fatò panghoeloe manjalasaikan, de panghoeloes beslissen de zaken; 

katö malim katò hahikat, wat de godgeleerden zeggen is waarheid; 

hatò pagawai katòö bahoeboeng, de pagawai’s zijn gewoon ’s vorsten bevelen te 

overdrijven ; 

hoeloebalang katò mandareh, de hoeloebalang is streng of ruw in ‘t geen hij 

zegt; | 

oerang banja* katö balaloeù”, de groote menigte uit verschillende denkbeelden ; 

katò dagang katò mamatjah, de vreemdelingen veroorzaken, door ‘tgeen zij 

zeggen, oneenig heid. 

katò parampoean marandahken dirinjö manoeroei® katò soeaminjö , de vrouwen spre- 

ken van zich zelve op nederigen toon en zijn onderdanig aan haar echtgenooten. 
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Daarenboven Toeankoe heeft Boendö Kandoeng ons geleerd dat de verplich- 

tingen van den fiskaal vier in getal zijn: ten eerste moeten zij aan de tegenpartij 

bekend maken, wat de beschuldiger zegt, ten tweede het antwoord daarop weer aan 

den eerste mededeelen, ten derde de onderpanden der beide partijen in ontvangst 

nemen en ten vierde aan den rechtér de zaak in handen stellen. 

| Voor hen, die rechter zijn, bestaan er vijfderlei voorschriften: ten eerste den 

“ beklager, ten tweede den beklaagde te hooren; ten derde beide partijen nauwkeurig 

in % verhoor nemen; ten vierde uitspraak te doen; ten vijfde hij moet zijn vonnis 

aan de toets durven onderwerpen. 

Wat betreft het rijststampen dit geschiedt in het rijstblok en even zoo het 

koken in een pot; geiten blaten, koeien loeien, buffels mangoeë, paarden hinneken, 

hanen kraaien, de moerai fluit, de panghoeloe’s beslissen in zaken die de adat en de god- 

geleerden in die welke de godsdienst betreffen; de hoeloebalang is gewoon te overvallen, 

de djoearó aan te hitsen en draden om te winden; de kooplieden met schaal 

en gewicht te gaan, de vrouwen katoen en garen te pluizen; verstandigen 

_ kunnen over veel spreken, dommen zijn gemakkelijk te bedriegen; de godgeleerden 

oordeelen alleen volgens de zaak, het oordeel van de panghoeloe’s geschiedt langs 

omwegen; de hoeloebalang’s maken korte metten, de manteri’s trachten door redenee- 

ren de zaak te beslechten; het oordeel der groote menigte veroorzaakt verdeeldheid; 

; wat lieden van geringe afkomst zeggen leidt tot onheil en listigen zijn steeds op be- 

drog uit. 

Verder Toeankoe heeft Boendó Kandoeng gezegd, dat de verstandige acht za- 

_ ken in t oog heeft te houden: 

Sonsong roenoei” (het spoor volgen in tegenovergestelde richting), uit het spre- 

_ ken van iemand nagaan, welke bedoeling hij heeft, of wat hem bewogen kan heb- 

ben aldus te spreken of te handelen; 

Í baliës tilantang (zich omkeeren, met op den rug te gaan liggen), zich aan een 

of ander feit onschuldig willen houden, door te zeggen, dat men zich geheel onder- 

werpt aan ‘tgeen de rechter goedvindt te doen ; 

| badjalan roesoeù” (ter zijde loopen), ook volgens omwegen tot zijn doel trach- 

ten te komen; 

$ lapoeä* dalam saroeëng (in de schede of in het omhulsel vergaan of vermolmd 

zijn), zich dom voor doen, maar niet zijn; 

manggäti tagá* (van stand veranderen), zijn houding of zienswijze veranderen 

naar de omstandigheden; 

balindoeëng tangah tarang, de kunst verstaan om zijn bedoelingen of de om- 

standigheden, waarin men verkeert, voor anderen verborgen te houden; 

Kk: balindoeëng tangah kotö, zijn steun zoeken in datgeen, wat volgens onderlinge 

overeenkomst of volgens de adat of sjará® is vastgesteld; 

tantjang aïë tida poetoeih (het water, dat gescheiden wordt, gaat toch niet 

van elkander), niet ophouden het welzijn van zich en de zijnen te vermeerderen. 
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In het rijk van Minangkabau zijn de vorsten van hetzelfde begrip hunne 

hooge waardigheid; de grooten zijn dit omtrent het geven van bevelen; de oudsten 

in hun opvatting van de wetten; de panghoeloe’s in die van de rechtspleging. Dit is 

zoo de gewone weg van zaken en daaraan zal ik immer de hand blijven houden. 

Dit was het wat Boendó Kandong mij op het hart drukte, toen ik bij haar was 

in den tijd dat U als vorst gehuldigd werd.” 

Toen de Toeankoe deze woorden hoorde, begon hij te glimlachen en sprak: nu 

Rangkajó Bandaharó! de reden van onze komst hier is, omdat wij vernomen hebben, 

dat er hier een galanggang is opgericht en daarmede hebt u een goed werk 

gedaan. Hier is nu een haan en een kleinigheid als inzet op hem; zoek nu een 

tegenpartij voor hem die er even onbeduidend uitziet, al zouden we ’t nu alleen maar 

doen om het vleesch; en laten wij dan met de hanengevechten een begin maken. 

De Bandaharó hernam: vvergiffenis Toeankoe mocht dat U behagen, mij doet 

het nog meer genoegen, dat gij mij met U wilt meenemen. Het zij dus zoo als U 

het gelieft, ik heb uw bevelen slechts op te volgen en zoo God wil, is het dus goed !” 

„Leg Datoeä” Bandaharó’?, hernam de Toeankoe, „tot in Tandjoeng Boengö zijn er 

van hier goede berichten doorgedrongen. Sedert langen tijd hebt ge daarmede nu al 

heel wat geld witgegeven, doch hebt gij daarmede nu ook al Uw doel bereikt en zijn 

dus de panden. al in ontvangst genomen of de ringen al verwisseld!” 

Datoeú® Bandaharó antwoordde: „vergiffenis Toeankoe, ik ben er verlegen mede U 

mijne omstandigheden te vertellen. Mijn kind toch legt een vreemd gedrag aan den 

dag en veroorzaakt mij daardoor reeds sedert lang zorgen, terwijl ik al mijn geld 

voor niemendal uitgeef en het zich laat aanzien, dat ook U er last van krijgen zult. 

Tot op heden wilde zij van al de vorsten noch van de soetan’s, die haar ten huwelijk 

gevraagd hebben, iemand hebben; en ‘t schijnt dus haar lot te zijn, een oude vrijster 

te moeten worden met grijze haren en een vijzeltje, waarin zij haar sirih fijn maakt 

Zoo is nu het lot mij beschoren; gelukkig dus, dat gij hier gekomen zijt !w 

De Toeankoe begon hierop te glimlachen en zeide: „zie eens hier Datoeú* Bandaharú, 

Boendó Kandoeng heeft gezegd, dat zij het aangenaam vinden zou, indien U voor 

lieenggó Geni, zoo zij nog niet verloofd en het naar Uw genoegen was, een echtgenoot 

onder ons zocht. Gij zoudt dan echter een behoeftig mensch, van wien zij weinig steun 

te verwachten heeft, als schoonzoon krijgen, want meu heeft Tjindoer Matö op ‘t oog. 

Ik moet U hierbij ook nog opmerkzaam maken, dat Boendó Kandoeng omtrent het 

gedrag van Tjindoer Matö gezegd heeit, en U zoowel als ik hebben ons daarvan ook 

kunnen overtuigen, dat hij zeer driftig van aard is en hij in plaats van te bedaren hoe- 

langer hoe erger wordt. Hij is in zijn spreken zeer onbeschaamd en heeft een wispel- 

turig karakter; hij is iemand vol eigenwaan die, als hem iets miet bevalt, zijn 

achterste naar boven keert en op den grond spuwt; de onbeschaamdheid in zijn uit- 

drukkingen doet zien, dat het hem een verbod is de nederigheid in ’t oog te houden. 

Hij spreekt niet zooals een gewoon mensch, maar wat hij zegt is nu eens voor tweeërlei 

uitlegging vatbaar, dan weer met een verborgen bedoeling; terwijl hij een andermaal 



35 

n alles door elkander praat, zoodat men niet weet, waaraan zich te moeten houden. 
Moge het U dus later nooit berouwen!” 

Be Hierop antwoordde de Bandaharó: „met uw welmeenen gebieder der wereld! 
& 

van zijn gedrag ben ik reeds op de hoogte en het is juist zijn karakter, dat mij 

het meest bevalt, daar ik niet zie naar groote rijkdommen. Waarom dus zouden wij 

het beletten, als zij voor elkander bestemd zijn. Wij zullen er maar niet verder 

over denken, maar handelen volgens uw inzichten, daar wij dan, omdat gij het best 

weet of het goed of kwaad is, er nooit berouw over kunnen hebben. De zaak al- 

zoo voor afgesproken houdende, zullen wij het huwelijk in Tandjoeng Boengú 

doen sluiten, dan kan Boendó Kaudoeng er getuige van wezen. Ik voor mij heb 

er niet lang over te denken; U kunt over beiden beschikken.” 

Db Van slapen kwam er dien nacht niet; men besteedde hem geheel aan het af- 

doen van de zaak. De Toeankoe gaf als onderpand een rentjong batatah mandi angin, 

berwijl de Datoet een stel ringen gaf, als teeken dat Tjindoer Matö en Linggó Geni 

met elkander zouden trouwen. Zoo brak langzamerhand de morgenstond aan en was 

de bevolking om acht uur reeds op de been, om zes à zeven stuks buffels te slachten, 

die dienen zouden voor het feestmaal ter eere van den Toeankoe. 

k: Kom aan Bandaharó!” sprak toen de Toeankoer laten wij nu naar den galang- 

gang gaan, terwijl het nog vroeg is, dan kunnen wij het hanenkloppen bijwonen!” 

ä De Bandaharó ontbood op deze woorden de djoearo’s Medan Labiëh en Mambang 

dileh benevens den ouden rijksbestierder en zei: „kom laat de ceremoniemeester nu de 

lieden naar den galanggang geleiden, want de Toeankoe wenscht daarheen te gaan. 

4 De Toeankoe en Datoeá” Bandaharó, gevolgd door de groote menigte bega- 

ven zich onder het slaan op de tahoeh's op weg, terwijl si Baroeliëh Goemarang 

_ Balangkandai aan de teugels voortleidde. Aan den galanggang gekomen, nam de 

eankoe plaats op de balai, waarop de beide djoearo’s ieder met hun haan en wel 

de laatste met een Pileh hanau toeó verschenen. De twee hanen werden met elkander 

portaur gemaakt en de djoearo’s het met elkander eens zijnde, dat zij tegen elkander 

opgewassen waren, werden hun de sporen op gelijke hoogte aan den rechterpoot 

jastgebonden, waarop het inzetten begon. Daar djoearó Medan Labieh zelfs de geringste 

mmen aannam, bedroeg de inzet op den haan Kinantan een soekat met de holte 

jderaan ervan geheel vol benevens nog eem koeudi en een tiende deel daarvan. Toen 

ook het hanenkloppen onder de groote menigte en daarmede het inzetten begonnen 

‚ hoorde men niets dan het rammelen der realen en kleine zilverstukken, terwijl 

kopergeld niet te tellen was. Het goud lag er bij kati’s bij elkander, de koop- 

ren waren er bij hoopen opgestapeld en er heerschte een onbeschrijfelijke drukte. 

Op dat tijdstip had Tjindoer Mató zich verwijderd en liep hij de markt rond den 

enen weg voor, den anderen na inslaande, totdat hij eindelijk aan het pad kwam, 

ar de kooplieden hun lijnwaadkraampjes opgestald hadden. Zoo voortloopende 

werd hij, bovenstrooms ziende, door Gods beschikking een paar rondreizende kooplie- 

den met hanen bij zich gewaar. Het waren twee broeders van wie de een Lang kanas 
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en de andere Lalat Toeah heette. Men kon zeggen, dat zij de onruststokers van de 

negorij waren en als zoodanig elkander getrouw hielpen. Ben lange tong hebbende, 

was't alsof er voor hen een vloek op rustte om een geheim te bewaren; hun dage- 

lijksch werk bestond in het rondstrooien van allerlei laster en leugens. 

Tjindoer Mató vroeg hun: „zegt kooplieden! van waar komt gij en met welke oog- 

merken zijt gij hierheen gereisd?” 

Daarop antwoordden de kooplieden :/ mijnheer! wij hebben zulk een langen tocht 

gemaakt om te zien of wij, arme stumperds, hier iets verdienen kunnen. Wij zijn van 

Tandjoeng Soengai Ngiang in Kalawi uit de negorij si Malidi aan deze zijde van 

Rantau si Malintang.” 

Dit hoorende hernam Tjindoer Matú :/ maar kooplieden scheelt het U dan wellicht 

in het hoofd! want om van zulke verre oorden hierheen te reizen is niet anders dan 

vruchtelooze moeite doen. Welke hanenklopperijen toch zouden er in Tandjoeng 

Soengai Ngiang niet bestaan en welke markt zou daar niet gehouden worden, dat gij 

zoover kondet heengaan!” 

Nu hernamen de kooplieden:/ luister eens naar ons jongeheer! In Tan- 

djoeng Soengaì Ngiang doet men in de laatste drie maanden niets anders (dan 

hetgeen gij hooren zult). De vorst daar nl. Toeankoe Imbang Djajó zal zich in den 

echt begeven met prinses Bongsoe, de dochter van Toeankoe Radjó Moedö. Zij zijn 

reeds lang verloofd, maar het huwelijk zal nu toch de volgende maand voltrokken 

worden. De reden van die lange verloving is omdat Toeankoe Radjö Moedú iedermaa} 

te kennen geeft, dat de regeerende vorst van Tandjoeng Boengö, die in Pagar Roe- 

joeng resideert, reeds sedert haar geboorte aan de prinses was toegezegd, maar hij 

(R. M.) niettegenstaande dit, Imbang Djajó®toch als schoonzoon wil aannemen, omdat 

zijn dochter al groot is en hij vreest, dat zij een oude vrijster zal worden. Daarbij 

komt nu nog, dat hij iets gehoord heeft dat zeer gunstig is voor zijn plannen, 

ofschoon het hem inwendig grieft. 

Zijn neef nl. (de Toeankoe) zou uit de negorij gezet zijn, omdat hij door allerlei 

besmettelijke ziekten is aangetast. Daar hij miet in de kampoeng mocht blijven wonen, 

heeft hij een huisje aan den waterkant gebouwd, waar hij nu leeft, bedekt met 

groote groene vliegen en verafschuwd door al zijn onderdanen. Zoo luidt de tijding 

door Toeankoe Radjó vernomen. Wat nu Lmbang Djajöó aangaat, deze doet niets anders 

dan dag en nacht personen zoeken, die bij hem dienen willen. Aan allerlei gemee- 

ne lieden en schelmen schenkt hij kleederen, terwijl hij hun schulden, hoe groot ook, 

nog bovendien betaalt; hij heeft de uitgezochtste en dapperste doebalangs; lieden, die 

tegen alles bestand zijn en dezen geeft hij elk oogenblik geld voor hun uitgaven. 

Zoo zijn er nu, de minderen niet mee gerekend, zeventig beruchte personen bij el- 

kander, die hij onder aanvoering van hun opperhoofden naar Boeki® Tamboen Toe- 

ang heeft gezonden om daar te rooven; terwijl al wie in de kampoeng achterbleven, 

gebruikt worden om dijken op te werpen, raxdjau's te planten, de grenzen te ver- 

sterken en hier en daar verbetering aan te brengen. Elk een is van een geweer voor- 
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zien; men giet er kogels en is er druk bezig met het maken van kruit en krijgsge- 

reedschappen. Dit nu is de arbeid, waarmede de vorst zich dag en nacht bezig 

pete 
Zoo vertelden de kooplieden. 

Toen Tjindoer Matö dat hoorde, ontroerde hij zeer ; hij beet zich op de lippen, knar- 

steop de tanden en kneep zich in de ooren; zijn gelaat werd zoo rood als een djamboe, 

zijn oogen waren geheel beloopen en de tranen biggelden hem langs de wangen. Op 

een drafje keerde hij naar den galanggang terug, waar iedereen hem met verbazing 

en schrik zag aankomen. 

| Djoearó Medan Labiëh was juist bezig met het uitroepen van de bovennatuurlijke 

eigenschappen van den haan Kinantan, terwijl het koord reeds lang uit op den grond 

lag; (Kinantan barantan antan zit op een balai van een roeang; als kinantan getroffen 

wordt, dan schreit men; hij heeft tweeërlei kleur, zijn vederen zijn als die van de 

fadoeng die door een alang in den bek wordt meegenomen en die tadoeng moerai kentjü” 

wordt genoemd. Aan de riviermonding wordt op de Aadap geslagen; de lieden van 

‚ Gantiëng vangen poejoeh’s en als zij deze niet krijgen kunnen, vangen ze balam'’s) 

de haan Kinantan kan miet anders dan overwinnen.” 

Dit riep djoearó Medan Labieh. 

Toen Mambang Pileh dit hoorde, begon ook hij de eigenschappen van den haan 

Pileh hanau toeö uit te roepen, wiens koord insgelijks op den grond lag. Hij 

zeide: „(de haan Pileh basidjampileh heeft vederen als de draaibijtel van de jonge 

lieden van Bangkinang) als de haan Pileh het verliest dan komt Soengai Ngiang 

in ongelegenheid; want hij is een geschenk van Imbang Djajo eu de beste vecht- 

haan uit het oosten, die nimmer gekwetst kan worden.” 

Dit riep djoearó Mambang Pileh.” 

| _Imtusschen was Tjindoer Mató bij de losgelaten hanen gekomen, doch hij bekom- 

_merde zich om deze niet en ging op den Toeankoe af, tot wien hij zeide: „vergiffenis Toean- 

koe voor t geen ik zeggen zal. Kom laten wij naar huis terugkeeren, hoezeer gij hier 

ook op Uw gemak schijnt te zijn, leunende tegen groote kussens met fraaie matrassen en 

tapijten onder U en op dien vorstelijken zetel gehuldigd door Uw onderdanen. In- 

dien gij het echter aangenaam vindt hier te blijven, dan ga ik alleen naar huis, 

want er is ons een groote schande aangedaan en wij zijn het voorwerp van verachting 

in geheel Tandjoeng Soengai Ngiang geworden. Onze moeder heeft nu haar zin!” 

Toen nu Tjindoer Mató opstond en Balangkandai besteeg, zeide de Toeankoe: „maar 

Boejoeng, mijn broeder! tis mij niet duidelijk wat ge meent. Ik gevoel wel, dat 

er iets gaande is, maar het ware van de zaak begrijp ik niet; het is dus beter, dat 

ge ‘tgeen openbaar gemaakt mag worden, niet verborgen houdt.” 

b Tjindoer Mató luisterde echter niet naar hetgeen de Toeankoe zeide en toen deze 

begreep, dat hij alleen zou achter blijven, gaf ook hij zijn paard de sporen en sloeg 

eveneens den weg naar huis in. Woest als de orkaan en snel als de bliksem joe- 

gen zij steeds voort, totdat zij eindelijk weer aan den baringinboom gekomen waren- 
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Djoearó Medan Labiëh, si Barakat, si Baroeliëh en si Tambahi volgden hen 
verbaasd en verschrikt zich niet meer bekommerende om de vechtende hanen en toen 
nu de menigte zag wat er gebeurde, ontstond er bij den galanggang een groote op- 

schudding, en was iedereen er als door den donder getroffen. 
„Wat zullen wij nu aanvangen,” zeide men; „de schrik is ons om het hart 

geslagen, want het heeft er op het oogenblik al den schijn van, alsof het land in on- 
gelegenheid zal komen, alsof de dag des oordeels aangebroken en ons laatste uur ge- 
slagen is. Te oordeelen naar de handelwijze van onzen heer, die toch niets deed, 
dan hij doen mag, zullen wij allen ongelukkig, onze kampoengs en erven verlaten, 

onze kinderen verkocht en onze neven verpand worden !” 

Het duurde niet lang of het gebeurde kwam ook ter oore van de lieden in de 
kampoeng en ook onder hen ontstond er een groote ontsteltenis. Sommigen vertelden, 

dat de Toeankoe reeds een begin gemaakt had met onthoofden en anderen, dat 

Tjindoer Matö reeds bezig was met iedereen over hoop te steken. Zoo waren er allerlei 

verhalen in omloop en was het in de kampoeng als op den dag der opstanding. 

Mijn God welk een tijd! Allen liepen met loshangende haren over het erf; men 

wist miet meer wie vriend of vijand was en vloog overal als radeloos binnen. De angst 

die er heerschte, was onbeschrijfelijk. 

Intusschen was de haan Kinantan twee malen opgevlogen en weer neergeko- 

men en de haan Pileh hanau toeö door hem gedood en toen nu de eerste bemerk- 

te dat de Toenkoe er niet meer was, vloog hij naar huis met zijn spoor en bindgaren 

om de pooten. 

Nu sprak Rangkajö:/ wat zal er toch met ons gebeuren, ingezetenen van deze ne- 

gorij! Volgens hetgeen er voorgevallen is, lijdt het geen twijfel of ons land zal in groote 

moeilijkheden komen. De omstandigheden zijn zorgvol en wellicht is er ons leven 

mede gemoeid, zonder dat wij een middel van uitkomst weten.” De menigte ant- 

woordde hierop „ja wij zijn geheel terneergeslagen !” 

„Houdt U echter voorloopig stil! (hernam hij) en spreekt geen woord van ‘t geen 

er voorgevallen is, daar ik U wilde voorstellen om over twee of drie dagen naar den 

Toeankoe in Tandjoeng Boengó te gaan en hem nederig te vragen, welke verkeerd- 

heden wij begaan hebben en wat den inzet op den haan Kinantan betreft, als hij 

dat goedvindt, zullen wij dien zevenvoudig teruggeven. Mocht hij het vergunnen, dan 

zullen wij de zaken goea bespreken, maar dan mag ook geen van allen eenige vrees 

aan den dag leggen; want die bang is, bekent schuld, terwijl onverschrokkenheid 

het teeken is, dat men het recht op zijn zijde heeft. Boendú Kandoeng heeft ons 

geleerd, dat wij rechtvaardige vorsten moeten gehoorzamen; doch hen, die willekeurig 

regeeren , weerstreven mogen.” 

Toen de menigte deze woorden hoorde, was zij gerustgesteld. 

Intusschen was de Toeankoe verder gereisd en bij si Djongë“ in Kotó nan Pan- 

djang gekomen, vanwaar hij, over een onvruchtbare vlakte getrokken zijnde, een eind 

verder aan de grenzen van Tandjoeng Boengó kwam. 



59 

le ‚t Hij ging gevolgd van Tjindoer Matö de kotó binnen, waar zij het erf oversteken- 

__de hun woning betraden en zich regelrecht naar de axdjoeng begaven, de Toeankoe op 

de eene en na hem Tjindoer Mató op de andere plaats nemende. 

Eenige oogenblikken later verschenen ook djoearó Medan Luabiëh, Barakat, Baroe- 

héh en Tambahi benevens de haan Kinantan, die met zijn spoor en bindgaren om de pooten 

op de vensterbank nederstreek en daar begon te kraaien. Boendó Kandoeng, haar 

blikken maar de gaanderij wendende, bemerkte hem. Zij ging hem halen, ontdeed 

hem van zijn koord en zeide:/ zeg djoearó Medan Labiëh wat heeft dat te beteekenen ! 

Heeft mijn haan het nu gewonmen of verloren, dat hij teruggekeerd is met zijn 

spoor aan!” 

Djoearó Medan Labiëh antwoordde hierop : „vergiffenis Boendö Kandoeng! dat is 

mij niet bekend. De haan was wel reeds losgelaten, doch ik weet miet of hij al dan 

niet overwinnaar was, want de Toeankoe en onze jonge meester zijn boos geworden; 

zij hebben hun paarden de teugels gegeven en zijn weggereden, waarop wij hen ge- 

volgd zijn. Zoo Boendó Kandoeng dus opheldering verlangt, dan gelieve zij het aan 

den Toeankoe te vragen.” 

Dit hoorende stond Boendó Kandoeng op ; zij beklom de andjoeng, schoof de zij- 

den gordijnen open en, den Toeankoe in gepeins verzonken ziende, sprak zij: „wel 

mijn jongen! mijn eemige woudduif; voorwerp mijner zorgen; eenige strik uwer moeder ; 

beschermer van Tandjoeng Boengú! kroon van Pagar Roejoeng! hoofd der rijksgrooten; 

middelpunt van het werpnet, waarin al de visschen van het Minangkabausche rijk zich 

verzamelen! hoe komt het, dat gij zoo gehandeld hebt! Wat heeft de Bandaharú 

van Soengai Tarab misdaan, of waarin is hij nalatig geweest! Is hij te kort geschoten 

in zijn bewijzen van eerbetoon of heeft hij U oneerbiedig toegespoken! Zijn de 

manteri’s niet nederig geweest, of heeft men U geen hulde gebracht, dat ge zoo ge- 

handeld hebt! Hoor mijn zoon! Als de Bandaharó ditmaal verkeerd gedaan heeft, 

dan zal ik U daarvoor voldoening geven; indien hij U beleedigd heeft, zal ik de 

daarvoor vastgestelde boete betalen. Ik verzoek U daarmede genoegen te willen 

nemen, vadertje!” 

„Dat is er niet gebeurd’, antwoordde de Toeankoe, „doch er is iets anders en 

_ wanneer moeder dat weten wil, vraag er dan Katjindoean naar, wellicht is hij ervan 

op de hoogte” 

A Op dit antwoord zette Boendó Kandoeng een ontevreden gezicht en zeide : „700 

word ik, oude vrouw nu behandeld; men gaat altijd met draaierijen tegenover mij 

om en zendt mij van den een maar den ander, zoodat ik in werkelijkheid nooit vol- 

daan kan zijn!” 

kk - Hierop ging Boendö Kandoeng naar beneden en de andere andjoeng beklom- 
rr 

men hebbende, maakte zij '[jindoer Mató wakker, roepende:/ sta op Boejoeng! sta 

% Toen Tjindoer Matö haar hoorde daalde hij af en sprak: „vergiffenis Boendóú 

Kandoeng! Wat verlangt U van mij!” 
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„Hoe komt het toch jongen! dat gij allen zoo ontstemd teruggekeerd zijt! Ik 
ben daarover niet op mijn gemak. Vertel mij dus de waarheid, opdat ik gerust 
kan zijn!” 

Op deze woorden hernam hij: „vergiffenis Boendó Kandoeng! gelieve dan 
met ernst te luisteren. Toen wij op weg waren naar Soengai Tarab en in kampoeng 
Koerimbang Batoe Alang gekomen waren, heerschte daar bij onze aankomst een groote 
drukte op den galanggang en waren de hanenkloppers, waaronder verscheidene kinderen 

van vorsten, reeds in groote getale bijeen. Men was verbaasd den Toeankoe te zien ver- 

schijnen, die anders nooit witgaat en allen bogen zich met eerbied ter aarde. Een oogenblik 

later kwam Datoeä* Bandaharöó met zijn grooten, panghoeloe’s en herauten uit de vier 

soekoe’s, die allen den vorst omringden. Mijn God wat een menigte menschen waren daar 

bij elkander! Het geleek wel een zwerm witte mieren, die uitgebroken waren of vleer- 

muizen, die in den vooravond uitvlogen. De Bandaharó, een schrander en verstandig 

man, zeer vriendelijk in zijn spreken en voor zijn hooge betrekking wel berekend, was 

aan het hoofd van den optocht en werd gevolgd door al de onderdanen met de noodig 

eereteekenen bij zich. Die daarvoor aangewezen waren droegen spiegels, anderen zonne- 

schermen, nog anderen krissen en zoo kwam men onder begeleiding van de feest- 

trommen den vorst hulde brengen. Toen men een oogenblik bij den galanggang 

getoefd had, werd de Toeankoe in optocht naar de kampoeng gebracht, waar hij 

onder een aanhoudend slaan op de taboeh’s het paleis binnen trad. Sommige inwoners 

kwamen hem eenden, anderen kippen aanbieden, terwijl erook sirih en pinang brach- 

ten; die weinig kon missen, gaf weinig, die veel bezat bood groote geschenken aan. 

Toen wij aangekomen waren, was de duisternis reeds ingevallen. Er werd dien 

nacht geen oog dicht gedaan, maar de Toeankoe bleef met den Bandaharó alleen 

en er mocht niemand bij hem toegelaten worden. Dewijl ook ik teruggezonden werd, 

ging ik naar buiten en begaf mij naar de woning van den ouden rijksbestierder, 

verwonderd wat de Toeankoe toch wel met den Bandaharó kon te bespreken hebben. 

Toen eindelijk de dag aangebroken was en de menigte naar de balai ging, gebood 

de Toeankoe mij, mij te verwijderen, zonder te zeggen wat ik moest gaan doen 

en alzoo heb ik van het hanenkloppen of van het portuur stellen der hanen niets 

gezien. Een ding echter bevreemdde mij: de reutjong batatah mandi angin scheen 

verkocht of verpand of wie weet waar gebleven te zijn. Met een vol gemoed en nie- 

mand hebbende aan wien ik mijn nood kon klagen, dwaalde ik de geheele markt 

over, en die mij gezien heeft, heeft moeten denken, dat ik beschonken was. Door 

Gods beschikking hoorde ik weer iets goeds, dat mij wat rustiger stemde en een 

teeken was, dat ik goede ooren heb. Naar alle kanten heen ziende, ontwaarde ik nl. 

twee personen, die hanen te koop hadden en van het oosten wit si Malidö nl. van 

Tandjoeng Soengai Ngiang in Kalawi kwamen. Hun negorij is in benarde om- 

standigheden, want het schijnt, dat men er ongenoegen gekregen heeft, zonder dat 

men de reden weet of het moest zijn omdat oom zijn dochter wil laten trouwen met 

den vorst van daar, Toeankoe Imbang Djajöó; wijl hij gehoord heeft, dat de Toeankoe 
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uit de negorij gezet is, wegens besmettelijke ziekten. In de kampoeng niet mogende 
blijven, zou hij zich een hutje gebouwd hebben aan den waterkant. U zal nu 

wel in Uw schik zijn, daar Uw toestand nu erger is dan vroeger en ge U daaruit 

moeielijk zult kunnen redden. Mocht U het echter onaangenaam vinden, ik lijd er 

n iet minder onder.” 
Toen hij zoo alles naar waarheid aan Boendó Kandoeng verteld had, werd deze 

zoo boos, dat zij het zakje, dat zij aan de hand droeg neersmeet, waardoor het zilve- 

ren kalkdoosje in stukken viel en de kalk op den grond stoof. Zij sloeg met de hand 

op de vensterbank, zoodat haar gouden armband in stukken vloog en het groote paleis 

waggelde. De toorn van Boendó Kandoeng veroorzaakte een doodsche stilte in 

de woning; niemand durfde een woord te spreken, ieder was door verbazing 

getroffen. i 

„Radjö Moedó handelt zeer onbetamelijk en denkt, dat hij maar doen mag wat hij 

wil. Welke vader of moeder heeft hem dat geleerd em welke adat houdt hij er toch 

op na, dat hij de verloofde van een amder zoo maar withuwt. Was zijn moeder 

een andere dan de mijne of had hij de zelfde ouders als ik? Ik zal ook doen wat 

deze pantoen zegt (een vloer van batang Sitakö en een kapokboom, die in een gat 

groeit) ik zal ditmaal Soengai Ngiang geheel verwoesten.” 

Hierop hernam Tjindoer Mató: „wanneer U daartoe bevel wilt geven, dan 

moogt U er eerst wel een oogenblik over nadenken en het goede en kwade ervan 

overwegen. Laat U niet door wrevel of toorn vervoeren; want de toornige verliest 

zijn vertrouwen op God en die wrevelig is zijn verstand, terwijl hij die ruw te werk 

gaat zelf de grootste schade lijdt. U dient zich te houden aan de gewoonten der 

ouden van dagen en dezen moeten van alles verdragen kunnen, daar zij de vraagbaak 

voor iedereen zijn. Ik zeg U dat het niet de nalatigheid van oom, maar die van U 

is; U zijt voor alles verantwoordelijk, daar U die zaak van het huwelijk op den lan- 

gen baan geschoven hebt en geen reden hadt om zoolang daarmede te wachten.” 

_____Boendó Kandoeng, die reeds hevig vertoornd was, werd het nu nog erger. 

„Radjö Moedó is een lastig man, die zeer eigendunkelijk handelt. De gewoonten, 

die de vorsten onder elkander volgen, brenger mede dat zij van hun vrouw niet 

scheiden, dan na vooraf kennis gegeven te hebben. Mocht de echtgenoot op reis 

zijn, dan wordt er op hem gewacht, totdat hij teruggekeerd is. De voorschriften 

voor verloofden vorderen, dat er, zoo hun negorijen ver van elkander gelegen zijn, 

brieven gezonden worden om de zaak tot een einde te brengen, terwijl zij daaren- 

boven voor den vorst met zijn panghoeloe’s en alle overheidspersonen verschijnen 

met een kati limo bij zich, benevens een betelschaal met sirih op een stuk geel 

lijnwaad. Als nu de termijn is, bepaald, binnen welken de zaak moet beslist zijn 

en de vastgestelde geldsom voldaan is, dan eerst is alles afgehandeld. Laat er nu 

van komen wat er wil, doe ik er verkeerd aan, dan zal ik mijn straf er voor 

krijgen, maar ditmaal zal ik Soengai Ngiang tot een puinhoop maken; ik zal 

het geheel laten afbranden, de wallen slechten, de kruinen der klapperboomen doen 
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schudden, de grondvesten verplaatsen, van de palen der woningen zal ik bruggen 

laeten maken en de grenssteenen zal ik laten verleggen; want wat hij gedaan heeft 

is mij onmogelijk te verdragen. Wij zullen onze namen verwisselen; hij zal Poeti 

Toeó en ik Radjó Moedó heeten en dan zullen wij voortaan ieder onzen eigen weg 

gaan; dan moge hij ondervinden, wat het zeggen wil mij weerstreefd te hebben. Zoo 

Radjö Moedó zich ongenaakbaar acht voor ongelukken, laat hij dan Soengai Boengú 

verwoesten en onze woningen leegplunderen; laat hij vorst worden van dit rijk tot 

aan Boeó en Soempoe Koedoeih, Goedam, Balai Djanggö en Ranah Boekt Gombá?, 

dan zal niets mij aangenamer zijn!” 

Intusschen was de Toeankoe, die het kijven gehoord had, naar beneden gekomen 

en naar de soerambi gegaan om zijn moeder te ontmoeten , tot wie hij zeide: „ver- 

giffenis Boendó Kandoeng! wat is dit toch voor een onaangenaam gesprek? Deel het 

mij mede, want voor zoover ik zien kan, verkeert U in moeilijkheden.” 

Dit hoorende, keek Boendö Kandoeng boos en zeide: „gij zijt een schaamteloos 

en dom kind; ge hebt nogal veel verstand om raad te geven; gij die rijk zoudt 

willen worden zonder een hand wit te steken; die moedig zoudt willen heeten met 

de gevaren te ontloopen; die den naam van geleerd zoudt willen hebben met niets 

anders te doen dan naapen; ge hebt er immers geen besef van wat in uw belang of 

in uw nadeel is. In gewichtige zaken als deze kunt ge wel uw buik vol eten en 

lekker slapen, maar nadenken, dat kunt ge niet. Gij zijt beiden ongevoelige en domme 

wezens, en als dat altijd zoo blijven moet, dan valt dit rijk in handen van een 

ander en zullen uwe onderdanen zich overal heen verspreiden, om zich onder het 

bestuur van een ander vorst te stellen. Stel u dus maar zoo wijs niet aan, met 

naar zaken te vragen, die ge zelf reeds weet. Geen van u beiden zal mensch wor- 

den; zoowel de een als de ander moest aan zijn lot worden overgelaten !” 

Deze woorden hoorende keerde de Toeankoe zich om, om zijn lachen te verbergen, 

terwijl ook Tjindoer Mató een glimlach op het gelaat kreeg. 

De Toeankoe sprak nu: „vergeef het ons moeder, doch al mocht oom ook zoo 

handelen, denk dan toch eerst goed na, opdat het u later niet berouwe. Zoo is mijn 

gevoelen over de zaak. Als ge den oorlog beginnen wilt, dan dienen wij een groote 

hoeveelheid geweren, kruit en kogels bijeen te brengen; wij zullen de kampoengs 

moeten versterken cn van wallen voorzien en er zullen voorvechters en zwaarden 

gezocht moeten worden; en is men met dit alles klaar, dan dienen de grenzen van 

ons gebied nauwkeurig bepaald te worden. Het laat zich aanzien, dat U den oorlog 

wilt ondernemen, maar dan moogt ge ook niet onvoorzichtig te werk gaan (als men 

slaapt, kan men bestolen worden; als men iets vergeet raakt men het gewoonlijk 

kwijt en als men niet ernstig onderzoekt, handelt men onbedacht) want ge zoudt 

daar zelf het slachtoffer van worden. Geef er daarom dus eerst kennis van aan de rijks- 

grooten nl. aan den Bandaharó van Soenga Tarab, den Kali van Pandang Ganting, 

den Mangchoedoen van Soemanië, den Indomö van Soeroasó en ook aan den Toean 

Gadang van Batipoeh; daar dezen het zijn die door u tot aanzien in dit rijk gebracht 



45 

werden. Laat hen ontbieden, bespreek deze zaak met hen en hoor dan , hoe zij er over 

_ denken.” 

Hierop hernam Boendó Kandoeng: „wel mijn zoon! daarin hebt ge zeker gelijk ; 

doeh wat het oorlogvoeren betreft, ik weet zelf wel wat daarvoor noodig is en ben 

er niet bang voor. Luister naar mij, dan zal ik U zeggen, wat ik wil. Wat de on- 

_ kosten aangaat, voor ditmaal zie ik daar niet tegen op, en 't was dus niet noodig 

mij daarop te wijzen. Wat zijt ge toch een vreemd mensch, en wat doet ge U toch 

__dom voor, (daar ge moest weten) dat ik in dit geval met geen duit geholpen zou 

willen worden. Zijt ge dus niet verstandig genoeg om te spreken, dan is het beter 

“dat ge maar stilzwijgt.” 
De Toeankoe antwoordde hierop : „vergiffenis Boendó Kandoeng ! al mocht ik ook 

ronduit zeggen hoe t is. Zoo ge den oorlog begint, zal dit veel geld kosten en er 

mag dus geen gebrek aan de noodige middelen zijn; en als ge die nu niet bezit, 

wat moet ge dan aanvangen; want uw plannen dan niet voort te zetten, zou schande 

over ons brengen. Wat de bezittingen van dit paleis betreft, wij hebben een weinig 

geld, kleederen. en slaven, benevens buffels, geiten, eenden en ganzen en daaren- 

boven ook nog wat goud, zilver, en sawah's en eens in de maand zeilt er een 

adjoeng uit, zoodat men niet zeggen kan, dat wij slechts kleinhandel drijven. Wij 

allen, bewoners van dit paleis, zijn gelukkig dit te mogen aanschouwen, en dit 

slechts heb ik u willen zeggen.” 

Hierop hernam Boendó Kandoeng: „luister eens mijn zoon en ook gij Tjindoer 

Matö, hoe wij in onze tegenwoordige omstandigheden zijn gekomen. In vroegere tij- 

den was ik wijd en zijd beroemd, doch tegenwoordig ben ik maar een arme stumperd. 

Toen ik nog jong was en pas twee kuin's begon te dragen, werd ik zorgvuldig in 

huis gehouden; ik mocht niemand zien en ging slechts eenmaal in de week uit en 

dat nog wel alleen bij goed weder. Ik werd bewaakt door hofjuffers en held me 

alleen bezig met stikken en borduren. Als om strijd koelde men mij aan alle kanten 

met waaiers af, terwijl er een ivoren waaier voor de aanzienlijke bezoekers steeds in 

gereedheid lag. Wanneer ik bezweet was, baadde men mij met water uit zilveren 

kruiken. Ik deed miets anders dan bij me zelve nagaan, wat er noodig was om een 

wijs en verstandig mensch te worden; want die dat zijn wil, moet van alles weten. 

(Een schrander mensch toch weet op allerlei wijzen naar iets te onderzoeken; een 

geslepene kan alles tot een einde brengen; een slimme is alleen op eigen voordeel uit 

ten koste van anderen; terwijl een listige ook toelaat, dat men hem bedriegt; de 

achterdochtige krijgt dikwijls twist; de verstandige weet te overleggen en een geleerd 

mensch steeds met goede denkbeelden voor den dag te komen.) Ik wenschte dit, 

omdat ik toegenegenheid voor het rijk en liefde voor zijn onderdanen koester- 

de. Na verloop van eenigen tijd hoorde door Gods beschikking de vorst van Roem 

over mij spreken, en deze stevende nu naar Poelau Amèh. Hij bracht een schip met 

lading mede, want, daar hij van Roem kwam , was hij, zooals van zelf spreekt, zeer rijk. 

Hij had pikoels goud, zakken realen en hoopen koopwaren in ontelbare soorten bij zich. 
od 
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Hier gekomen zijnde, had elk een er drukte door. Toen zijn verblijf zoowat een 

maand geduurd had, was hij verlangend om mij te huwen en zond hij iemand om 

mij te vragen en te zeggen, dat hij Uw moeder tot echtgenoot begeerde. Na beraad- 

slaagd te hebben was de afloop der zaak, dat vader en moeder benevens de rijksgroo- 

ten er genoegen mede namen en daarop kwamen de inwoners bijeen en werden de 

huwelijkspanden gewisseld. Wijl de echtverbintenis drie jaren werd uitgesteld, keerde 

hij naar Roem terug, zijn schip van welks lading niet het minst werd afgenomen, 

achterlatende. Na verloop van anderhalf jaar gebeurde er evenwel iets, dat voor an- 

deren een ongeluk doch voor ons een geluk te noemen was; want terwijl het schip 

als onderpand in onze bewaring was, stierf de vorst en alles werd ons eigendom. 

Men had twee maanden noodig om het leeg te dragen. Dit is de oorsprong van 

onzen rijkdom. 

Door Gods beschikking kwam volgens mijn berekening zoowat drie jaren later de 

vorst van China met een volgeladen pélang hierheen; daar hij zeer rijk was, 

kon hij een groote hoeveelheid koopwaren meebrengen. Toen hij hier aangekomen 

was, had iedereen het er druk door. 

Ook deze vorst zond iemand om te zeggen, dat hij met mij in het huwelijk wilde 

treden en mijn ouders zoowel als de rijksgrooten waren er mede ingenomen. De in- 

woners kwamen bijeen en de panden werden gewisseld, waarbij hij zijn groote vaar- 

tuig met de gansche lading als onderpand stelde. Ook nu echter werd de vol- 

trekking van het huwelijk twee jaar uitgesteld en keerde de vorst daarom naar Chi- 

na terug. | 

Ik reken dat er zoowat een jaar voorbij gegaan zal zijn, toen het lot voor anderen 

een ramp doch voor ons een groot fortuin bereidde; want terwijl het vaartuig nog in 

onze bewaring was, stierf de vorst en wij kwamen in het bezit van alles. Dit was 

dus ook een oorzaak van onzen rijkdom. Na verloop van zoowat drie jaren kwam 

weer de vorst van Atjeh met een goerab, waarin natuurlijk, daar hij van Atjeh kwam, 

een lading van allerlei goederen was. Hij was gevolgd door inwoners van drie sagi’s 

aldaar en hier zijnde, liet hij aan moeder weten, dat hij mij tot gade begeerde, het- 

geen geheel naar den zin mijner ouders en dien der rijksgrooten was. Nogmaals 

werd tot drie jaar uitstel besloten en keerde de vorst, nadat hij de geheele lading 

tot pand gegeven had, naar Atjeh terug. Toen er echter volgens mijn berekening zoowat 

twee jaar verloopen waren, moest het ongeluk dat anderen trof ons weer voor- 

spoed aanbrengen ; want terwijl wij het schip nog als onderpand bezaten , overleed de 

vorst en werd het alzoo ons eigendom. Ziedaar nog een oorzaak van onzen rijkdom.” 

Toen de Toeankoe deze woorden gehoord had, zeide hij: „vergiffenis moeder! 

zooals blijkt wilt ge dan toch den oorlog beginnen, maar waar toch zult gij voorvechters 

vinden, zooals ge vroeger hadt in den jongsten Permatö Alam en den oudsten Mam- 

bang Doebalang, in wien ge vroeger Uw steun vondt. Waar zult ge tegenwoordig 

hulp en bijstand vinden en tot hoever strekt zich Uw gebied uit, welks onderdanen 

U onder alle omstandigheden getrouw zullen blijven, zoodat wij gerust kunnen zijn.” 
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__(Wat samen verloren gaat en voor den dag komt; wie zich houdt aan de zeden en 

gewoonten; wie de bevelen van U opvolgt; wat niet verrot door den regen en niet 

_ barst door de warmte; wat is als de groote weg, waar men over steenen loopt; wie 

geen stap voor- of achteruit gaat en voor wien wijken een verbod is.) 

Hierop hernam Boendó Kandoeng: /welaan mijn zoon! ik zal U weder het een 

of ander verklaren, dat even goed is als de oendang oendang, want als ik onder- 

nam om U de geheele tambö te vertellen, dan zou ik daarvan geen regel, zelfs geen 

stip vergeten mogen. 

In het rijk van Minangkabau, waar ik onbeperkt regeer en dat een erfenis is 

van Katoemanggoengan, behoort ook de soekoe Kotú Piliang, waarvan Priangan Padang 

_ Pandjang het handvat genoemd wordt, tot ons gebied. Verder hebben wij het bestuur 

over Soengaì Tarab het groote vaandel, Sig hard” en Saniëtng baka den spiegel, Tax- 

djioetng Bali en Soehs aïë de zweep, Laboeatan en Soengaï Djamboe den spijker, Boeki® 

Bataboih den tijger, Sumawang en Boekt” Kandoeúng de vredeplaats, Soeroeasò den sleutel , 

benevens Palawing en Padang Ganting de fakkel van Kotò Piliang. Verder behooren 

tot ons rijk Zaboeïh en Parambahan, Tabé* en Sawah Tangah, Rambatan en Padang 

Magë*, Tjoepä” en Gantoeúng tjiri; Babaloetan en Sawah Kareh; Goegoeë” en si Kaladi; 

sì Mabaet en s0 Alahan; Talagò Goenoetng en Padang Halai ; Masadji Galò Gandang, 

welk laatste een zeer beroemde streek is. Het rijk strekt zich aan die zijde verder uit 

over Poerawan, Padang Loea, Balimbiëng Kòlòö Baroe , Batoe Basa, Boeki® Tamoesoe, Sawah 

Tangah tot aan Mampang Gadang Mè en Boekt Basis, Limò Kaoen, Doeò Baleh Kotö 

Saboe, Handaleh, Pitalah, Boengò Tandjoeëng, Kasie*, Soemani, Paningyahan en Moearó 

Pingaì. (*) 

Hoor verder mijn kind: bovenstrooms, in het gebied van Agam vindt men Koera?, 

Banoe Hampoe, Lasì, Boekis Bataboeëh, Tabts Pandjang, Soengai Djanieh, Salö, Ga- 

langgang Mage*, Kamang, Boehi Gadoei®, Filatang, Agam, Balai Goerah, si Ano”. Kotò 

 Gadang, Matoea Panta, Sarie* Soengai Poea, Kotö Lawek, Panda Sike” Goenoeung, 

_ Panindjawan, Gantieng, Koto Laweh, Soeliki® Soengai Rimbang die Tabis Soengai Kamoe- 

nieng, 85 Toedjaeth, Banda Dalam, Gadoet®, Tabieng Tinggì, Tjandoeng, hast Djao Tam- 

bangan. Im Tanah Data: Rao-Rao, Koemango, Toengka, Tandjoeang Alam, Limboeakan, 

Padang Karambie* si Tjintjin en Aoea Koeniëng. Im Paja Koemboeüh: Koto nan Ga- 

_dang, Piabang, Soengaì Baringin, Tareh, Si Moelanggang, Goeroen en Loeboeu” Batingho®, 

die alle tot ons rijk behooren. Benedenstrooms n. lin de landstreek Koeboeùng tigo 

baleh bezitten wij Solo” Salajo, Goegoeüs, Koto Hanau, Tjoepa, Gantoeùng Tjiri*, Taroeäng- 

Taroeäng, de vier Kotò's, Simatidoe, Hampang Poelaì, Kinari, Moearo Paneh, en deze 

dertien noemen wij den olifant van Kotò Piliang. (?) 

Luister goed toe vadertje! Tot aan hetlandschap Limö Poeloeäh, tot aan Soengai 

Pagoe aan de grenzen van Banda nan Sapoeloeáh kunt ge, wanneer ge er heen reist, 

doen wat ge goedvindt. 

(*) Volgens andere handschriften zijn er overgeslagen. 

(2) Alleen deze 12 werden opgegeven. 
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Hoort allen toch goed toe! Zet oogen, ooren en neusgaten goed open. Mocht de 

hulp van die streken niet voldoende zijn, dan kunt ge U nog wenden tot de beneden- 

landen aan de westzijde tot aan de grenzen van Atjeh; want Kiawi, Panda- 

lian, Tapoeih, Tarieng, Pantai 1jamin, Padang Rekno Moearo Djati, de AA moekin’s, 

Taloea® Rengawan, Tatang Soeri, Tanakih, Batoe Bonai, Pilihan Simajam, Saboeùh Poelau 

Kagoe, Laboeüh Haajt, Maye* Tampés Toean tot aan Pintoe Rajo beneden en Sé Kendi 

stroomopwaarts en zoo verder tot aan Si Zoeloeü Poenai Mati behooren alle tot mijn 

gebied. Daarenboven mijn kind! brengen de wetten omtrent de oostelijke landen mede, 

dat Koeantan, Batang Hari, Siak, Indagiri, Si Kalawi, bijgenaamd Tundjoeng Soe- 

ngai Ngiang, Galanta, Goenoeng Malelo Kandiali, Djamboe aïë, Boeki® Tandjoeüng, Djati 

Batoe Baro, Koealö Patapahan, Kampa Keri en Kampa Kanan, Tapoeäöng Keri en Tapoeüng 

Kanan ons op bepaalde tijden hun schatting brengen, bestaande in een maat die tot 

aan den rand en in de holte onderaan met stofgoud is gevuld als wit- en inkomende 

rechten. Nu heb ik vroeger besloten, dat hij (Lmbang Djajó) daar zou regeeren en 

vorstelijk aanzien genieten, omdat Radjo Moedo daar woonde en ik heb hem daarom 

die landen afgestaan, iets waarover ik thans spijt gevoel; want hij maakt misbruik 

van mijn goedheid; (nu ik hem een nagel gegeven heb, wil hij mij knijpen; nu ik 

hem een pinang schonk, zou hij een gekauwde sirihpruim willen; nu ik hem op de 

schouders heb genomen, wil hij op mijn hoofd gaan zitten; nu hem macht gegeven 

is, zou hij alles ten onderste boven willen smijten; waar hij een span gekregen heeft, 

wil hij een hesta hebben; waar hem één kain gegeven werd, zou hij er twee willen ; 

nu hij schaduw kreeg, zou hij een heel dak boven zich begeeren; als hij leent, zou 
oo 

hij wel een heelen haróboom willen leenen en hij zou doen als de Hollanders, wanneer 

zij om grond vragen; het gaat hem als de geringe man, die tot aanzien gebracht is). 

Loo is zijn bestaan en daarom brengt hij schande over mij. Hij houdt zich niet meer 

aan de oude instellingen der vorsten; die vorsten toch waren het eens in hun denk- 

beelden omtrent hunne hooge waardigheid; de aanzienlijken hadden dezelfde begrip- 

pen in het geven van bevelen; de oerang toeö volgden één richting bij ’t handhaven 

der wetten; de panghoeloe’s kenden slechts één rechtspleging; de manteri’'s waren het 

eens in zienswijze en de doebalang’s koesterden dezelfde gedachten omtrent dat, wat 

schande voor hen was, maar hij houdt zich thans daar niet meer aan. Voorheen was 

er hier op Poelau Ameh slechts vierderlei grondgebied n.l. tarata®, doesoen, kotò en 

nagari, waarin acht verschillende klassen van personen het gezag hadden n.l. de pan- 

ghoeloe’s, de kali’s, de manteri’s, de oerang kajó, de kooplieden, de afgezanten en de 

geestelijken, de voorvechters en de andikö’s. leder had in de kampoeng zijn kinde- 

ren en magen, die er allen over peinsden het algemeen welzijn te bevorderen. Zoo 

was toen de toestand. 
Verder mijn kind! wil ik er U op wijzen dat ge, zoo ik onverwachts kwam te 

sterven, vooral goed toezien moet, dat er drie klassen van menschen nimmer het 

bestuur over een landstreek of over een stad in handen krijgen; nl. zij, die niet van aan- 

zienlijke afkomst zijn; zij, die weinig verstandelijke vermogens hebben en armoedigen. 
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Vestig op geen dezer uwe keuze; want domme lieden, dietot aanzien gebracht 

ijn, weten het goede niet van het kwade, de leugen niet van de waarheid te on- 

derscheiden en, geen begrip hebbende van ‘tgeen bij de adat als voorschrift is 

aangenomen, zou er door hen onheil over stad en land gebracht worden. Zij, die 

van onaanzienlijke geboorte zijnde, tot grootheid komen, doen niets dan wawelen 

en houden geen rekenschap met de gevoelens van anderen, zoodat ook onder hen 

stad en land te gronde gaan. 

Verheft men nooddruftigen tot aanzien, dan is geld hun hoofdgedachte en dorstende 

naar goud, worden zeden en gewoonten door hen verkocht; iets wat natuurlijk is, 

daar zij pas tot rijkdom beginnen te komen Stad en land worden zoodoende ook 

onder hen ongelukkig. Vergeet dus deze lessen niet mijn zoon! Ik wil U echter 

ook nog zeggen, dat ik, dezen nacht weinig slapende, door ernstig nadenken er 

toegekomen ben, om miet aan Lmbang Djajó, maar aan Radjó Moedó de schuld te 

geven. (De padi is van de b&ras gescheiden en de zuivere korrels zijn nog eens 

gewand; omdat er toen nog zemelen in de zeef achterbleven, zijn de gebolsterde 

korrels nogmaals geschud; de onzuivere, die er nog in waren, er een voor een 

uitgezocht, en na de rijst nu nog eens gezeefd te hebben, is het achterblijvende 

vuile stof eruit weggeblazen. — Wanneer men in het ruwe iets verdeelt, dan rekent 

men naar de stammoeder; bij een nauwkeuriger scheiding naar de soekoe en moet er 

stuk voor stuk geteld worden, dan doet men dit naar het aantal personen)” 

Toen hij deze woorden vernomen had, sprak de Loeankoe: vvergiffenis moeder! 

als u zoo spreekt, dan kunnen wij gerust zijn, maar die rust is als van iemand, die 

met katang-katang wordt ingewreven of zooals van hem, die transpireert en nog een 

baadje aantrekt. — Uw woorden zullen voor ons tweeën broeders zijn als een ta- 

lisman; mocht ik onverwachts komen te vallen, dan kan hij die onthouden; of sterft 

hij plotseling, dan zal ik dat doen.” 

Intusschen was het reeds laat geworden en daarom zeide de vorstin: „sla op 

de taboeh !°’ 

Het geluid van deze was alsof men een enkelen donderslag hoorde ; het geleek op 

dat, wat een zeebeving vergezelt of op een onweder, waarbij het regent, en het was 

alsof de wereld verging; de hulsels van de jonge knoppen vielen er door van 

de boomen. Hierop weerklonk het gedreun van de taboeh van Priangan Padang 

Pandjang, Mambang Soelatman genaamd, benevens die van Soengai Tarab, Goeroe 

di Langi* geheeten en de Awung Labiëh van Soeroasó en tusschen die alle door 

klonken de lichtere tonen van de Pantja Roembt in Soemanië”, de Takoei sSajang 

van Padang Gantiéng en de Maboet* Berang van Batipoeïh en toen nu ook de 

statige tonen van de taboeh djoemaät door het luchtruim rolden en het geluid van 

al de taboeh’s in de negorij zich daarmede vermengden, was het alsof Gods aardrijk 

zou ten ondergaan. 
„Kom aan Magë* Pandapatan!’ (vervolgde Boendó Kandoeng) „sla nu ook 

op de heilige agoeng Gaxta Alam! Gij, Ganggó Aman laat het bekken s7 Pauéh 
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Miang hooren, terwijl gij Leló Mandjó het geweer Allah Oerabi kunt afschieten !”’ 

(Vergiffenis verheven vorstin! Wij zijn Uwe nederige dienaren.) 

Op dat tijdstip raakte geheel Pagar Roejoeng in opschudding, het water in Soe- 

ngai Boengú zwol hoog op, de dakranden der woningen bewogen zich naar boven, 

de grondsteenen verplaatsten zich, de planten bogen, de heilige klapperboomen 

wuifden heen en weder en de geheele bevolking kwam in rep en roer. 

De rijksgrooten met hunne herauten vernamen het; de Bandaharó van Soengai 

Tarab, de Kali van Padang Ganting, de Indomó van Soeroasó, de Mangehoedoem 

van Soemanië”, benevens de Groote heer van Batipoeh; de geheele landstreek van 

de Batang Bangkoeëh, die zich kronkelt om den Berapi hoorde het en onder de 

bewoners van het Minangkabausche rijk heerschte er een groote ontsteltenis— 

De Bandaharó van Soengu Tarab, de Kali van Padang Ganting, de Indomó van 

Soeroasú, de Mangchoedoem van Soemanië® en de Groote Heer van Batipoeh togen 

op, ieder gevolgd door den dichten drom hunner onderdanen. 

Terwijl de rijksgrooten zich voortspoedden, zeiden zij tegen elkander: „wat zou er 

toch gebeuren moeten, want de wereld schijnt aan haar eind te raken; wat zou ons 

rijk te verduren krijgen, want het is alsof het met het geluk der vier balai’s voorbij 

is; welk gevaar zou Boeö en Soempoe Koedoeih overkomen moeten? Na de troons- 

beklimming van den vorst toch, heeft men zulk een onafgebroken slaan op de taboeh’s 

niet gehoord.” | 

Hevig ontsteld en met een bekommerd hart liepen de rijksgrooten op een sukkel- 

drafje voort. De onderdanen, van welke niemand achtergebleven was en die eveneens 

niet weinig bevreesd waren, spoedden zich insgelijks voort zonder te rusten, doch 

onder die allen waren de bewoners van Soengai Tarab met het oog op de hanenge- 

vechten, het meest bezorgd. 

Zoo naderde men al meer en meer. De menigte deed denken aan een zwerm vlie- 

gende mieren, die uitgebroken waren, of aan kaloeang’s, die in den vooravond rond- 

fladderen. 

De gebrekkigen kwamen op krukken en de blinden werden voortgetrokken. Er zou 

geen ruimte geweest zijn groot genoeg om al die menschen groot en klein, oud en 

jong, gering en aanzienlijk, arm en rijk te bergen. Zij spoedden zich voort evenals 

schuitjes, die door den wind worden voortgedreven. Nog naderbij gekomen, had 

men eindelijk de grens van de kampoeng bereikt, maar dewijl allen daar geen plaats 

konden vinden, verspreidde men zich over het veld. Reeds op grooten afstand bracht 

de Bandaharó de handen boven het hoofd en dichtbij zijnde, maakte hij voor den 

vorst het teeken van hulde. Hij bracht de beide handen naar het voorhoofd, ging 

eerst, met de beenen gekruist en vervolgens met de hielen onder het achterlichaam 

zitten , liet zich op de knieën vallen en boog het hoofd ter aarde. De menigte volgde 

dit voorbeeld en allen deden hun groet. 

„Vergeving heer, gebieder der wereld , ziel en bloed, handen en voeten, zegen en 

toevlucht van al Uw onderdanen! Met diepen eerbied willen wij al Uw bevelen 
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voldoen. Wij zijn vol onrust en vreezen, dat er wellicht een vijand van over 

zee of land gekomen is, of dat de randjau’s vergaan of wellicht ongehuwde vrouwen 

_kwaad bejegend zijn geworden!” 

Dit was ‘t geen de rijksbestierders zeiden. 

Deze woorden hoorende sprak Boendó Kandoeng : „luistert goed! Er is geen vijand 

noch van over zee noch van over land aangekomen; ook heeft zich geen vorst ver- 

zet of zijn er geen manteris buiten hun bevoegdheid gegaan; de badplaats is men 

niet op onkiesche wijze binnengedrongen; de omwalling is niet omvergeworpen en de 

_randjau'’s zijn niet vergaan. Niets van dien aard is er gebeurd, maar wel iets an- 

ders en gij allen, rijksgrooten, inwoners van de acht kota’s, dient dit te weten. Ik 

heb een broeder, Radjö Moedö geheeten, die, omdat hij tot grootheid gekomen is, 

mij wil tegenstreven; die zijn slimheid wil aanwenden om mij te onderdrukken; die 

heerschen wil over adat en limbagó en daarom geheel buiten de voorgeschreven wetten 

handelt. Zijn wij allen onveranderlijk van dezelfde gevoelens, dan wensch ik, dat 

gij mij zult helpen; gij kunt, omdat hij zoo gehandeld heeft, met hem doen, wat 

gij goedvindt (ik wensch, dat gij mij de sporen aanbindt en mij tegen hem aan- 

hitst; gij kunt alles opmaken of iets overlaten; gij kunt voor goed doen verloren gaan 

of weer te voorschijn laten komen.) Wat de uitgaven betreft, die daaraan verbonden 

zullen zijn, mochten mijn goud en zilver daarvoor niet genoegzaam wezen, dan geef 

ik er ook dit paleis aan en is ook dat nog niet voldoende, dan offer ik er mijn ge- 

heele rijk voor op; als wij voor de schande, mij aangedaan, maar voldoening eischen, 

want liever dan onder de gedurige herinnering daaraan voort te leven , zou ik wenschen 

dood te zijn.” 
Dit hoorende zeiden de rijksgrooten : „vergiffenis Boendó Kandoeng , doch stel de 

zaak nog wat uit, opdat wij, Uw onderdanen, eerst beraadslagen kunnen!” 

k Vervolgens stond de vergadering op; zij ging naar buiten en begaf zich naar de 

vergaderzaal, waar de Bandaharó tegen den Kali van Padang Gantiëng zeide: „wat 

stiat ons nu te doen, want naar aanleiding van hetgeen Boendö Kandoeng ons heeft 

verteld, rust er een zeer zware last op ons, (nemen wij den last op het hoofd dan 

breekt dit en leggen wij hem op de schouders, dan zakken deze in elkander) en welk 

bescheid zullen wij haar daaromtrent geven. ‘tSchijnt, dat het met ons rijk wel- 

licht gedaan zal zijn en daarom zullen wij over de zaak maar niet lang praten; wij 

zullen gehoorzamen aan het geen zij bevolen heeft en daarom huiswaarts keeren om 

de noodige töebereidselen te maken.” 

Dit hoorende wederlegde de Kali van Padang Gantiëng: ver valt voor ons op 

dat besluit niet af te dingen, maar toch zou er volgens mijn gedachte, nog wel wat 

anders kunnen gebeuren. God zou kunnen geven dat door de heiligheid van den 

loeankoe, die onafhankelijk vorst en even roemrijk is als dit rijk en wiens naam is 

Ana” Indodjati, de vorstin betere gedachte kreeg en dit rijk dan niet zou verwoest worden ; 

laten wij daarop onze hoop vestigen. Wij rijksgrooten echter, die het onder alle 

omstandigheden eens zijn, zullen ons, wat Boendó Kandoeng ook gebiedt, gereed 
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maken. Blijft Boendó Kandoeng in leven, dan zullen wij Soengai Ngiang een be- 

zoek brengen en even beproeven wat het vermsg. Met Boendö Kandoeng zullen wij 

leven en sterven. Wij zullen ons aan God overgeven; want die verkeerd gedaan heeft, 

zal zijn straf toch niet ontgaan” Hiermede was de raadsvergadering afgeloopen. 

Nu spraken de rijksgrooten tot den Toeankoe: „vergiffenis Toeankoe, ge- 

bieder der wereld! aldus is het bevel van Boendó Kandoeng en dat is zoo moeilijk 

uit te voeren. Geef ons dus raad!” 

Hierop hernam de Toeankoe: „welaan Bandaharó! laat Boendó Kandoeng hier 

komen, want ik heb haar daaromtrent eerst iets te zeggen, dat mij van het hart moet; 

is het goed wat ik zeg, dan zullen wij het volvoeren, doch is het verkeerd, dan ver- 

werpen wij het; als moeder het niet kan toestaan, dan zien wij er maar voor goed 

van af; zoodoende behoeven wij er later niet meer over te spreken, noch U noch ik.” 

De Toeankoe wendde zich nu tot de vorstin met deze woorden: wvergiffenis 

Boendó Kandoeng, doch gelieve goed te luisteren naar hetgeen ik gedacht heb en 

zelve daarover na te denken. Gij hebt slechts een eenigen broeder en reeds 

op leeftijd zijnde, zou het kunnen zijn, dat gij kwaamt te sterven en tot wien zou- 

den wij dan onze toevlucht moeten nemen. Bij de gewoonte, die wij mannen volgen 

om overal heen te trekken (zou de woning geheel verlaten zijn). Nu heeft het God 

behaagd oom, door Uw groote heiligheid, een dochter te schenken, bij wie 

Tjindoer Mató en ik steeds hulp zullen kunnen krijgen. Staat gij er nu echter op 

een schoondochter te hebben, spreek er dan over met de rijksgrooten, onder wier 

onderdanen, naar ik hoor, personen uit allerlei stand zijn zoowel prinsessen als andere 

aanzienlijke jonkvrouwen, zoodat gij in dat opzicht onbezorgd kunt wezen, Verlangt 

gij dus een schoondochter last mij dan met een van haar trouwen en hebt ge geen 

geld, vraag dan hulp aan de rijksgrooten. Daarenboven Boendó Kandoeng is het 

beter dat oom daar zijn zetel blijft houden, wijl hij er gehoorzaamd wordt. De 

Minangkabauers zijn immers niet gewoon rustig thuis te blijven, maar trekken 

overal heen om een kleinigheid te verdienen, wijl zij het niet breed hebben. In- 

dien wij nu in hun land komen, dan doen of zeggen zij wellicht iets, dat verkeerd 

is en komt oom dat te weten, dan zal hij hen beschermen, omdat het Minangkabauwers zijn. 

Wat deze zaak (die van prinses Bongsoe) betreft, die doet er niets toe. De 

prinses is vcor ons verloren, maar wanneer dat ons lot moet zijn, wat kunnen wij 

er dan aan doen. Mocht God haar echter toch voor ons beschikken, welk schepsel zou 

dat dan kunnen beletten. Wij mogen in dit geval van geluk spreken, daar zij door 

Gods voorzienigheid op het punt staat een echtgenoot te krijgen en, als het waar 

is wat men vertelt, huwen zal met den vorst van Soengai Ngiang, die tot in deze 

streken beroemd is; een flink man zijnde, heeft elkeen hem lief, ook omdat hij 

hoogst rechtvaardig is. Zijn naam is Toeankoe Imbang Djajö. Wat zou moeder dus 

verder zoeken of verlangen! Zoo God geeft, dat zij zijn echtgenoot wordt, dan zult 

gij van het Oosten tot het Westen den scepter zwaaien, daar de grootheid van oom 

ook die van U is. Wij denken dus anders over de zaak dan U en beschouwen haar 
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als en stuk trasi, dat in tweeën verdeeld wordt. Ik smeek U daarom er niet langer 

over te tobben; want gij maakt er U zelve door te schande. Daarenboven Boendö 

Kandoeng schijnt de fortuin ons zeer genegen te zijn, daar wij een vorst van geboorte 

jan wien wij alle mogelijke bescherming zullen erlangen, tot familielid krijgen. (Wij kunnen 

onder hem in de schaduw zitten, wij kunnen tegen zijn stam leunen en op zijn wortels ons 

pedervleien. Is hij verstandig, dan kan hij ons onderwijzen; is hij rijk, dan kan men hulp 

van hem krijgen; is hij vlijtig, dan kan hij voor ons werken; is hij sterk, dan kan hij den 

zwaren arbeid volvoeren en is hij dapper den vijand bestrijden; want zoo is de 

adat van den aangehuwde.) Wij zijn daarom zeer tevreden en in alle opzichte blijde. 

t Is ons net als met hem die met katang-katang wordt ingewreven; evenals dat men 

transpireert en toch nog een baadje aantrekt; evenals dat men het koud heeft en nog 

naar het bad gebracht wordt; evenals dat men verzadigd zijnde, aan het eten wordt 

gezet; evenals dat men gestoken wordt door een kali’-kalis;, evenals dat men met 

een zwaren stamper wordt gestooten; evenals dat men bij ongeluk moeraswater 

drinkt of rauwe lamang eet; evenals dat men met het hoofd naar beneden gekeerd 

lets inslikt of op den rug liggende in het water duikt; evenals dat men tot oelam 

de jonge bladeren van de birah gebruikt; evenals dat men bedrogen wordt door dom- 

koppen; evenals dat een blinde groote oogen tegen ons opzet, een stomme tegen 

ons schreeuwt of iemand die geen vingers heeft ons iets aanwijst; evenals dat men 

katjang sibajau-bajau te eten krijgt; evenals iemand, die een krekel in den neus krijgt 

f aan gebranden peper ruikt; evenals dat men wacht op lieden, die al vooruit zijn 

of personen naloopt, die nog komen moeten. Zoo blij zijn wij!’ (*) 

Toen Boendó Kandoeng deze woorden hoorde, begon zij te glimlachen, terwijl 

de rijksgrooten zeiden: „vergiffenis Toeankoe! gelieve ons slechts op te dragen wat 

U, betreffende de zaak, goedvindt en wij zullen er ons aan onderwerpen.” 

„Hierop antwoordde de Toeankoe: pvergiffenis moeder! zoo gij mijn verzoek 

penevens dat der rijksgrooten en alle anderen hier vergaderd verhooren wilt, zouden 

wij oom, nu hij, zooals gij vernomen hebt, zijn dochter prinses Bongsoe met Im- 

bang Djajó wenscht uit te huwen, iets dienen aan te bieden. Als hij een kleinigheid 

(een bilalang, een weinig rijst met wat sirih en pinang) ontvangt zal dat een bewijs 

Zijn, dat gij zijn zuster zijt; het zal geheel naar den vorm wezen en tot teeken 

strekken, dat moeder het oprecht meent. Gij hebt slechts rekening te houden met 

le gevoelens van tante; want wat Uw verhouding tegenover oom betreft, hoe kun- 

jen anderen daarover oordeelen, wijl ge U na elke kleine twist toch weer met el- 

ander verzoent. 
Indien het U behaagt, kom oom dan tegemoet als bewijs dat gij niet van gevoelens 

ijt veranderd. Wijl hij op zoo grooten afstand van U is, moet ge aan elkander blijven 

lenken; want bij een toegenegenheid van uit de verte elkander toegedragen, is he 

sof men in elkander’s nabijheid is. Zoo moet t zijn.” 

(*) De Toeankoe geeft door deze wijze van spreken zijn groote outevredenheid te kennen, zeer gezind 

lijnde den oorlog te beginnen. 



52 

Boendó Kandoeng keek boos, toen zij dit hoorde en sprak : „gij zijt waarlijk slim 

en geheel op de hoogte van onze zeden en gebruiken en goed bekend met de vormen. 

Door niet te volgen wat voorgeschreven is, zult ge echter nimmer mensch worden; 

maar gij vindt dit zeker mooi en zijt ongetwijfeld gewoon zoo te doen. Gij wilt het 

immers nog erger maken dan het reeds is en Radjó Moedö nog meer bederven, daar 

ge hem, niettegenstaande het kwaad door hem bedreven, nog onderdanigheid zoudt 

willen bewijzen!” 

De Toeankoe antwoordde: „met Uw welmeenen moeder! ik heb zoo gesproken, 

omdat gij een buitengewoon mensch zijt. Gij weet immers reeds over een zaak te 

oordeelen, zonder haar vooraf te kennen en overal is Uw naam beroemd, omdat gij 

ten uitvoer kunt brengen, wat voor anderen niet mogelijk is. Wat moet er echter 

van worden, indien gij U houdt aan de vastgestelde gebruiken en daarin verschilt 

met oom! Wees dus miet onvoorzichtig moeder! de rijksgrooten en ik smeeken U 

dit. Laat U door geen toorn vervoeren of door drift overmeesteren ; want de toornige 

verliest zijn vertrouwen op God en de driftige zijn overleg. Beter is het geduldig 

te zijn, daar de geduldige door God bemind wordt en de geloovige de lieveling is 

van den propheet. Ik zeg dat zoo, omdat moeder miet is zooals andere menschen , 

gij toch zijt voor iedereen de vraagbaak en moet als bejaard mensch van alles ver- 

dragen kunnen.” 

De Bandaharó, dit hoorende, zeide aldus: „duid het mij niet ten kwade Boendö 

Kandoeng, maar wat de Toeankoe zeide is waar; het zou dus raadzaam zijn, dat U 

zich daaraan hieldt, wijl daardoor Uw roem zal stijgen. Daarenboven Boendó Kan- 

doeng hebben wij volgens onze meening ook altijd gezien en gehoord, dat broers en 

zusters, van elkander verwijderd zijnde, naar elkander verlangen en, in elkander'’s 

nabijheid levende, bezoeken bij elkander afleggen, terwijl zij elkander bijstaan als er 

gebrek is; en dit verheerlijkt immers Uwen naam!” 

Nu sprak Boendó Kandoeng: „welaan Datoea* Bandaharö als de rijksgrooten 

het dan goedvinden, heb ik er vrede mee. Wat zuilen wij dan zoeken, dat behoorlijk 

is, zoodat er geen verachting of schande over ons kome!” 

Op deze woorden sprak de Toean Kali van Padang Gantiëng: wvergiffenis 

Boendó Kandoeng! maar wij laten dit geheel aan U over. Wat U goedvindt, zal ook 

naar den zin van uwe onderdanen zijn.” 

Hierop hernam Boendö Kandoeng: rik zal er dan een buffel voor bestemmen, 

benevens wat rijst, sirih, pinang, gambir en tabak. Ik heb een buffel, die grooter is 

dan de gewone en buitengewoon mak; hij likt ons de handen en baadt zich elken 

achtermiddag in een poel in roode aarde. Dezen zullen wij zenden.” 

Toen de Toeankoe dat hoorde begon hij te glimlachen en sprak: „Dat is wel 

moeder; U denkt in ’t geheel niet na; want ge stelt meel met kalk gelijk en hoe kan 

men dat, wijl hun wit geheel verschillend is. Luister daarom nog eens goed. Moe- 

der is in ’t geheele Mimangkabausche rijk beroemd; waartoe zou ’t nu dienen, dat 

men over U ging praten en vertellen, dat gij een vorstin even aanzienlijk als ande- 
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re, zulk een buffel als feestgeschenk hebt toegezonden naar een negorij, waar men 

overvloed van buffels heeft. Indien ge dus dat dier zendt, zult ge u aan verachting 

blootgeven en men zal zeggen, dat gij niet weet hoe het hoort en dat ge geen duit 

kunt missen en overal zullen de Minangkabauers voor gierig worden uitgemaakt Die 

laster zal dus Uw deel zijn; want de gebruiken brengen mede, dat men elkander op 

fatsoenlijke wijze helpt. Moeder bezit immers si Binoeang, djantan Gadang, zooals 

ij hem noemt; hij onderscheidt zich van alle anderen in het veld en is miet zoo 

heel mak, daar hij in geen jaar thuis geweest is. Dien behoort U te zenden en dan 

vinden, die er zulk een grooten buffel op na houdt. Hij toch is grooter dan een oli- 

fant en maar weinig kleiner dan de stier die den aardbol draagt. Wanneer hij in 

Kalawi verschijnt, dan zal tante zeggen, dat ge haar een oprecht hart toedraagt !” 

Dit hoorende sprak de Mangchoedoem van Soemanie’: vvergiffenis Boendó 
RK 

Kandoeng, maar het is volkomen juist zooals de Toeankoe daar gezegd heeft!” 

Hierop sprak Boendó Kandoeng; vindien dit het gevoelen van den raad is, 

an wil ik zelfs nog meer ervoor bestemmen; er is echter een voorwaarde n. l. dat 

gij U eenige moeite zult moeten geven om si Binoeang te gaan vangen. Gaat dus 

pet U allen heen en gelieve hem hier te brengen!” 

De rijksgrooten antwoordden nu: /met Uw welmeenen Boendó Kandoeng, 

wij zullen allen gaan, doch een ding slechts; wij weten n.l. niet op welk veld ergens 

hij graast, noch in welk dal hij zijn poel heeft of op welken berg hij zijn rustplaats koos!” 

„Wat dat aangaat,” hernam Boendó Kandoeng „dan moet gij maar op alle 

mogelijke plaatsen zoeken!” 

Op deze woorden sprak de Toeankoe: „welaan rijksgrooten! indien het er op 

aankomt om si Binoeang te vangen dan zijn er wel personen, die wij daarvoor zenden 

nnen en wel si Barakat, si Baroelieh en s1 Tambahu. Werden er veel lieden gezonden, 

hem niet veel noodig is om woedend te worden; en mochten er dan gewonden of 

dooden komea, dan zou moeder daarvan de verantwoordelijkheid dragen. Wat nu 

si Baroeliëh betreft, deze weet hoe hij behandeld moet’ worden, daar hij hem 

jroeger heeft opgepast en den ganschen dag gelegenheid had, zijn karakter te leeren 

ennen.” 

Dit hoorende hernamen de rijksgrooten: vals dat Uw bevel is, dan onderwerpen 

ij ons daaraan en zullen wij voorloopig hier blijven.” 

Nu hernam de Toeankoe: rzeg Barakat, Baroelieh en Tambahi! morgen 

chtend vroeg laat gij eten koken en gaat gij met u drieën si Binoeang halen, 

zonder wien gij niet moogt terug keeren!” 

____Daarop antwoordden zij: „vergiffenis Toeankoe! als het er op aan komt si 

Binoeang te vangen, dit is gemakkelijk te doen; een van ons zal hem tegenhouden 

en de anderen hem opjagen en als wij hem dan drie rottings om de pooten geslagen 

hebben, zullen wij hem wel hier brengen !’ 
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Intusschen was het nacht geworden en toen het derde hanengekraai het aan- 

breken van den dageraad aankondigde, ontwaakte Boendó Kandoeng die zich eerst 

naar de achtergalerij begaf en daarna in het binnenvertrek kwam zitten, waar zij 

aldus sprak: vrijksgrooten! toen ik dezen nacht was ingeslapen, begon ik te droomen. 

Ik droomde, dat mijn zeven rangkiang’s met de sibajau-bajau en de sitindjau laoeis 

door een orkaan geheel vernield werden. Daarenboven voelde ik de steenen neuten 

verschuiven, heen en weer geschud door een aardbeving. Verder was het mij alsof 

de dakrand op en neer bewogen werd en door een verwelwind wegwoei, gevolgd 

door mijn zitmatje van hilalang; en eindelijk droomde ik nog dat de Soengai Boengö 

buiten hare oevers trad, waarbij het schuim bovenstrooms kwam afdrijven en het 

geheele land onder water gezet werd. Toen mijn droom uit was, werd ik wakker 

en keek ik links en rechts zonder echter iets te ondekken. Weest nu zoo goed eens 

na tegaan of dat nu ook een droom geweest is, die beteekenis heeft!” 

De rijksgrooten begonnen nu, na het hooren dezer woorden , na te denken, doch 

het mocht hun niet gelukken de beteekenis van den droom te verklaren. Zij werden 

onrustig en het zweet brak hun uit van angst en schrik. Ieder keek zijn boek na 

over verklaringen van droomen, maar de uitlegging van den droom te geven vermochten 

zij niet. 

Eindelijk zeide de Toean Kali: svergeef het ons Boendó Kandoeng, dat wij 

geen kans zien den droom uit te leggen; geen van ons vieren weet daar raad op en 

wij dienen het dus aan U over te laten.” 

Toen hernam Boendó Kandoeng: „welaan Barakat, ga mijn zoon Katjindoean 

zoeken: den vlugsten haan op den galanggang; de groote vlinder dezer woning; 

den vertrouweling van de landstreek; hem, die schranderen verstandig is, die vrien- 

delijk spreekt en wien iedereen vreest.” Si Barakat ging hierop Tjindoer Mató halen 

en toen hij verschenen was, herhaalde Boendó Kandoeng hetgeen zij gezegd had. 

Nadat Tjindoer Matö haar had aangehoord, sprak hij: vik vraag vergiffenis 

aan moeder, aan Toeankoe en aan de rijksgrooten. Wat de droom omtrent de zeven 

rijstschuren betreft, die met de st bajau-bajuw en de sitindjau laoei® door een orkaan 

vernield werden, dit beteekent dat er eenmaal een groot aantal gasten van verschul- 

lende natiën naar dit rijk zullen komen. Dat Boendó Kandoeng de steenen neuten 

voelde verplaatsen wil zeggen, dat zij in onafgebroken zorg en onrust zal verkeeren. 

De droom van het zitmatje, dat wegvloog duidt aan, dat alle vorsten met hunne 

legerhoofden en onderdanen ons in het verderf willende storten, hierheen zullen 

komen en de stad belegeren. Het overstroomen van de Soengai Boengó wijst er op, 

dat dit rijk in groote ellende zal geraken en het schijnen zal, alsof het zijn onder- 

gang nabij is.” 

Op het vernemen dezer woorden bleef Boendö Kandoeng het stilzwijgen 

bewaren, doch daar het al later en later op den dag werd, zeide zij eindelijk: „welaan 

Barakat, Baroeliëh en Tambahi, gaat nu maar op weg, wijl de dag nog niet ver 

gevorderd is.” 
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De drie mannen spoedden zich hierop voort, beurtelings vooraanloopende. 

Zoo kwamen zij van de kampoeng op den grooten weg, daarna op een veld, waar 

men het vee liet grazen, vervolgens in kampoeng Medan Saba en eindelijk op een 

vlakte, die tot droogplaats gebruikt werd en waar men bezig was rijst te drogen. 

Barakat riep hier reeds van uit de verte: wzegt lieden, wat ik U smeeken 

mag, neemt Uw rijst zoo spoedig mogelijk weg, opdat wij geen onvoorzichtigheid 

begaan zullen met den buffel, dien wij meebrengen moeten, hierlangs te voeren. 

Vervolgens kwamen zij op Padang si Katoetoeih, daarna op Padang Lakès kandji 

en eindelijk op adang Randjanö matö mamandang, waar si Binoeang graasde. Zij 

liepen nog eenige oogenblikken door en bevonden zich toen in de vallei van Boeki® 

Rimbö bigau, waar een van stekels voorziene bambansoort, de manau malanteh banië 

en de karoemboei® nan bataréh groeiden en dat gelegen was aan deze zijde van Boeki® 

si Goentang-goentang, waar men gewoon is vogels te gaan vangen. 

Eenige oogenblikken later ontdekten zij diepe sporen, die naar beneden 

liepen en toen het hun duidelijk was, dat die van Binoeang waren, bleven zij bleek 

van schrik en met een kloppend hart stilstaan. Een hunner zeide nu wwat is dat 

nu hier vrienden? De grond is hier vol diepe kuilen (om erin af te dalen zijn zij 

te klein en er overheen springen kunnen wij niet.” je 

Barakat antwoordde hierop: /ja Baroeliëh! wat nu te doen daar het zich laat 

aanzien, dat wij hier het leven zullen verliezen !” 

Baroeliëh zeide hierop: /gij zijt geheel van gedachten veranderd en wat zul- 

len wij er dus nog verder over spreken; maar als wij een buffel niet kunnen bestrij- 

den, hoe zullen wij het dan den vijand doen! Maar genoeg; ik zal hem zelf wel 

vangen; en wanneer hem dan de drie strikken om de pooten zijn geslagen, zou ik 

niet weten wat er nog verder noodig was.” 

Zij daalden nu, beurtelings vooraanloopende, af en kwamen een oogenblik 

later bij den boom, waaraan de buflel gewoon was zich te schuren. De modder lag 

daar bij hoopen en kleefde zelfs aan de takken der haröboomen. 

Baroeliëh zeide hier ziet eens vrienden! dit 1s waarschijnlijk de boom, waar 

aan Binoeang zich schuurt. Indien ik geweten had, dat het er hier zoo uitzag, 

dan zou ik niet gekomen zijn!” 

Tambahan spande nu de strikken en beefde over zijn geheele lichaam, toen hij 

zag, dat de sporen naar verschillende richtingen uitliepen. Nadat de eerste drie 

strikken gespannen waren, gingen zij weer verder, totdat zij kwamen aan den rand 

van een moeras in het woud Rimbö bigau, waar zich een groot aantal bidaislangen 

ophielden en aok hier werd een strik uitgezet. De modder lag er hoog omgewoeld 

en in de roode aarde onder een madang djafiboom bevond zich een poel. Daar 

groeide een batoeng met slechts een stam, een papaja met roode bloemen, een pa- 

roepoeä* met gekleurde strepen en pimpinggras dat overal even hoog was. Rechts 

ervan bevond zich een heilige put, waarin een bezoarsteen en links een beschreven 

talang en daar nu hield zich si Binoeang op. — 
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Si Barakat naderde zeer dicht en bemerkte si Binoeang, die bezig was zich ín 

den poel om te wentelen, waardoor het water zich kabbelend voortbewoog totdat 

het in groote golven naar den overkant rolde, waar zij een geluid veroorzaakten als 

baren, die op de rotsen breken. 

Zoodra zij Binoeang in 't oog gekregen hadden, begonnen zij alle drie te 

schreeuwen en hard te lachen en Binoeang in den modderpoel ziende, riep siBarakat. 

„rol U toch niet zoo lang, schaamt gij U niet in den modder te baden?” 

Toen si Binoeang si Barakat hoorde schreeuwen, richtte hij zich op en keek naar 

alle kanten om zich heen. Nu schreeuwde Barakat nog eens, waarop zij met hun drie- 

ën riepen: „wees nu niet koppig en laat U vangen, opdat gij ook eens moogt on- 

dervinden, hoe het thuis voor U is!” 

Binoeang, dit hoorende, keek schuw rondom zich; hij stak den staart tusschen 

de pooten, schudde de horens, schreeuwde eens zachtjes, zette zich in postuur en 

vloog op zijn vijanden af. Hij rende voort zoo snel als de wervelwind; de aarde 

dreunde ervan, de hemel verduisterde door de opgeworpen aarde, de steile kanten 

van den poel stortten naar beneden en zelfs de gele ondergrond werd zichtbaar. Alle 

dieren, die hij bij zich had, vlogen van hem weg; de bijen, die op zijn buik 

nestelden, de. gele wespen op zijn staart, de sitjoetjoeë* in zijn ooren en de paxzaÂ 

lang in zijn neus, begonnen hun zoo vergiftige beten uit te deelen. Barakat en 

Baroeliëh liepen wat zij loopen konden, waarbij zij allerlei luchtsprongen deden, maar 

si Tambahi deed nog het ergste en gedroeg zich als een krankzinnige. 

Alle drie hadden bijna hun bewustzijn verloren; vol angst kropen zij overal 

rond, daar de ziel moeielijk het lichaam verlaten kon. 

Si Barakat had een wond aan het oog gekregen, si Baroeliëh aan t hoofd en 

terwijl si Tambahi in een roekamboom klom, verschool si Baroeliëh zich in een salak. 

Alles werd rood geverfd door hun bloed; bovendien hadden zij nog veel te verduren van 

de vergiftige steken. zoodat zij niets deden dan kreunen. 

Dewijl si Binoeang niemand meer zag, keerde hij weer in den poel terug. 

Langzamerhand kwamen de drie personen weer tot hun bewustzijn, doch zoodra zij 

bijgekomen waren, gevoelden zij plotseling weer pijn en merkten zij, dat zij gewond 

waren. 

Si Tambahi begon nu in den salak hard te schreeuwen, roepende: „zegt vrien- 

den; hoe zal dat met mij afloopen; ik ben gewond en lijd daarenboven door de ver- 

giftige beten onbeschrijfelijke pijnen; ’t is alsof het inwendig bij mij brandt, terwijl 

ook mijn oog ter groote van een kippenei is opgezwollen!” 

Dit hoorende schreeuwde si Barakat van uit den dadap en si Baroeliëh van 

uit den roekamboom; „shet is met ens nog veel erger; onze ooren zijn geheel door- 

gescheurd; onze neus is zoo gezwollen, dat er geen gaten meer in zijn en onze oogen doen 

een pijn alsof zij verbrand zijn.” 

Si Tambahi voegde er nog bij: vach vrienden, hoe zal dat toch afloopen; mijn 

voeten zijn één wond en al!” 
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_ Daarop sprong hij naar beneden en kroop op handen en voeten verder. 

Si Barakat riep nu: „maak een ladder voor ons, dan kunnen wij afdalen.” 

Tambahi hakte nu een ladder en plaatste dien tegen den boom, waarop eerst 

Barakat en daarna Baroeliëh naar beneden klom. 

Hier nu zeiden zij tegen elkander: „wanneer wij vooruit geweten hadden, dat 

dit gebeuren zou, waarom zouden wij dan hier gekomen zijn! Wat toch kan ons die 

buffel schelen, om voor hem bijna het leven te verliezen. Wij zijn hierheen gekomen 

omdat. wij dachten, dat het een gewone buffel zijn zou; en al hadden wij daarenboven 

si Binoeang gevangen, dan zou dat toch niet gegeven hebben. Onze vorstin is al zeer 

onverstandig met doelloos schade te willen lijden, omdat een vreemde gaat trouwen, 

terwijl wij daarenboven hier nog veel pijn hebben door te staan. Liever echter dan 

op deze plaats om te komen, sterven wij op weg naar hnis.” 

Zij keerden nu, badende in hun bloed, langs den vroegeren weg naar huis terug, 

nu eens schreiende dan weer lachende bij de gedachte aan hetgeen zij ondervonden 

hadden. 

Zoodoende legden zij een eind wegs af, totdat zij weer langzamerhand de 

kampoeng Medan Saba genaderd waren, waar de lieden die vroeger rijst te drogen gelegd 

hadden hen, toen zij het erf overstaken, toeriepen : „wij hebben onze rijst al opgenomen, 

maar langs welken kant hebt gij den buffel gebracht, waarvoor wij in ons werk 

gestoord zijn geworden ?”’ 

Si Berakat antwoordde: „maakt maar niet zooveel praatjes, als gij er niet van 

houdt iemand te krenken; ge hebt immers niet gezien, wat er gebeurd is. Kijkt maar 

eens wat wij moesten verduren; het bloed loopt ons uit voorhoofd, neus en voeten. 

Dat is gekomen, omdat wij bang waren het leven te verliezen, toen wij door dien 

verwenschten buffel achterna gezeten werden.” 

Zij gingen weer verder, naderden al meer en meer en kwamen aan de vorstelijke 

woning, die zij, het voorplein overstekende, binnentraden. 

„Vergiffenis Boendó Kandoeng, vergiffenis Toenkoe,” zeiden zij schreiende, 

„wij hebben si Binoeang niet kunnen grijpen en zie eens wat wij ondervonden 

hebben; wij hebben met den dood geworsteld en gebaad in ons bloed; doch dit is 

niet het eenige, waaronder wij lijden, maar wij hebben ook wonden en vergiftige beten 

en als daar nu wellicht koudvuur bij komt, dan zouden wij eindeloos berouw hebben 

(gegaan te zijn). 

Dit hoorende, begon de Toeankoe te glimlachen en zeide hij: „met Uw wel- 

meenen Boendó Kandoeng; wien denkt gij, dat wij nu tegen loon zullen uitzenden 

om si Binoeang te vangen. Door si Barakat te zenden hadden wij bijna dubbele 

schade geleden en reeds dadelijk heb ik gezegd, dat hij een hoog woord voert, veel te 

onnadenkend handelt en niet op God vertrouwt. 
Op deze woorden sprak Boendö Kandoeng: „komaan Mage* Pandapatan, haal 

mijn zoon Tjindoer Mató maar. Hij is naar de kampoeng Solo® dalam, in de woning 
van djoearó Medan Labiëh. Zeg hem, dat hij onmiddelijk thuis komt.” 
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Op dat bevel ging Mage” Pandapantan op weg; hij liep op een sukkeldrafje 

en kwam na eenigen tijd aan de kampoeng van Djoearó Medan Labiëh. 

Tjindoer Matö ontstelde; hij wierp zijn damarnoten weg en zeide: Zeg Mage’ 

Pandapatan is Boendö Kandoeng wellicht ziek of maakt de Toeankoe zich over het 

een of ander ongerust, dat ge zoo hard loopt!” 

Mage” Pandapatan antwoordde hierop: „luister jongeheer, onze meesteres heeft 

bevolen, dat gij terstond naar huis moet komen en dit bevel breng ik U over!’ 

Tjindoer Mató kwam nu naar beneden en beiden sloegen op een drafje den 

weg naar huis in. Na eenigen tijd kwamen zij aan het vorstelijk verblijf en, het 

voorplein overgaande, traden zij het paleis binnen. 

Nu sprak Tiindoer Mató; wvergiffenis Toeankoe, wat U te bevelen hebt, zal 

ik eerbiedig op mij nemen.” 

„Wel mijn kind!” sprak toen Boendó Kandoeng, de reden, dat ik U heb 

laten roepen is, omdat ik ten einde raad ben omtrent iets, dat niet twijfelachtig blij- 

ven mag (tusschen rijp en onrijp; over dag dicht en ’s nachts geopend zijnde); het is 

mij onmogelijk terug te komen van hetgeen mij in de raadsvergadering is ontvallen ; 

liever nog zou ik sterven. Welk middel weet ge nu voor me om si Binoeang te 

vangen, opdat die zaak een goed einde hebbe en ik er niet meer zoo over behoef 

te tobben. Niemand anders dan gij zult hem kunnen vangen.” 

Tjindoer Matö, dit hoorende, sprak: wvvergiffenis Boendö Kandoeng, ver- 

giffenis Toeankoe! Waartoe zou mijn leven anders kunnen dienen! Moeder heeft 

mij van jongs af opgevoed en mij wit gevoel van liefde de teederste zorgen bewezen. 

Al zou ik dan ook tot aan den hemel of tot in het diepste van de zee moeten gaan, 

als daardoor Uw schande maar uitgewischt wordt. 

Indien ik in #4 leven blijf, zal ík het moeilijkste voor U ten uitvoer bren- 

gen, mits het voor mij bereikbaar is, (ik zal het in den mond nemen en er mee weg 

vliegen, tenzij het verdwijnt en in wolken verandert; maar blijft het op de aarde, 

dan zal ik het tot gruis maken). Heb dus maar geen zorg meer moeder; zoo God 

wil, ga ik morgen op reis.” 

Intusschen was de achtermiddag verstreken en de duisternis ingevallen, zoo- 

dat men de damarpijpen aanstak. Dien ganschen nacht deed men geen oog dicht, daar 

Boendö Kandoeng, de Toeankoe en Tjindoer Matò druk bezig bleven met elkander te 

onderrichten en samen te beraadslagen; en toen nu de morgen aangebroken en het 

zoowat zeven uur geworden was, sprak Boendö Kandoeng: wkomaan Boengö Tjinò, 

kook nu wat rijst en goelai; want mijn kind zal naar het woud gaan om si Binoeang 

te vangen, wijl ik te veel gezegd heb en daarover thans in het nauw zit.” 

Boengö Tjinö, dit hoorende, antwoordde; wmet Uw welmeenen meesteres, de 

rijst is reeds in de Aedangan en de goelai al klaar; zij behoeven slechts opgediend 

te worden!” 

Hierna zette Tjindoer Matö zich aan den maaltijd en toen hij gegeten en 
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gedronken had, nam hij een betelpruimpje van den voorraad, die in zijn zakdoek klaar 

gemaakt lag, om op reis te dienen— 

Boendöó Kandoeng sprak nu: /ga nu mijn kind! terwijl het nog niet laat is, 

want het oord, waar ge heen trekt, is ver en zeer onherbergzaam.” 

| Toen Tjindoer Mato gereed stond om te vertrekken, zeide hij: wvergiffenis 

_ Boendö Kandoeng, vergiffenis Toeankoe, duizendmaal vergiffenis, machtig gebieder 

van dit rijk, moge Boendó Kandoeng aan God en den propheet en de 44: wali’s voor 

mij bidden; dan zal ik, zoo Boendó Kandoeng, Toeankoe en onze landstreek heilig 

zijn, si Binoeang meebrengen; dan zal ik geen vergeefsche moeite doen en Boendó 

Kandoeng niet beschaamd gemaakt worden.” 

Hierop vervolgde hij: „dan ga ik nu heen.” 

„Loo God wil is dat goed! antwoordde Boendó Kandoeng. „Wees gelukkig 

en leef lang; moogt gij bevrijd blijven van alle onheil en gelukkig met si Binoeang 

thuis terugkeeren ! ” 

Thans ging Tjindoer Mató op weg. Nadat hij het paleis verlaten had, volgde 

hij de voetpaden, die naar den grooten weg geleidden ; hij stak de vlakte si Kadoedoeä® 

en daarna die van si Katoetoeih over en kwam toen op die van si Raudjanó matú 

mamandang, de plaats, waar si Binoeang zich ophield. Nadat hij nu nog een eind 

verder had geloopen, bereikte hij de vallei van Boeki*Rimbö bigau, waar de bamban 

met dorens, de manau malanteh boenië en de karoemboei®nan batareh groeit, aan deze 

zijde van den berg si Goentang-goentang, daar waar men gewoon is vogels te vangen. 

Na eenige oogenblikken ontdekte hij diepe sporen, die naar beneden gingen en toen 

het hem bleek, dat het die van Binoeang waren, begon hij te glimlachen. Er waren 

vrij diepe kuilen in den grond, waar Tjindoer Mató over heen sprong. Ken oogen- 

blik later kwam hij bij den boom, waaraan de buffel gewoon was zich te schuren, 

en waar de modder tot aan de takken van de haróboomen opgehoopt lag. Tjindoer 

Matö liep nog verder en kwam eindelijk aan het moeras van Boeki*Bimbó bigau. 

Daar nestelden bidai slangen en groeide de papaja met roode bloesems; rechts ervan 

was een waterput, waarin een bezoar steen en links een beschreven talang; men trof 

er een paroepoekboom met gekleurde strepen aan; pimpimggras, dat overal even hoog 

was en een batoeng, die slechts uit een stam bestond. Daar nu lag Binoeang in een 

poel in bruine aarde; het water bewoog zich kabbelend voorwaarts en bereikte als 

groote golven den oever, waar zij onder een hevig geweld tegenaan sloegen. 

Tjindoer Mató stond aan den rand van den poel stil, deed zijn kain wat ste- 

viger om de lendenen, bond hem nog vaster met zijn buikband, trok de mouwen van 

zijn baadje en de pijpen van zijn broek naar de hoogte, nam zijn destar van het 

hoofd en stak een betelpruimpje in den mond. Daarna blikte hij ten hemel, boog 

het hoofd ter aarde, maakte rechts en links een sambah en riep de hulp van God 

in (waarna hij zeide) „zeg Binoeang! kom er nu eerst uit, dan zullen wij samen wat 

keuvelen en zal ik U verklaren wat er gebeuren moet.” 

Toen Binoeang dit hoorde, stond hij stil; zijn oogen draaiden in zijn hoofd; 
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zijn ooren werden rood; hij stak den staart tusschen de pooten, schudde zijn horens, 
liet een zacht gekreun hooren, kromde zich en holde toen vooruit. 

Het was alsof er een orkaan loeide; de grond schudde als bij een zware aard- 
beving, het zand verduisterde de lucht, de steile oeverwanden stortten in, het gele 
zand van den ondergrond vloog naar de hoogte en bedekte het veld met een stoflaag. 
Vervolgens vloog hij op Tjindoer Mató af, maar juist toen hij bij hem was, 
sprong deze ter zijde, slechts even bijtijds om niet door zijn horens geraakt te worden. 

Tjindoer Mató sprak nu: „wat voert ge toch uit Binoeang; ge lijkt wel mal, 
doch grapjes maken komt van daag niet te pas!” 

Binoeang, dit hoorende, werd zeer boos, zoodat het scheen alsof de duivel en 
andere booze geesten in hem gevaren waren. Met alle kracht rende hij op Tjindoer 
Matö af en nu vlogen al de dieren, die op zijn lichaam zaten, van hem weg; de 

bijen van zijn buik, de wespen van zijn kin, de kararawai uit zijn ooren, de panah Liang 

uit zijn neusgaten; de piangis uit de hoeken van zijn oogen, allen vlogen van hem. 

Fjindoer Matö nam den destar van het hoofd en daarmede rechts en links van 

zich slaande, zeide hij lachende: /maar venijnige dieren, wat bemoeit ge U met ons; 

wij willen samen wat pret maken, keert dus naar Uw haak terug; want anders loopt 

het verkeerd af! ” 

Binoeang holde nu zoo verwoed op hem af, dat modder en zand vermengd 

met het drabbige water van den poel naar omhoog spatten, maar Tjindoer Matö 

sprong naar de rechter zijde (zeggende): wwat zijt ge toch ondeugend Binoeang! 

Wees toch niet zoo eigenzinnig en geef U liever aan de voorzienigheid over; want 

te doen zooals ge nu doet, is een hopeloos werk!” 

Hierop nam hij zijn geborduurden zakdoek en stak een betelpruimpje in den mond. 

Toen nu si Binoeang al weder op hem afkwam, sprong Tjindoer Matö ter 

linkerzijde en hem een klap met de vlakke hand gevende, sprak hij, terwijl hij hem 

bespuwde: „stil broertje, ge moogt aan kwade ingevingen geen gevolg geven ; de boo- 

ze toch verliest zijn denkvermogen en die haastig te werk gaat, wordt daar zelf het 

slachtoffer van! ” 

Daarop klopte hij si Binoeang eens op den rug, waardoor het dier wat kal- 

mer en rustiger werd. 

„luister uu eens!” hernam Tjindoer Matö, rik bid U, denk er nu niet lan- 

ger over U te verzetten, want ge zoudt slechts vergeefsche moeite doen en alleen U 

zelven leed berokkenen. Wees dus stil Boejoeng, handel niet eigenzinn'g en word 

niet iedermaal boos, want een boos mensch is altijd onvoorzichtig. Hoor nu goed naar 

hetgeen ik zeg; ik ben hier niet gekomen uit eigen beweging, maar ik ben gezonden 

door Boendö Kandoeng en op last van den Toeankoe van Tandjoeng Boengö en de 

rijksgrooten. Zoo God wil, zullen wij door onze meesteres naar de landstreek Kalawi 

en wel naar Soengai Ngiang gezonden worden, waar wij geheel vreemd zijn!” 

Toen Binoeang dit hoorde, likte hij de handen van Tjindoer Matö; hij lichtte 

den staart op, bewoog de ooren heen en weer en kreeg tranen in de oogen. 
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Tjindoer Mató begon hem nu schoon te wrijven en nam een rotting , waarmede 

hij Binoeang vastbond. Hierop stak hij een betelpruimpje in den mond, hij bespuwde 

_Binoeang en hem driemaal op den rug kloppende (sprak hij) „mu moet gij U niet 

meer verzetten en mij maar volgen; gebruik nu uw verstand en volg niet uw eigen 

hoofd, opdat wij niet in gevaar komen! ” 

Binoeang hield zich stil en Tjindoer Matö leidde hem uit den bruinen modder- 

poel in het moeras van rimbö bigau en klom met hem van uit het dal naar boven. 

Van daar kwam hij eerst op de vlakte si Randjanö vervolgens op die van si Katoe- 

toeih en daarna op die van Koeni Tamoe. Bij de kampoeng Medan Saba gekomen 

waren de menschen daar verwonderd en Tjindoer Matö met si Binoeang ziende ver- 

schijnen, begonnen mannen zoowel als vrouwen, luidkeels te schreeuwen. Alles ge- 

raakte er in opschudding; de eekhoren (toepaî djandjang) keek naar beneden; de sim- 

pa-aap begon te schreeuwen; de kippen begonnen te kakelen en de menigte riep : 

„wat is dat vrienden, nog nooit hebben wij zulk een grooten buffel gezien! Waartoe 

zou die wel dienen moeten? Onz: kinderen zullen er van schrikken en velen ten 

‚gevolge daarvan de koorts krijgen en sterven, waardoor wij in leed gedompeld zullen 

worden.” Hen ander zeide: „dit geval zou oorzaak kunnen zijn, dat mijn kind plot- 

seling dood bleef, hetgeen mij een eindeloos verdriet zou veroorzaken” Zij droegen 

hun kinderen weg, maar niemand had zijn eigen kind; zonder het te weten had 

men dat van een ander genomen. 

Van die kampoeng bewoners liepen er sommigen naar den zolder, anderen kro-, 

pen langs de wanden op; dezen klommen boven in de klapperboomen, genen weer in 

de palen van hun huis, nieuwsgierig als zij waren om te kijken. Tjindoer Matö glim, 

achte, toen hij dat alles zag en vervolgde zijn weg, si Binoeang achter zich voort- 

trekkende. 
Vervolgens kwam hij op de vlakte Pangimpauan en, de vlakte Pandjamoean 

overstekende, bereikte hij den grooten weg, van waar hij eindelijk op het pad kwam, 

dat naar de vorstelijke verblijven leidde. Op het voorplein verschenen, bond hij si 

Binoeang vast en ging naar boven. 

Boendö Kandoeng keek op en Tjindoer Matö met si Binoeang gewaar wordende, 

zeide zij: „wel mijn jongen, mijn Tjindoer Matö, vlinder van deze groote woning, 

vlugste haan van den galanggang, vertrouweling in de negorij; gij, die wijs en slim 

zijt, die inneemt door Uw spreken en immer bereid zijt te sterven, waar het geldt 

de schande van Uw moeder weg te wisschen, ge zijt dus weer geslaagd in hetgeen 

ge ten uitvoer zoudt brengen!” 

Dit hoorende zeide Tjindoer Matö: „met Uw welmeenen Boends Kandoeng en 

Toeankoe, wat si Binoeang betreft, ik heb hem vastgebonden op het voorplein aan 

den heiligen kamoeningboom !” 

Op deze woorden ging Boendö Kandoeng met al haar hofjuffers naar beneden, 

waar zij zeide: „wel Binoeang, wat zijn wij lang van elkander gescheiden geweest, 

wel volle twaalf jaren, en wat zijt ge groot geworden in dien tijd!” 
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Hierop smeerde zij den buffel met olie en begon zij hem te wrijven, totdat hij 
„1 geheel schoon was. „Nu glimt ge goed Binoeang, ” vervolgde zij, ven bestond er 

geen reden voor, ik mag vervloekt zijn als ik een voetstap van U zou scheiden, daar 
ik U onuitsprekelijk lief heb. Verander nu voortaan Uw gedrag een weinig, dan 
komt alles wel in orde. 

Was er sprake van U te verkoopen, al kon ik dan Uw zwaarte in goud krij- 

gen, ik zou U toch niet willen missen; maar er is iets anders. Gij zult namelijk 

met Katjindoean en Goemarang op reis gaan en wellicht zal ik U nimmer wederzien. 

Dat komt, omdat ik in de vergadering te veel gezegd heb en ik mijn woorden niet 

kan intrekken, wil ik geen schande op mij laden.” 

Si Binoeang bewoog de ooren, terwijl Boendö Kandoeng vervolgde „komaan 

jongen geef nu bevel om, terwijl het nog vroeg is, het noodige bijeen te brengen.” 

De Toeankoe beval nu; „Barakat, begin met limau poeroet te zoeken, die bij 

den grooten steen groeit aan de bron en die, met hun zevenen aan één tak zittende, 

naar het oosten overhangen. Wanneer ge er bijkomt, dan moet ge niet terstond 

in den stam klimmen, maar eerst drie maal daarop schoppen, vervolgens den adem 

inhouden en dan pas naar boven gaan. Ge moet de vruchten ook niet met de handen 

aanraken, maar in den mond naar beneden brengen, waarom gij ook geen antwoord 

moet geven, als er iemand in dien tijd iets aan U komt vragen. Zijt gij erin geslaagd, 

die lmau's te vinden, breng ze dan regelrecht naar huis, zonder achter U te kijken. 

Ge kunt er dagelijks vinden stroomopwaarts in Pariangan.” 

Op deze woorden spoedde Barakat zich heen en al meer en meer naderende, 

kwam hij eindelijk stroomopwaarts in Pariangan, waar hij rondom zich ziende, door 

Gods beschikking en door de heiligheid van den Toeankoe de bedoelde limau’s ont- 

dekte. Zeer verheugd hierover schopte hij driemaal tegen den stam, en nadat hij den 

adem met kracht had ingehouden, beklom hij den boom welks vruchten hij in den 

mond naar beneden bracht, om vervolgens zonder om te kijken den terugweg in te slaan. 

Uitgelaten van vreugde thuis gekomen, sprak hij: vmet Uw welmeenen 

Toeankoe! zie hier de bedoelde Zimau's.” 

De toeankoe gaf ze aan Boendó Kandoeng en sprak toen: „kom aan Barakat, 

ga nu ook pivang tongga zoeken, aan welks alleen staanden stam de vruchten 

geheel op zich zelve zitten en naar de oostzijde groeien. De werking ervan is als 

van de pivang djamba, die erge duizelingen veroorzaakt; op zijn stengel nestelen 

vergiftige wespen; hij staat naast den ramangbvom, die ook kilingan hantoe rajö ge- 

noemd wordt. Men kan hem dagelijks vinden aan de steile oevers van de Soengai 

Boengö; zijn wortels reiken tot in het water en hij steekt boven alle andere pinang- 

boomen uit. Gij moet hem op dezelfde wijze halen.” 

Toen si Barakat deze woorden gehoord had, begaf hij zich op weg om die 

pinang te zoeken en daarin door Gods beschikking en de heiligheid van den Toeankoe 

eveneens geslaagd zijnde, bracht hij ze naar huis, waar ze aan Boendö Kandoeng ter 

hand gesteld werden. — 
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Toen alzoo gevonden was, wat er gezocht moest worden, sprak de Toeankoe: 

„met Uw welmeenen moeder, weet ge wat U nu doen moest? Laat, terwijl het nog 

licht is, een spierwit bord vol kleine scheurtjes halen; laat het met zorg afwasschen 

en op de andjoeng leggen; laat men Uw stalen mesje nemen en het goed scherp slij- 

pen benevens wat Barosbenzoë uit Uw bewaarplaats en ook deze op de andjoeng 

brengen: vervolgens nog wat soelah-peper, drie zuiver witte pennen van een stekel- 

varken, drie naalden die in de hand gebroken zijn, een gemberwortel, zeven klap- 

pernerven, zeven kaarsen en den spiegel (tamin taroeih) uit het gouden kastje. Laat 

men dit echter doen, nu het nog dag is, want in de duisternis moet men zich te veel 

haasten.” 

Boendö Kandoeng liet op deze woorden alles op de andjoeng brengen en toen 

nu de avond begon te vallen, werden de damarpijpen aangestoken. Nadat men 

gegeten en gedronken had, sprak de Toeankoe: „paleisbewoners, dezen nacht wensch 

ik met (mijn broeder) nog het een en ander te overleggen!” en zich tot zijn moe- 

der keerende vervolgde hij: vergiffenis moeder, ik verzoek U laat de lieden nu stil 

zijn en verbied hen leven te maken of te stoeien, want wij hebben een gewichtig 

werk te verrichten.” 

Het gelaat van Boendö Kandoeng betrok bij dit gezegde, terwijl zij zeide: 

„spreek toch niet zoo ombedacht; als ge niet weet, hoe ge spreken moet, zwijg dan 

hever stil; ik ben toch immers geen slavin! Komt aan lieden,” vervolgde zij, „laat 

uw muziekinstrumenten nu maar eens hooren!” 

De paleisbewoners echter durfden geen van allen iets te zeggen, geen haan 

kraaide, geen kat miauwde, geen plank kraakte er. 

„Kom Katjindoean! hernam de Toeankoe, laten wij nu op de andjoeng gaan !” 

Hierop beklom hij, gevolgd door Tjindoer Matö, de andjoeng, waar zij eenige 

oogenblikken later als leeuwen tegen over elkander gezeten waren. 

De Toeankoe zeide nu: „Kom Katjindoean zie nu goed toe, en”, vervolgde hij, 

„Tjandai nan Goerawan, maak nu vuur in de rookpan !” 

Toen Goerawan dit gedaan had, bracht zij de rookpan naar de andjoeng, 

waar Kantjindoean ze aannam om daarna de deur af te sluiten. Hierna legde de 

Toeankoe wat benzoë op het vuur en, de liman's in den rook houdende, deed hij 

zijn heilgroet aan den propheet en vroeg God om hulp ; vervolgens strooide hij ta- 

warpoeder met gele rijst vermengd over den grond, begon met een bundel klapperner- 

ven om zich heen te slaan, blikte tem hemel, boog zich ter aarde, prevelde nogmaals 

zijn heilgroet, nam daarop een flesch en sprenkelde daaruit dauwwater om zich 

heen. Vervolgens ontblootte hij den spiegel fjamin taroeih; hij nam het mesje en 

sneed daarmede, onder het uiten van den salam, drie himauvruchten in stukken. 

De tampoek’s vereenigden zich, doch gingen daarna weer van elkander om vervolgens 

in het bord rond te draaien en eindelijk in den vorm van een drichoek in het 

midden stil te blijven liggen. Nadat dit afgeloopen was, kneep hij de limau’s uit 

en begon te bidden, waarin hij zich zoo zeer verdiepte, dat zijn blik door een zwar- 
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ten steen tot in den zevenden hemel en de zevende aardschijf heen drong. Daarna 
verdiepte hij zich in de bewegingen van de limau en zeide: „maak het licht wat hel- 
derder, opdat ik goed zien kunne, wat er met de limau’s gebeurt.” 

Het limausap bruischte en kookte, er scheidde zich schuim af, dat eerst lijmerig 

en drarna helder zijnde den Toeankoe een zucht en vervolgens een glimlach ontlokte. 

Toen ook deze werkzaamheden afgeloopen waren, borg hij (Tjindoer Matö) de benoodigd- 

heden zorgvuldig op, waarna hij zeide: wvergiffenis Toeankoe, maar wat hebt ge nu 

gezien en wat duiden de bewegingen van de limau’s nu aan; want zoolang ik niet 

weet of zij voorspoed dan wel ongeluk voorspellen, kan ik mij niet op mijn gemak 

gevoelen !” 

De Toeankoe antwoordde hierop: wel Katjindoean! in de bewegingen van de 

limau, wordt zoowel kwaad als goed voorspeld. Luister nu waar het een en ander 

op neerkomt. Dat de hulsels (tampoek’s) zich eerst vereenigden, toen scheidden en 

daarna op het bord begonnen te draaien, beteekent dat gij op reis zult gaan en een 

onherbergzaam oord zult betreden, Padang si Ani® genoemd. Gij zult daar alleen 

staan tegenover een groote overmacht; het verraad zal er U ten verderve willen 

voeren; Uw leven zal er elk oogenblik in groot gevaar zijn , zoodat gij er rust noch duur 

zult hebben. Toen de tampoek’s van de limau in den’ vorm van een driehoek bleven 

liggen, toen zij begonnen te borrelen en te koken, totdat er schuim op kwam en er zich 

een lijmerig vocht afscheidde, gaf dit te kennen, dat Gij door Gods beschikking hulp 

ontvangen zult, niet van menschen maar van si Binoeangen en wel van de giftige dieren , 

die van hem afvliegen en die U, zooals de teekens mij leeren, bijstaan zullen. Dat 

het limausap schoon en helder werd geeft te kennen, dat door Gods hulp alle verraders 

uit den weg geruimd znllen worden. 

Verder mijn broeder maken wij, om te weten of iemand slechte bedoelingen 

omtrent ons heeft, gebruik van den gemberwortel, die den aard der trillingen van ’t 

lichaam aanduidt. Doen deze zich n.l. rechts gevoelen, dan is dit een teeken, dat 

voorname lieden ons leed berokkenen willen; krijgt men ze links, dan willen menschen 

van den laagsten stand ons dit doen en heeft men ze in het middengedeelte, 

dan komt het gevaar van personen uit de gewone volksklasse. De pennen van een 

stekelvarken gebruiken wij om de tjoeljö harkoeto en de toedjoe paramaiò van onste 

weeren en het vergif te ontdekken, dat als God wil helpen dan niet meer voor ons 

verborgen kan blijven. De sipadeh ladö soelüh dient om de onverschrokkenheid op 

te wekken en de angst te verbannen. De klappernerven en het garen waren om 

ons te beschermen tegen bedrog, wangunst en verraad. De zeven waskaarzen moeten 

dienen om U Gods wil en door de heiligheid van onzen voorvader, die dit rijk re- 

geerde en van Roem kwam en die als een van de vier groote vorsten bezitter was 

van den berg Merapi en den si Goentang-goentang, waar men netten spant, dag en 

nacht even helder te doen wezen. Wat verder den spiegel betreft, dien wij genomen 

hebben, die dient om U door Gods beschikking hulp te verschaffen; want als U op 
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reis het een of ander overkomt, dan kan ik, door er oplettend in te zien, weten of 

het goed of kwaad is en alzoo gerust zijn. 

Luister verder naar mij: al zoudt ge U elken dag door de punten der wa- 

penen omringd zien, ge zoudt voor het staal toch onkwetsbaar wezen; al gingt 

gij ook naar het oorlogsveld, gij zoudt, wijl uw tijd nog miet daar is, toch niet 

sneuvelen. Maak U dus daaromtrent niet ongerust en wees in dit geval niet wan- 

kelmoedig; want ge behoeft voor niets te vreezen. Wie schrikachtig is, heeft kans 

dood te vallen; hij die het altijd koud heeft, vindt gewoonlijk den dood in het 

water; die weemoedig van hart is, is voorbeschikt ver van de zijnen te gaan; die 

veel van stoeien houdt, is dikwijls oorzaak van twist, terwijl een oprecht mensch 

dikwijls het slachtoffer van bedriegerijen wordt. Deze limau’s, zoo vervolgde hij, 

verdrijven vooral de gevaren der wereld. Als ge nu op reis zult gaan, dan zal het 

zijn alsof gij ten strijde trekt en voor het geval dat gij dan hinderpalen mocht ont- 

moeten, wil ik U in vertronwen mededeelen, dat gij dan niet moogt wijfelen en geen 

voetstap terug treden; want dat is den jongeling van Tandjoeng Boengö een verbod. 

Deedt gij het, dan zouden er thuis zemelen in een klapperdop voor U gereed staan 

en een saugka* omin te broeien, want het zou alle schijn hebben, dat ge een leghen 

geworden waart. Indien honger en dorst U dan plaagden, zoudt ge wat asch in een 

kopje kunnen nemen; ge zoudt U aan sirih karako* moeten vergasten en U daarbij 

bedienen van oude gpinang, die door de eekhorentjes weggesmeten is, terwijl de oude 

bladeren van den kandoengboom U tot gambir zouden strekken. Pagar Roejoeng zou 

U vervloeken en Soengai Boengó voor eeuwig U van zich stooten. ’” 

Dit hoorende zeide Tjindoer Mató: „met Uw welmeenen Toeankoe! Gij be- 

hoeft mij dat niet onder het oog te brengen. Waart ge een ander persoon, dan zou 

ik U wat anders zeggen; iedereen toch weet, wie ik ben. Het voor een tweedemaal 

van U te hooren, zou ik niet kunnen dulden. Hoe zouden wij op dit oogenblik 

al iets kunnen uitmaken. God is machtig en wij hebben nog uiets ondervonden, 

wat wij goed of kwaad kunnen noemen. Volgens mijn gedachten ook zijn wij men- 

schen allen gelijk en kan zoowel de een als de andere sterven. Gij behoeft mij dat 

niet te leeren!” 

Toen de Toeankoe hem zoo hoorde spraken, begon hij te glimlachen en zei- 

de: wals gij behouden in Tandjoeng Soengai Ngiang zijt aangekomen, overleg dan 

goed bij U zelven, om een middel te vinden prinses Bongsoe alleen te spreken en ver- 

tel haar dan al onze omstandigheden. Als si Bongsoe *% hebben wil, dan zou ik begee- 

ren haar te ontmoeten. Boendö Kandoeng toch is al oud en kan spoedig sterven. 

Kwam zij nu-te overlijden, dan zou er niemand zijn geschikt om in dit paleis het 

bestuur op zich te nemen. Ook het verlangen van de rijksgrooten is daarom (dat zij 

mijn echtgenoote wordt), daar de onderdanen anders slecht zouden worden en de vor- 

sten van Boeö en Soempoe Koedoeih zich aan onrechtvaardigheden zouden schuldig 

maken, waaronder het geheele rijk zou lijden. Mijn eenigste streven is daarom prinses 

Bongsoe te spreken, al moest zij er ook het leven om verliezen. Als ge haar dus 
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niet meebrengt, verbied ik U terug te keeren ; dit is zoo goed als een doodsbevel voor U. 

Bespreek de zaken dus goed met haar en zeg haar, dat als zij niet hier verschijnt, 

ik tot haar komen zal. Mocht het echter zuo ver komen, dan zou er in het geheele 

rijk opschudding ontstaan, maar dewijl oom zich niet zou kunnen verantwoorden , zou 

hij er alleen het onaangename van ondervinden; allerlei beslommeringen zouden zijn 

deel zijnen misschien zou het hem wel het leven kosten, terwijl ook Bongsoe, verteerd 

door inwendig verdriet, geen rustig uurtje meer zou hebben. Brengt ge haar echter mede, 

dan zal de zaak gemakkelijker voor ons afloopen ; want mocht men den oorlog willen, dan 

zal de justitie, na gedaan onderzoek, niet anders kunnen zeggen, als dat zij door een 

tijger verscheurd of door den bliksem getroffen is en dan zal oom zoowel als Lmbang 

Djajö het moeten opgeven. Dit zal de afloop zijn, en wij zullen alzoo, zoo God geeft» 

aan het langste einde trekken. In geval ge echter niet slaagt, dan zullen wij een 

groote schande te verduren hebben. Zoo de prinses echter niet mocht willen, dring 

er dan maar niet te veel op aan; want alleen als het met wederzijdsch goedvinden 

gaat, worden wij voor naberouw bewaard; daarom moet ge trachten de toegenegenheid 

bij haar voor oom en tante uit te dooven; gij moet haar op den toestand van ons 

en onze kampoeng wijzen en zeggen, dav het land zonder bestuur is, de godsdienstige 

wetten zonder kracht, de vorsten onrechtvaardig, de onderdanen ongehoorzaam, de 

kampoengs verlaten, de markten onbezocht zijn en zeden en gewoonten niet nageleefd 

worden.” 

Dit hoorende sprak Tjindoer Matö: wvvergiftenis Toeankoe! maar dit is een 

moeilijke opdracht aan mij; want als t waar is wat men zegt, dan is men bezig met 

de toebereidselen voor het huwelijkfeest van prinses Bongsoe te maken en mijn gevoel 

van schaamte doet er mij ten zeerste tegen opzien, daar wij mannen verlegen zijn in 

de nabijheid van een anders vrouw te komen en daarenboven staat de prinses als 

bruid immers onder een sterke bewaking. ” 

Hierop hernam de Toeankoe: rvkom Boejoeng laat U dat niet verontrusten. 

Als ge Gods hulp inroept, is het immers gemakkelijk de prinses te ontmoeten. Wan- 

neer ge daar zijt, wacht ge slechts tot het werk bijna afgeloopen is, dan wendt ge 

U tot oom en tante en vraagt hun eenig voorwerp van waarde ter leen. Is het in 

Uw bezit, dan maakt ge U uit de voeten en verbergt ge U ergens. Men zal zich 

dan alle moeite geven om U te zoeken en ofschoon men U niet vinden kan, zal 

men uit spijt toch doorgaan met U op te sporen. Mocht er iemand U ontmoeten, 

houd U dan alsof gij krankzinnig zijt en wil men U naar huis brengen, verzet U 

daar dan tegen zoolang, totdat Bongsoe zelf komt; want zij zal ongetwijfeld daartoe 

aangedreven worden. Als Bongsoe dan bij U is, zegt ge haar, dat zij van deze ta- 

lisman gebruik moet maken en laat haar die bewaren in heur haarwrong. De pitanggang 

en lemoenan zitten er in en al is zij ook maar zoo klein als een spinaziezaadje, er 

is niets of zij bevat het. Maak U dus niet ongerust, want verlaten zal ik U niet. 

Door Gods hulp en de heiligheid van onze voorvaderen zullen wij, al ontmoeten wij 
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AANTEEKENINGEN, 

1. Een ander handschrift begint: ampoen-ampoen, ampoen bartboe kali ampoen, 

ampoenlah saja dang toeankoe, chabar oerang kami chabarkan of ampoen-ampoen ampoen 

bariboe kali ampoen, chabar oerang lami chabarkan, bohong oerang kami tas salö. 

Onder de bezittingen van de vorsten vindt men in een ander nog: nan 

manaroeäh paroeëh nagö, nan manaroeïh Goenoeang Marapi, barapi-apt kandirinjö, 

nan manaroeäh boekis Gomba”, nan manoroeh goenoeëng Bongsoe, tampès auba toe di 

sanan, nan manaroeáh sari, moedjari, baoen saboelan padjalanan, nan mamaoer* hajam 

st Kimantan, nan bakabau si Binoeëng, nan bakoedö si Goemarang, nan manaroeüh 

goelinang nan pitoean. (*) 

(Sart moedjari is een welriekend, doeh zeer zeldzaam voorkomend plantje). 

2. oelas landschap, landstreek ; oela* aZainjö katò nan toen om op het gezegde 

terug te komen; maoela” terugstroomen van het water b.v. door afdamming ; maoela® 

djandjy afzeggen, uitstellen van een belofte. 

3. dang is een praedieaat, gewoonlijk als titel voor personen gebruikt; ook 

voor andere namen ot woorden, vooral als dit noodig is voor de lagoe in stukken 

zooals dit verhaal. De beteekenis door Nix opgegeven is onjuist. 

4. marah de zoon van een soetan met een gewone vrouw of met een sit 

getrouwd. In ’t eerste geval heet hij eenvoudig marah, in ‘t laatste marah karch 

soekoe. Wanneer een marah met een si trouwt, dan krijgen de zoons ook den 

naam van marah en de dochters dien van sitt, doch de kinderen van een gewone 

vrouw niet. De kinderen van een marah kareh soekoe krijgen bedoelden naam in 

beide gevallen. 

5. soelan is in 't algemeen de zoon van een poetäri onverschillig van welke 

geboorte de vader is: soelan, marah, bayind’ of saidi. De dochter uit het hu- 

welijk van een poetäri met een soetan wordt ook poelart genoemd. Soetan en poetärt 

zijn de hoogste titels. Den titel van soetan. krijgt ook de zoon die geboren is, 

tijdens de regeering van zijn vader als vorst, doch niet vóór de troonsbeklimming 

van deze, tenzij de moeder poetàri is. 

6. radiö laoa* zou de vorst zijn die over het land van de overzijde van den 

oceaan regeert. 

d. sapiéh balahan ampès djoerai (zie sèrpth en djoerar bij vdW.) een der vier 

deelen, waarin de hoofdtros verdeeld is. 

(*) Deze aanteekening had later moeten volgen. 
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Sapiëh bijaar, bijstengel, kleinere tros aan een grootere zittende, afgescheurd 

stuk of deel van iets; djoerai bundel, tros van voorwerpen van uit een gemeen- 

schappelijk punt naar beneden hangende, ook elk deel wordt zoo genoemd. De 

verklaring, die Nix geeft kan niet goed zijn, daar zij zou aanwijzen, dat het Min. 

rijk in vier deelen verdeeld was, hetgeen zooals blijkt uit t voorgaande de bedoe- 

ling niet zijn kan. 

8. st Gandoen-gandoen de naam van een stof, welks kleuren naarmate 

het licht er op valt, telkens veranderen, hetgeen aangeduid wordt door siporan- 

poran. Deze benaming komt slechts ecn enkel maal in handschriften voor; de 

Maleiers weten er geen andere verklaring van te geven. 

9. Sangselò’ luchtgeest, nimph. 

10. malangkang slaan met eenig voorwerp, slaan bij het weven. 

11. Bij andere leest men nog ditanoen dalam saroegò. 

12. Sommigen geven amèh djatö djati, anderen sidjatò-djati nog andere djatah 

djati bovennatuurlijk goud in het bezit van den vorst van Minangkabau. 

13. patah dilhoeä” pandagangnjò; maloe * ombuigen, zich tot bochten vormen. 

14. lambiëng-lamboeran de naam van een werpspies met een haarbos er aan. 

15. djangg: een fabelachtig dier, dat zich in de bosschen ophoudt en volgens 

de legende het bloed van menschen en dieren uitzuigt (zie vdW.). 

16. tataran stang, lansstang. 

17. saga djantan de houtachtige stengels van de idjoek zonder gleuf over 

haar lengte (alleen in geschriften voorkomende); als de gleuf zeer oppervlakkig is, 

wil men dien naam ook wel eens bezigen. 

18. bandoeë (zie bendoel vdW.) onderlegger, onderste plank of balk van een 

kozijn, dorpel, leuning, hékwerk van een gaanderij. 

19. tandajan Nix (zie vdW.) heeft de beteekenis van grooten weg, waarschijn- 

lijk uit den zin opgemaakt; gewoonlijk echter is het op den middag alles behalve 

druk op den weg; het is de naam van een gedeelte van het weefgestoelte waarover 

de draden hangen; ook de zitplaats en het geheele toestel wordt zoo genoemd. 

Baroelang-oelang di tandajan doelt op het voortdurend opstaan en heenloopen 

naar dat gedeelte, omdat men zich op dat uur vermoeid gevoelt en het zitten be- 

gint te vervelen. 

20. amban poeroeü” een ruime, groote kist onder de slaapstede ter opber- 

ging van een en ander. 

21. tGandar soort van zijden buikband door lieden van hoogen stand ge- 

dragen (zie tjindar vdW.). 

22. goerawan kleurenmengsel, kleurschakeering. 

25. tjaljau vlug, bewegelijk b. v. zooals een eekhoorn. 

24. anggoeëïng gajò verward, verbijsterd zijn, het spoor kwijt zijn (ang- 

goeäng — onvoldoende, gajö iedere uithaal bij het koeren van een balam; de laatste 

is onzeker, weifelend). 
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25. langkar welgemaakt, sierlijk, slank, bevallig van voorkomen. 

26. mambang avondtint. 
21. Pegoe de provincie in Britsch Birma. 

28. Ik heb ook gevonden sitoengga salendang. 

29. samoerasah (gewoonlijk sarasah) bergstroom. 

30. talipoets poelang pangilan (zie vdW.). Talipoeë* een waterplant met groote 

ronde bladeren, die door den wind gemakkelijk heen en weer bewogen worden. 

Het zinspeelt op den zwakken, loomen gang van vrouwen, die door den Maleier 

als bevallig beschouwd wordt. 

31. Men vindt ook nog bijgevoegd ragö dipiliéh bambang djoeö uitzettende 

onder het oprapen. Sommigen willen al deze uitdrukkingen als loftuitingen op de 

vorige slavin verklaren; men zou dan krijgen: Kambang Boengö (jinö, die schoon 

zijt als het kleurenmengsel van de (gandar en vlug, zoodat men er verbijsterd door 

wordt, evenals iemand op een kruisweg; gij die even dartel zijt als si Gandö, 

fraai als de tinten aan den hemel bij het ondergaan der zon, steeds verlangende 

naar al wat goed is, schitterend als de kasoembö, die uit hambalau pegoe geko- 

men is, schoon als de stof, waarvan de salendang der hofjuffers is gemaakt, stil 

en helder als een waterput in wapar aarde, glanzend als een chineesche spiegel; 

beminde van wie ik nict kan scheiden; gij, die gelijk zijt aan een bergstroom van 

den Marapi, evenals een zilveren naald met zijden draad, schoon als een maagd, 

die huiswaarts keert van een feest of als de ongebolsterde rijstkorrels, die in den 

regen verspreid op den grond liggen. In den loop van het verhaal blijkt echter 

dat ’t namen zijn, die ieder voor zich die beteekenis hebben. 

32. adoeëh een woord ter aanvulling en verfraaiing om iets schoons of liefs 

aan te duiden, het gebruik er van is zooals van dang, dat in andere er voor ge- 

vonden wordt. 

„33. farantjah ba* manjaboeäng overtreden zooals bij het hanenkloppen. Tus- 

schen de beide partijen wordt een koord op den grond uitgestrekt in de richting 

_ van de hanenkloppers; men mag de uiteinden er van niet voorbij komen. 

34. manoelah (zie vdW.) onheil, ongeluk aanbrengen, een eigenschap, die 

volgens den Maleier sommige voorwerpen hebben als men ze aanraakt of nadert; 

de uitdrukking beteekent: als men hem niet met den noodigen eerbied behandelt, 

dan enz. 

35. man werkelijk, zeker; tida* nian volstrekt niet, elo * nian zeer schoon, 

ontegenzeggelijk schoon (zie vdW.). 

36. bagaikan soengoei® boendö kandoeäëng zou zijn: alsof moeder boos is of 

zal worden; het moet zijn bagiö han soengoeis, bagiï — ofschoon, hoewel, al. ... ook. 

87. djadjatan hoort men hoogst zelden gebruiken; men zegt meer njanjatan 

iets waarmede men zich veel of uitsluitend bezig houdt, voorwerp van zorgen, 

bemoeiingen. 

88. In sommige wordt tmang-limangan Lindoeäüng Boelan miet gevonden 
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(timang op de handen dragen, wiegelen, spelend op en neer werpen b. v. kleine 

kinderen om ze te sussen). ‘t Beteekent zooveel als troetelkind, lieveling van Lin- 

doeng Boelan. 

39. tasimboeà darah di dadò opspringen, opbruischen van het bloed, terug 

dringen naar het hart, waarmede de Maleier het pijnlijke gevoel bedoelt, dat men 

krijgt als men schrikt of plotseling aan iets onaangenaams denkt. 

40. galau drukte, bagalau drukte, beweging maken, het woelen of door 

elkander loopen van de menigte. 

41. ike een hoofdversiersel, gewoonlijk van hout en verguld, bij wijze 

van band over den hoofddoek gedragen. 

42, fandil mandjalml hovelingen, die den spiegel van den vorst dragen. 

45. Im andere nog bijgevoegd baraboet* tangan dajang-dajang, manampoeäng 

aïë basoeth moek hofjuffers vingen in hun handen om strijd het water op, waar- 

mede de toeankoe zich het gelaat gewasschen had. 

44. tahata = tachta. 

45. sandiaman een soort van fraai gewerkt matjes. 

46 doeangga = dewangga. 

41 dang is bij andere door mò vervangen. Zoo vindt men ook bij dezen dangan 

en bĳ genen djangan, hier djö, daar weer djan enz., wat ligt aan de streek, van 

waar de schrijver afkomstig is. Somtijds ook zoowel het een als het ander gebruikt. 

38. Ginljin laroeühan een ring, die alleen bij feestelijke gelegenheden wordt 

aangedaan. 

49. dahi het gedeelte van het voorhoofd langs het haar, terwijl kanjiëng 

dan het daaronder lager gelegen gedeelte is, anderen zeggen dal voor het voor- 

hoofd en kanjiëng voor wenkbrauw, welk laatste algemeen alih genoemd wordt. 

50. malajang in dunne schijven snijden, langs de oppervlakte van iets af- 

snijden (men zegt ook malalméng). # 

51. Men leest lonta ditjartês en lonta dilarm * (malarië® draaien, uitdraaien, uit- 

boren). Sommigen houden lonta voor een oorversiersel, anderen voor den soort van 

palmhout, de uitdrukking doelt op het glanzende van de lippen (men is meer ge- 

woon te bezigen bibiënd limau saoeléh). 

52. Medan Chali de eigennaam voor den verloofde van zekere prinses Boeng- 

soe en een denkbeeldig wezen in den hemel levende. 

53. Anderen geven laranglah radjö mandoegangnjò. 

54. tampan ook voorkomen, er uitzien als, zich voordoen als, zich laten 

aanzien b. v. fampan kamati (zie vdW.). 

langgam manier, wijze, voorkomen, salanggam van dezelfde manieren of ge- 

woonten, doelende op de bewoners van dezelfde landstreek (wellicht is dit hetgeen 

Nix bedoelt met st langgam);: tampan soedah langgam tabao en saratò haroeih djö 

pasangnjö zijn uitdrukkingen, die beteekenen zijn voorkomen en manieren lieten 

voltrekt niets te wenschen over. 
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55. Men leest ook bags kitö barhadapan, batoeloeä* barandai bapa”. 

56. mamadoe (zie vdW.) uit verschillende bestanddeelen een geheel maken, 

beslag, deeg maken, bapadoe-padan overleggen, bespreken om tot dezelfde zienswijze 

te komen. 

mantjoeraikan uitleggen, verklaren, ophelderen. 

papa vlak effen, mamapakan het duistere van 1ets ophelderen, de reden opgeven, 

waarom iets zoo is, foerar papakan zeer dikwijls samen gebruikt (zie papar vdW.). 

57. adjoen plan, voornemen, maadjoen willen, ondernemen, een plan op- 

vatten, in orde brengen, regelen, trachten, ook de voorwaartsche beweging aan het 

lichaam geven, als men een sprong wil doen. 

58. tambo een verhaal handelende over de oude zeden, gewoonten , vor- 

sten enz. 

59. toengkoe drie staande steenen in een driehoek naast elkander geplaatst, 

waartusschen het vuur gelegd wordt; ook elke steen afzonderlijk; toengkoe nan tigò 

sadjarangan er op doelende dat zij even aanzienlijk of machtig zijn. 

60. Zöröng aangaande, betreffende ; 

barauari in den zin van maka; namoen als, indien, wat betreft. 

61. limbagò ook wel adat limbagö die, waarnaar de andere zeden en ge- 

bruiken (de adat) gevormd zijn; men gebruikt in het verhaal dikwijls adat djan 

limbagòö, waar alleen de adat lmbagö bedoeld is. | 

62 boengka la” batoeloet* het goudgewicht, dat door geen ander geevenaard 

wordt of waarmede geen ander te vergelijken is, het zuivere, onvervalschte goud- 

gewicht. 

63. In andere staat oegamö. 

64. daboet in het algemeen een dof geluid, het bonzen van een deur, het 

klotsen der golven, enz. 

65. in andere toean Indomo, waardoor men ook, zooals iets verder blijkt 

toean pandjang verstaat. 

66. gantiëng het dunnere gedeelte van iets, keep, kerf b. v. door sterk 

binden ontstaan. 

67. biang doorschijnend, zeer dun, op het punt van door te breken ; taboeä* == 

tëbok recht door, recht er op af,‚ door.en door van een gat; gantiëng poetoeih 

biang taboeäh—=’t is op de keep gebroken en het dunne Rees ‚ tis ge- 

daan, afgedaan, beslist. 

68. amèh manah oorspronkelijke, erfelijke bezitting, als gronden enz; de 

belasting daarvoor opgebracht. 

toengkoei* boeboeängan geheel tot aan den rond gevuld, volle maat, zoodat 

er niets meer bij kan; (aloengkoets liggen op den buik of de voorzijde (zie vdW.) 

mamboeboeängkan iets tot aan den rand vullen, opstapelen; toengkoei* boeboeng oe- 

rang pat kapakan, iedereen, de geheele bevolking gaat naar de markt. 

69, oeboed-oeboe& ganloeëng kamoedi een verouderde benaming voor de be- 
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lasting, die de schepen moesten betalen voor het liggen in een haven; ook door 

personen, die zich elders vestigden. 

10. injö nan gadang kitò lamboeë, injó nan toemboeäh kitó tanam hij is 

groot geworden, omdat wij den grond voor hem losgemaakt, en gegroeid, omdat 

wij hem geplant hebben (malamboeùt* los maken van den grond, om de plant meer 

lucht te geven). 

11. goreng koeniëng doelende op de rijkskleur, volgens andere handschrif- 

ten mochten zij er ook hofdames op nahouden. 

12. lapié” sorong een zitmatje op stoelen, matrassen enz; vroeger alleen 

door aanzienlijken gebruikt, vorstelijk zitmatje. 

13. manampoedh roesoet* djalan langs den kant van den weg loopen; fig. 

doen wat men gewoonlijk niet doet of niet iedereen doen mag. 

14, santao bedeesd, schroomvallig, bedachtzaam; inda* basantaö’ op schaam- 

telooze wijze spreken, brutaal in het spreken. 

15. In de meeste handschriften komt Boeò Sampoe Koedoes voor en wordt 

echter alleen Boeò bedoeld. Men leest ook hari” bantang kadalam Boeò met geweld 

naar Boeò brengen. 

16. rape papè allen zonder uitzondering, Jan en alleman (papé* plat, ef- 

fen, stomp, afgeplat). 

11. anderen geven saboeah, wat beter is. 

18. _mangalja* gissen omtrent groote of zwaarte, bij gissing bepalen door het 

voorwerp te betasten; probeeren, of men iets doen kan; toehoe* steken, toehoea” 

tahan niet opzien tegen de onaangename gevolgen, staan voor hetgeen men op zich 

nemen wil. 

19. in andere sampai kamari moengkòö soedah. 

80. hapa vuurhaard, smederij. 

81. poempoen of poepoen verzamelen. 

82. toendö een plank met een steel er aan om den lossen bovengrond te 

schuiven op plaatsen, waar gaten zijn; manoendö dit werk doen (vergelijk vdW.). 

83. Anderen geven boent katoen badoro-doro of badarau-darau, boeni ria 

badarai-darai, oeang katjr * badantyiëng-dantjiëng. 

84, amoeëh willen, begeeren, wenschen; saamoeùh het eens zijn baamoeh-amoeth 

beraadslagen, overleggen; oerang amoeäh enz. wil zeggen dat, als zij iemand tot echt- 

genoot begeert, deze niet wil en omgekeerd; dit is ten gevolge van de santoeäng pilalat. 

85. angkoeah (zie vdW.) ook gelijkende op, zwemende naar,- achtig, salah 

angkoeëh ongemanierd, onbeschott, onwelvoegelijk, angkoeäh sirah roodachtig. 

86. In andere vindt men nog kanai ikamat bodt oerang, hidoei® kadjadi toeo 

randö, mandjoedjoeang oeban di kapalö, sampaiì mangoentjang giriës". Zij is onder den 

invloed van iemands tooverkunsten en leeft slechts om een oude vrijster te worden 

met grijze haren en een sirihvijzeltje schuddende (de giriës-girië* is een kokertje, 

waarin de oudjes hun betel fijn maken). 
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manjantoeäng sluiten, vastbinden, stevig aanhalen, omknellen; santoeïng 

pilalat een toovermiddel een vrouw toegediend door den man, dien zij afwees en 

waardoor zij een afkeer krijgt van ieder, die haar ten huwelijk vraagt, terwijl 

de man, dien zij hebben wil, haar niet begeert. 

87. ama* opdat, teneinde, goed, ik wil wel, ik dank u. 

88. maraoei® randjau randjau’s aanpunten, aanscherpen, ook voor: tenminste 

met iets bezig zijn, niet stil zitten. 

89. manindjau djarah opletten, een ovg in 'tzeil houden, een waakzaam 

oog houden op hen, die met verraderlijke plannen bij ons komen. 

90. maoeboeüng het tekortkomende er bijvoegen, vermeerderen helpen, bij- 

staan (vergelijk vdW.). 

91. loehas of loea® minder dan het geweest is, aangebroken, aangesneden. 

92, In andere hoekoen radjò lain tarmë* njò, wat dezelfde beteekenis heett. 

In geen der door mij gebruikte bandschriften, heb ik alle acht gevonden. Zooals 

blijkt is de verklaring van parapatih, soedagar en moefakat in het vertaalde hand- 

schrift weggelaten. 

93. Men leest dan nog in andere: parapatiëh tigd hoekoennjò, hoelang baië® 

pihoelang larimö, soearang …diagiëh poel (parapatith wetgever; soedagar ampè* hoe- 

koennjö; katò awal-awal djoe5 kitö achir djoeò, katò batin-batin djoeö katö lahiè-lahi? 

djoeë’, moefakat doeë hoekoennjò partamö katò dahoeloe batapati, kadoeö katö kamoedian 

katö batjart. Im den Hollandschen tekst heb ik alle artikelen opgenomen. 

(De tusschen boogjes geschreven woorden bij de meesten niet gevonden doch 

later bij het artikel over de kooplieden opgenomen). 

94. biopari rechtsgeleerde, iemand die buitengewoon verstandig is, handelaar. 

95. Het takv-taki bij de Maleiers is een zinspelende wijze van spreken, 

waarvan zij zieh somtijds bedienen. Iemand zal b. v. zeggen: er zijn tegenwoor- 

dig veel oerang patah (ouden van dagen), doelende op de gewoonte van veel jonge 

Maleiers, om een wandelstok te dragen; of hij spreekt van oerang loempoeïh (lam- 

men) zinspelende op velen, die zich van een rijtuig bedienen. 

96. haroean een verscheurende visehsoort. 

97. Sommigen hebben soekö, anderen soesah, nog anderen sokah oepamö lang, 

in groote mate, overvloedig, sokah mambari mild, vrijgevig, gul. 

98. Anderen geven ona°. 

99. tate” (zie tatjat vdaW.) hitteeken, mantjatjes schimpen, op de gebre- 

ken van iemand wijzen, aanmerkingen maken. 

100. angan ook voornemen, doel, plan; maangan een plan beramen, bij 

zich zelf overleggen (zie vdW.). 

101. batoeloeë® baranda: beraadslagen, van gedachten wisselen, samen over- 

leggen; barandat samen spreken, praten, schermen. 

102. In andere leest men niet dangan mangchoedoem di Soemani?* _moenglö 

laloe bapa* kasanan sadang kadalam dang Batipoeëh, koempoelkan satoe Intjarò toe da- 
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ngan toean Gadang de Batipoeäh. Men vindt ook dangan mangchoedoem di Soemamië 

batoeloet” barandar bapa* sanan djangan mangehoedoem di Soemaniës, koempoelkan sa- 

foe bitjarò toe. 

103. foepang (zie vdW.) stut; manoepang, steunen, stutten, ook tegenhouden, 

tegenwerken b. v. manoepang parentah, batoepang het niet eens zijn, verschil van 

meening hebben. 

104. hoelês lah boehëh digole”kan, pipiëh lah boeliëh dilajangkan als het zoo 

rond is, dat men het rollen kan, of zoo plat dat men het door de lucht kan laten 

vliegen (zie lajang). 

105. slang saloeä” dispuut, onderling verschil; saloeä” van twee voorwer- 

pen over elkander geslagen b. v. van de beenen, van haken, die in elkander grij- 

pen, basaloeë* gekruisd, gearmd, basaloeë*- tandö de huwelijkspanden wisselen 

basaloets pat komen van en gaan naar (van de menigte), hasaloeù® katö spreken van, 

velen tegelijk, disputeeren, in de rede vallen. 

106. selö fig. voor onderdeel van een land’, zetel, gebied. 

107. Anderen hebben sabagar poeló oendang-oeudang. 

108. hoendikö, handikòö, andikö, andaikò een erfelijke titel voor de pang- 

hoeloe’s adat. 

109. galeh koopwaren in het klein, manggalh op den schouder dragen, 

rondventen, met een marsje loopen (zie vdW.). 

110. fjandö kio komt hier voor in de beteekenis van buitengewoon slim 

(zie vdW.) 

111. limpapeh een groote vlindersoort. 

112. afjang-atjang de vertrouwde persoon in de negorij, de algemeene raadgever. 

113. hajam Jeomantan de naam van een wonderhaan in ’t bezit der Min. vor- 

sten, thans een witte vechthaan (in alle handschriften vond ik maraht, een woord 

waarvan men mij de beteekenis niet wist te zeggen, waarschijnlijk is het raht5. 

| 114. boengö hoekoe volgens sommigen het gedeelte tusschen den vingertop en 

nagelrand, anderen zeggen het witte vlekje vooral op den nagel der duim zichtbaar 

(in vdW. vindt men nagelbed). 

115. hafam nan bandoeëng een tweelinghaan met een anderen n. l. bering 

sanggoenant , die 's morgens 'teerst kraait, uit een ei gekomen. 

116. awang-awang uitspansel, hemelruimte, luchtruim. 

117. boengö angin zuchtje, koeltje, pasopkomend windje, zephyr. 

118. talang parindoe een denkbeeldige falang (bamboe) soort op heilige plaatsen 

voorkomende en die aan den vinder er van de voldoening van al zijn wenschen 

verzekert. À 

119. In andere leest men nog: baolah amèh akan taroeithnjö sasoeke* saoe- 

lang-aliëng, dang sakoendt sakoendiö, stoelah taroeùh st henantan. 

120. tntiëngan toestel om de fijne van de grove goudkorrels te stein 

zeef; ook streng garen of touw, 
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id | 121, Men vindt ook bijgevoegd, djohö® tahoe larèh nan pandjang, banja 

manoeroei® di balakang, banja” oerang banjäs pandainjö djadilah soesah Bandaharo, 

djokòös hinö Bandaharö kitö djoeö poenjò hinv djoko*njo maloe Bandaharö, mito djoeù 

boeliëh maloe. 

122. sopan zegt men gewoonlijk meer van vrouwen dan van mannen (men zegt 

padoesi sasopan laki-lakt samaloe); in handschriften komt ’t echter ook van mannen voor, 

123. bagantoeäng di aka lapoeú” aan een verganen wortel hangen, een zwak 

_ steunpunt hebben,-van iemand, van wien men niet veel hulp kan verwachten, van 

_ een zaak, waarop niet met zekerheid valt te rekenen. 

| 124. kam drtangkös moengkö doedoeäs sampiëng dipanggang la” babaoen de 

S kain bij elkander houden, vóór dat men gaat zitten (uit vrees dat er anders som- 

mige deelen zichtbaar worden) en daarover een lapje dat, wegens zijn kleinte niet 

eens stinkt, als het verbrand wordt, fig. doodarm. 

125. oerang baradjö dihatinjd en de volgende uitdrukkingen gebruikt van 

iemand die zich niet aan anderen stoort en denkt, dat hij alles doen mag. 

126. manjoelië:g met het achterste naar boven gaan staan, manjoeliëng: 

iemand uit verachting zijn achterste toesteken. 

127. singa == stinar van kleuren sterk afstekend, manjizga. uitstralen, glans, 

stank verspreiden; manjunga-njinga, kloppen, steken, tintelen van een wond kastnga- 

ran als dwaas, idioot handelende, onbetamelijke dingen doende, lantjang een hoog 

woord voerende, veel praats hebbende, bakatö-katö singa lantjang zieh op zeer onwel- 

voegelijke wijze uitdrukken en gedragen. 

128. Anderen hebben garang en men vindt ook njalò (oesah == djangan, oesah- 

han — djangankan). 

129. boea* (zie ook P.) zat, verzadigd, vervelend, boea*-boea kan, wispeltu- 

rig, ongestadig. 

130. baranggò vermengd, door elkander, verschillend van elkander. 

131. dalam doeë tangah tigö niet ronduit, zwendelachtig, dubbelzinnig. 

132. manjarah bakahandas hati dang bapasan batoeroei”kan zich oogensehijĳnlijk 
op iemand verlaten, hem naar eigen goedvinden laten handelen, maar toch volgens 
eigen inzichten te werk gaan, doen als of men de zaken geheel aan iemand over- 
laat, doeh zelf toekijken hoe er gedaaa wordt. 

133. Duidelijkheidshalve zou deze zin moeten beginnen met barauari dang 
toeankoe of met mandanga kato nan ba*kian, daar het de toeankoe is, die gaat 

spreken. De vorige zou ook kunnen sluiten met wan kan titah boendö kandoeëng. 
134. tapian badplaats. 

185. maamboeäng (zie vdW.) in de hoogte werpen, opspringen, terugspringen 
van voorwerpen, die neergeworpen worden, hati taamboeëng-amboeäüng, vroolijk, 
opgeruimd, amboeëng-amboetng de scherpe punt van eenige wapen, cen grassoort met 
scherpe punt. 

136. sorat vroolijkheid, luidruchtigheid, gewoonlijk met sora* gebruikt. 
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137. pakaian doenia alles wat ons als wereldburger te pas komt; ook we- 

reldsche genoegens. 

138. pitoendoeä* een toovermiddel waardoor men iemand voor zich doet buigen 

of machteloos tegenover zich maakt. 

139. pilajah hetzelfde als het vorige. 

140. pigartëng en piganta zijn toovermiddelen waardoor men iemand bevreesd 

of huiverig voor iets maakt. 

141. fjoeljò karakoetö een tooverspreuk prevelen, een wijze van belezen ter 

verdrijving van een booze ziekte, die overeenkomt met lepra (zie fjoelja). 

142. fjantjang aië tida” poetoeih als men het water klieft, scheiden de deelen 

toch niet, fig. voor immer aan elkander verbonden zijn, niet gescheiden kunnen 

worden, gewoonlijk gebezigd van familieleden al zijn zij door twist ook van elkan- 

der gescheiden, zij blijven zich toch bloedverwant gevoelen; ook ‘in de beteekenis 

van onveranderlijk. 

143. Bij andere leest men nog Allah taala maizinkan. 

144. kalapò nioet gadiëng (of balai zooals andere geven) is blijkens het an- 

dere gedeelte van het verhaal een bovennatuurlijke klapper. 

145. pingai lieht van kleur, geelwit, blank. 

146. koemkoema ook wel koekoeman — koengkoema of kamkoema. 

147. mrawatoe = narwastoe een welriekende vloeibare stof, spijknardus, la- 

vendel (zie P.). 

148. Im andere vindt men oesah poett badjoedoe djoeb, tjintor bahagian baië” 

of oesah poeh badoeö tjinto. 

149. moentkò (mantika) de bezoarsteen in het lichaam van enkele dieren 

en ook op de plaatsen, waar goud of andere kostbaarheden verborgen zijn, aange- 

troffen; hij behoedt den vinder tegen ziekten en gevaren, en voorspelt groot geluk. 

150. goemalö sati een bovennatuurlijke kostbare steen, kleinood, volgens 

den Maleier in het liehaam van sommige dieren te vinden en ook op plaatsen waar 

kostbaarheden verborgen zijn; hij verspreidt een sterken glans van zich, ook als 

eigennaam van den vorigen gebruikt. 

151. In andere leest men handas kamanò ang Barakat, apö betjarò ditanj ökan, 

apölah thtah Boendö Kandoeäng, moengkö bapa* salakoe 1kò, apölah titah patoeanan, 

sampai adja denat saharikö. Waar gaat gij heen, wat hebt gij te vragen, wat heeft 

Boendö Kandoeäng u opgedragen, dat gij zóó hier komt? Wat heeft de vorstin be- 

volen? Is dezen dag mijn laatste uur geslagen ? 

152. haram allah of haram lilah zooals men in andere vindt haram blah. 

153. atö hanjö akan saboeah veel malen voorkomende om aan te duiden , dat 

met het besprokene bedoeld is, dat er behalve het besprokene, nog iets anders is, 

dat dan tevens bij wijze van bedenking kan aangeroerd worden. 

154. parenai zoo goed willen zijn, met welmeenen, gelieve, in ‘t algemeen 

een beleefde wijze van verzoeken, 
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155. djerong slingerpad, binnenweg, kleine weg in de kampong. 

156. In andere vindt men niet: manölah poelö ang Barakat, tjari djoeölah st 

Boejoeäëng, anas denat Katjindoean (anderen hebben Baroeliëh, wat gevolgd is). 

157. In andere vindt men alleen het laatste. 

158. panas miang branderige jeukte, waardoor men niet stil kan zitten (zie 

mang P.); fig. geen rust in het lichaam hebben. 

159. sesö — seksa. 

160. anda* tahoe di oentoeangnjö zegt men bv. van arme lieden, die groote 

uitgaven doen of van iemand die iets doet, wat tegen zijn welzijn is; zijn eigen 

welzijn niet kennen. 

161. ba* toenggang-toenggang boelocth sarocch evenals een bamboe van een 

geleding, ten onderste boven gekeerd (de geheele inhoud loopt er in eens uit). 

162. sapantoen agich-agiëh poekang zooals het deelen van een spookdiertje 

(hij werpt n. 1. al zijn eten weg, als er iemand te dicht bij hem komt). 

163. bagai batanas du koeali, zooals het geval is, wanneer men in een kocali 

kookt (bij het omroeren n. Ll. stort alles over den rand). Deze drie uitdrukkingen 

worden gebruikt voor in hoogen graad iemand bederven, hem geheel en al zijn zin 

laten doen. 

164. magè* titel, zoowat gelijk staande met soetan of bagindö, anas mage, 

groote mijnheer, seigneur (zie vdW.). 

165. ditjabië sirih di tjaranö, dibaö ka tangah balai doelt op een gewoonte, 

die gevolgd werd, als een Maleier een zijner bloedverwanten wilde verbannen. 

166. tarandjö bedorven, te veel toegegeven zijn, men gebruikt ook tamandjö. 

167. tabang mamboeboeng djadi aboe en hilang loeloeih kapoesc* tasië* heb- 

ben de beteekenis van: er zal niets van terecht komen, ‘tis spoorloos verdwenen. 

168. In andere bijgevoegd apalah tinggang badan kitó en wat zouden wij 

dan moeten doen; men vindt ook padò tanggoeöüngan badan kitò, djangan tloe dipa- 

doelikan liever dan zulks te verdragen is het beter, dat wij ons er niet mee bemoeien. 

Vóór alah manitah enz. vindt men in andere ook nan kan titah boendò kan- 

doeäng. Mandanga kat bakian, diam si Kambang Bandahart. 

169. In andere boeroeäng tabang. 

170. langkahnjò banga® anggoeäng gajo, fig. van alles beginnen of onderne- 

men, doch niets ten einde brengen, de gebezigde uitdrukkingen zinspelen op wispel- 

turigheid, ongestadigheid, onrust. 

171. bataloen voortdurend geluid, gebrom, gedreun van de adös gandang enz. 

172. In andere moelia. 

173. partiapan lieden van aanzienlijke geboorte, adel. 

174. namòönjò natuurlijk, het spreekt van zelf. In andere vindt men achter 

tioep-lioep alang niet adö sasaat sahoetikö, adö satariës sapatana®, kadangaran boeni 

dangoeïng-dangoeëng. 

175. Im andere ditjampakan, 
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176. Voor tanggö andjoeüng leest men ook tanggö oestanö, dat beter is. 

177. biloeart een Maleische dreun op de gandang. 

178. toeäng — bid. 

179. dendang rantau een weemoedig neurien, waarbij de Maleier aan zijn 

lot denkt of aan hen, die ver van hem weg zijn. 

180. mangikië schudden, uitschudden, zooals de vogels hun veeren doen. 

181. Koetikò boengò. kambang voor het gunstig oogenblik , waarop men iemand 

iots vragen kan; de tijd dat iemand in zijn nopjes of goed gehumeurd is. 

182. mandanga koekoet” sanggoenani. Wie den haan Sanggoenani hoort kraaien, 

wordt volgens het bijgeloof gelukkig, in dezelfde beteekenis als de vorige gebruikt. 

183. majö — amaja, onrechtvaardig, willekeurig. 

184. iljoeah-kintjang, zwendelen, met gemeene streken omgaan. 

185. manggoentiëng dalam lipatan in de vouwen knippen, fig. in het verborgen 

slecht werk doen, de kat in het donker knijpen onder schijn van vriendschap iemand 

valsch behandelen of zich ten koste van hem bevoordeelen. 

186. koembahang een keladisoort. 

187. Voor gilà vindt men in andere pants. 

188. oembocú* oembi vleiende en vriendelijke praatjes om iemand te bedriegen. 

189. s1ò-s1ò’ onbedacht, onvoorzichtig, roekeloos. 

180. banamö oerang komt in de door mij gebruikte handschriften tweemaal 

voor; bij de daarop volgende verklaring is in sommige de beteekenis van banamò 

oerang weggelaten of men vindt daarvoor wat in andere voor oerang-oerang gegeven 

wordt; verder is achter roepònjó bij sommige nog mahanoesia te vinden. 

191. bahalö, berhala afgodsbeeld. 

192. hewan nemen sommigen voor het Arab vin (dieren), anderen voor 

wss» (vergeetachtig); wijl men ook de teekening van een mensch of dier hewan 

noemt, heb ik aan de eerste beteekenis de voorkeur gegeven. Elders leest men 

Adapoen manoesta anam djvih paratamö oerang, kadoeö oerang-oerang, katigò tampan- 

lampan oerang, kaampè® anghoeäh-anghoeäh oerang, kalimö banamö oerang, kaanam saba- 

na-bana oerang. Arth oerang itoe tahoe dr barës dan djahès, tahoe dt tinggi dan ran- 

dah, arti oerang-oerang oepamò gambaran barahala, artì tampan-tampan oerang oepamù 

kalihatan dari djaoeth, baloen lagi tantoe roepö manoesia, artì angkoeäh-angkoeh oerang 

oepamò _hajoenan, digaraskan injö bagara® ‘ditahan ijö bahanti, arti sabana-bana oerang 

tahoe injö di hambò dan Toehan, tahoe injò di sagalö parakarò samoeonjò dalam doenia, 

waarin de verklaring van angkoeëh-angkoeäh oerang zeker juister is (banamö oerang 

is ook hier niet omschreven). 

195. batingkah twisten, disputeeren. 

194. bagageh haastig zijn, zich haasten, manggageh haasten, tot spoed aanzetten. 

195. In andere bakokoh. 

196. gewang een soort van paarlemoer (zie vdW.) 

197, Enkele geven Mandoeëng Gerr. 



187 

198. tari” nemen, krijgen. 

199. In andere leest men (fintjin tjinags een ring als zoodanig gevonden 

(men Zegt ook (jinljin Bandaharr). 

200. salaoe:” salam nanghö veel vroeger, tot op den huidigen dag, zoolang 

ik leef (laoei==laroei', lang van tijd, vergevorderd, laroer® malam diep in den nacht. 

201. basoedji gereed, klaar maken. 

202. sawang tida* pagantoetngan woestenij, onherbergzaam oord. 

203. In andere is bijgevoegd salamö lambès nan baSlwan, djamba drtatiëng 

anjolai, wat beter is. 

204. pasas koekoe een zwart streepje onder den nagel of op den hoef. 

205. toenggang harawan steil van borst, teeken van sterkte. 

206. kdah batoepany een tong voorzien van Y-vormig teeken, ook een ge- 

spleten tong, fig. dubbele tong, dubbelzinnig in het spreken. 

207. In andere leest men mandanga hatö ba’kian, alah toeroen kadoeönjö, ad 

sasaat sakoetikö, alah tibö tangah halaman, maharingih balang kandat. Barauari Boendò 

Kandoeäng, laloelah toeroen kahalaman, dibaó minja* dangan s1he”. 

208. bagendeng, ook -bagindang flonkeren, glinsteren. 

209. sadjanghu bakanaië”an doelt op de breedte van het gedeelte der kain, 

dat van fraaier stof gemaakt was, de fraai bewerkte zoom of rand ; sommigen geven 

het niet, anderen hebben sadjangha bakatinggran. 

210. poeljoeäs raboeëng naam van een patroon bestaande uit driehoekige 

figuren. 

211. kasab romin een soort van goud- of zilverdraad met koralen doorwerkt, 

ook de naam van een patroon. 

212. 1 kat —= 20 tahil, 1 tahil —= 16 amèh; 10 amêh == 12 gulden; sakati 

limö is 1 kat 5 talul. 

213. sandoesin of soendoesin (zie vdW.) zijden of fluweelen stof met goud- 

of zilverdraad doorweven. 

214. adoen-toemadoen (ook tadoen-toemadoen) weerschijn. 

215. toeras toerang naam van een patroon, bestaande uit veelkleurige drie- 

hoekige stukken, manarawang borduren, toera (zie vdW.). 

216. biloedoe fluweel. « 

217. siba batantt de op- of ingezette zijstukken onder de armen van Ma- 

leische baadjes, gewoonlijk van goud- of zilverdraad of van afstekende kleur. 

218. polam pasiroekam een soort van bloedkoralen, misschien met stroeham 

in verband staande (pasiroekam ?) 

219. tanah Basa Arabië. 

220. oerang baparoeäh menschen met een snavel, een soort van bovenna- 

tuurlijke wezens. 

221. mandjoedjoer * uitpluizen. 

222, oerang barisang menschem met kieuwen, ingelijks bovennat. wezens, 
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223. garagast of garagisai=gêrgasi. 

224. djoembai kwasten. 

225. fasingi” een weinig zichtbaar zijn, even voor den dag komende, door 

een opening te voorschijn komende. 

226. Andere hebben mangoeljap. 

227. _maharoengoerh een brommend, knorrend geluid maken. 

228. pangoeá vlekken, vlammen in het staal, damasceersel (zie pangoed). 

229. poejoeuh en pihau kleine kwartelsoorten. 

230. goemarau langkang sterke droogte (kémarau). 

231. poeh een soort vergif, waarmede vooral de punt van eenig wapen 

bestreken wordt. 

232. pisa’ ingezette driehoekige stukken in het kruis van een broek. 

253. samboeran heet een zijden kain of baadje met gouddraad doorweven. 

334. limbajoeëtng, purper, karmijn. 

835. basalö-saló vermengd, geschakeerd, afgewisseld. 

936. Andere hebben poet Grandö Lajoet Moehamad Banda en andere weer 

Kandam. 

337. manst het aftreksel van de indigo. 

338. loesoeäh verteerd, versleten, afgedragen. 

339. Bij andere leest men nog hoeloenjö hoedam babidoenam, bapandoeù® 

batarapang poelö; of hoeloenjö bidam biroe nilam bapandoet* of hoeloenjö moendam ba- 

lariéS (bidam zal wel biram moeten zijn) (hoedam habidoenam?) 

240. _mamoega opwrijven, opschuren, poetsen (zie vdW.) 

241. ramoedt * aan kleine stukken, verbrijzeld, vergruisd. 

242, Im andere nog bijgevoegd: nan kan dipakai patang pagt. 

243. sirih gadang een versierden tempel met sirih benoodigheden er in bij 

gelegenheid van een trouwplechtigheid naar de bruid gebracht. 

244, paripieh dit woord schijnt den Maleier van hier onbekend te zijn, althans 

de meesten, dien ik gevraagd heb, verschillen in hun verklaringen. Men geeft een 

gouden of zilveren beslag aan doozen en dergelijke; een plaatje, waaraan de 

vrouwen allerlei kleinigheden hangen, zooals tandenpeuters enz, een armband aan 

den bovenarm gedragen (dit komt mij het best woor). Nix geeft soort van medaillon 

(zie vdW.). Kaganti soebang dangan galang en de andere uitdrukkingen worden ge- 

bruikt om uit te drukken, dat men aan iemand zeer gehecht is, hem zeer 

_ waardeert. 
245. Bij anderen leest men na padoelikan: nan kan titah Boendò Kandoeäng, 

manò boejoeëng kadoeönjö iö bapa” akan badjalan, djökö” sampai ka Soengai Tarab, enz. 

246. bahindang batampt tarèh, ziften tot het goed zuiver is. 

247. ba’dada* tingga di miroe evenals wanneer er zemelen in de zeef gebleven 

zijn (men klopt ze er uit). 
hid 

248, bapiliëh batariës a!ah de onzuivere korrels er een voor een wt nemen. 
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249. batintiëng bahamboeih kalam de fijne stof in de zeef achtergebleven, wordt 

er door schudden en blazen nit verwijderd. 

250. In andere is Djoearo Medan Labiëh bij dezen niet genoemd. 

251. Sapantoen basvang sakoear, djökö” disiang antah padt, tidaS distang antah 

roempoei®t' is er mede als met het schoonmaken van de sakoeai, doet men dat, dan 

trekt men wellicht padi uit, en laat men ’tna, dan groeit er misschien gras tusschen, 

fig. niet weten wat men doen zal, in de war zijn, verlegen staan met iets. 

252. In andere leest men soedahlah oentoeäng svtoeökó, matilah badan mangara- 

bang, tadorong padi kabantjah, sasa tida® bakasoedahan, hulang badan di tangah-tangah, 

myjö basarang lalai djoeò. Zoo is dus het lot van mij, oude vrouw, ik zal van ver- 

driet sterven (doch er is nu eenmaal niets meer aan te doen), 'tis als met de padi, 

‚ die bij ongeluk in den modder geplant is, daarvan kan niets terecht komen. 

253. salindt* — sarindit. 

254. bakoebis een knappend geluid, dat sommige vogels maken met den 

snavel. 

255. balang tjantjang bont gespikkeld. 

256. basipoetoe een dof koerend geluid. 

257. mandangoers een dof kropgeluid. 

258. In andere leest men hakilan laloe masoeë® rimbö, alah manjera* hoedjan 

panêh, alah mambangoen oela mangiang , manoemboet* taga dalam kot5 mambalèh ka 

Boeò Sampoe Koedoeih, alah maningkah di Boekis Gomba* sampat karanah ampè* balai 

laloe ka Goedam balai Djanggo. 

259. balapiëh in een strengelen, vlechten. 

260. talah koendai een soort van gouden kam, voor op het hoofd gedragen 

diadeem. 

261. landja, malandja door slaan langer maken, uitslaan , uitkloppen. 

262. kandö-kandö versiersel, gouden of zilveren kwasten, zilveren of gouden 

beslag om sommige voorwerpen. 

263. oelas alaimjö boengö alai ter aanduiding, dat men tot een ander gedeelte 

van het verhaal overgaat. 

264. patjoe aanzetten, aansporen, de teugels geven, mampapaljoekan achter 

na zetten, bapaljoe koedö wedrennen (zie vdW.) 

265. In andere niet bijgevoegd basbilangan pa Koerimbhang, amp” gandjië 

limö ganö®, hiermede wordt bedoeld, dat het met die bellen al even wonderlijk ge- 

steld was als met het tellen van Pas Koerimhang, die 4 oneven en 5 even noemde, 
een zinspeling op 'tineensmelten der tonen. 

266. riboei® sikapò-kapò hevige storm. Im andere handschr. volgt dan ba’ di 
_ hajoen dioendökan even als of ’t geslingerd en voortgeduwd werd. 

267. tampoeäh (zie vdW.) ook begaan, beloopen, betreden, 
268. laboeith weg, straat. oo 

269. tandèh op, weg, verbruikt; padang goeroen tandèh onbebouwde, kale vlakte. 
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270. marantau in den vreemde gaan, marantau pandjang een verre reis 

maken, sarantau padjalanan een eind ver. 

211. Soedah takana dalam hatt komt later ook voor en is dan gevolgd 
iölah tjoetjò karakoetòö, van daar dat ik hier reeds zoo vertaalde. 

272. rantjah (zie vdW.) gaan, loopen over iets, gewoonlijk zonder verlof 

daar voor te hebben, binnendringen, ergens ongevraagd binnenkomen. 

213. rantjam huppelen, trippelen, gewoonlijk met rantjah samen gebruikt. 

274. sikoedidi = këédidi naam van een snip, die zeer onrustig van aard is. 

215. bilauari een zekere dreun op een trom, waarbij afwisselend zware 

en lichte tonen gehoord worden. 

276. basirina® hatì (gewoonlijk met rinau) gejaagd, ongedurig, geagiteerd. 

2717. basimadoe (zie vdW.) madoe ook een groote boodschap doen, paroeis 

madoe gevoel alsof men dit doen wil, hati tamadoe niet op zijn gemak zijn. 

278. majang pijnlijk, wee gevoel in den buik, basimadoe majang hati 

knagend, onrustig gevoel. 

219. sangkadoe een soort van fluit. 

280. ondeh och! o! hé! 

281. basiririëng panch miang over het gansche lichaam een branderige jeuk 

heboen; fig. onrustig zijn, gevoel van ongedurigheid (zie vroeger). 

282. In andere mandang katò bas kian of ook salamö lambê* ba* kian. 

285. padahan of padahkan voor kiranja in plaats van: doch. 

284. des malihês Tjindoer Matòö bij andere niet aangetroffen. 

285. linggajoeran hoog en oud van klapperboomen, die gewoonlijk geen 

vruchten meer dragen, in vdW. vindt men linggajoetng, wat ik in geen enkel 

handschrift aantrof. 

286. nagari enz, is bij sommigen weggelaten, in andere vindt men Datoeù” 

Mangkoetö Alam en Datoeä” Gairoellah. 

281. Bij enkele staat diagiëhkan en is nog bijgevoegd oela® alainjö karòd: da- 

han evenals de apen op de takken. 

288. dihelö soeroeis ba” batanam, didjambö-djambö ba* hastang doelt op het 

voor en achteruit trappen van paarden en het hoog oplichten der voorbeenen, djam- 

bö is met uitgestrektea arm iets naar zich toe halen of grijpen. 

289. sirangka* een soort van krab. 

290. manjoengli” uitlichten van een voorwerp, dat in een ander vastzit, 

met een puntig voorwerp het verband van iets open of los maken bv. van vlechtwerk 

(zie songlat vdW.). 

291. malantoeäng stooten, slaan, bv. op de gong. 

292. malangoeah loeien van het rund. 

293. pantar schuin. 

294. Bij sommigen wordt sambahnjö djoeard Medan Labiëh niet gevonden, wel 

mandanga kaiö nan ba’kian. 
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295. bangang het suizen in de ooren, doof worden door een of ander hard 

geluid. 

296. aga” labiëhkan di nan koerang, aga” koeranghan di nan labiëh enz. zijn 

uitdrukkingen, die doelen op de juist afgepaste stappen van den regelmatigen gang 

van het paard. Pa” Kalandoeis schijnt een eerlijk man geweest te zijn, die alleen 

nam wat hem toekwam. Kalandoei heeft anders een gemeene beteekenis. 

297. baimang wordt ook gezegd van het eigenaardige gevoel, dat door het 

hooren van het geklingel der schellen wordt opgewekt. 

298. batampin taroeïth tegen elkander inzetten, tampin is datgeen, wat in 

de plaats van iets of wat als tegenwicht gegeven wordt. 

299. toboh hoop, troep, menigte, verzameling van personen. 

300. fadajoeëh paratian aangedaan, weemoedig, onbestemd gevoel van ver- 

langen. 

301. In andere staat hajam balagò dipangkoe. 

302. ana* patiapan kinderen uit den aanzienlijken stand. 

303. sakin pangidam een klein zakmesje door de vrouwen gebruikt (zie idam 

vdW.) 
304. Sommigen hebben dès pitoea en andere didapati, uit welke laatste vol- 

gen zou, dat ook de geneeskundigen onder den invloed der toovertormule waren. 

{ 305. Bij sommige soedah marah oerang saoemoen; saoemoen hetzelfde geheim 

hebben. 

306. oerang bamadoe vrouwen met denzelfden man getrouwd (zie vdW.) 

307. Men vindt ook sambië tatawa gala” sanjoem, drhantikan balang kanda: 

dimakan siriëh sakapoeë. 

308. mantö — mantëra. 

309. Bij anderen soedah oentoettng takadië Allah, alah mandanga oerang nan 

banja®, alah tampa koedò doeë tkioet, endahnjö boekan alang-alang soedah tahambang 

pajoeäng enz. 

810. oela mangiang de regenboog. 

SIL. mangaridjö* ook mangoeridjö® knippen met de oogen, mangaridjö*ì wen? 

ken, oogjes geven. 

312. dimanò pandjang tida5 patah, dimanò leba tida” tjariës, waar vindt men 

iets dat, te lang zijnde, niet breekt en iets, dat, te breed zijnde, niet scheurt, fig. 

als men te ver gaat met iets, loopt het verkeerd af, 

313. alah bakat enz. zou voor afgegaan moeten worden door barauart oerang 
nan banja*., 

314. maangò* adem halen, hijgen. 

315. koeljoei” sluiten, dicht zijn (zie ook later). 
316. oerang man gilö-gilòö basö iemand, die alles durft te doen of te zeggen ; 

iemand, die niet verlegen uitgevallen is. 

317. haril* schreeuwen. 
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318. boelalang uitspuileu van de oogen, groote oogen opzetten. 

319. De gandang pararakan (ook palara”kan) bestaat uit twee trommen, een 
grootere en een kleinere. 

320. hkoeloeë” is de doek om het hoofd geslagen, zooals de vrouwen in de 

Padangsche Bovenlanden dit doen nl. met twee slippen naar achteren afhangende; 

fikoeloeä® poeljoet® een krans van bloemen en bladeren, op die wijze om het hoofd 

gedragen (zie tEngkolok vdW.) 

321. Bij andere disoesoen djari nan sapoeloch. 

322. djöhö® didjoea djaoeäh-djaoeh en djökö* digantoeëng tinggi-tinggi betee- 

kenen doen en laten kunnen wat men wil, volkomen heer en meester zijn. 

323. manahan soelö dangan radjam alles verdragen, van alles ondervonden 

hebben, veel kunnen uitstaan. 

324. Andere hebben handa* baradjö. 

325. lengong barapi-api (ook barapiëhapiëh) snel achter elkander omkijken; 

ketjes barapith-apiëh snel achter elkander praten, wouwelen, snateren. 

326. spanéh miang is de naam van een soort omroepersbekken. 

827. oesang-oesang dibaroei, lapoet*-lapoeä* diganti (gewoonlijk zonder ver- 

dubbeling van ’twerkwoord) duidt aan dat, hetgeen niet meer deugt of verouderd 

is, verbeterd of vervangen moet worden. 

328. lafja’ (zie vdW.) knijpen, in het vleesch zetten van de nagels, zakke- 

rollen; mantjatja* toengga” de gaten hakken in de balken, voor den bouw van 

het huis. 

329. soengkoeis — soengkoep. 

830. Bij het opnoemen van de artikelen toepa® nan oesali enz. hen ik eenigs- 

zins van den tekst afgeweken, omdat deze artikelen gewoonlijk in de oendang-oen- 

dang aldus opgenoemd worden en wat in ’t handschrift als zesde artikel staat aange- 

geven niets anders is dan een omschrijving van de vorige, vooral van het eerste; 

katö kamoedian batjari of katö kamoedvan katò batjari is gewoonlijk het zesde artikel. 

831. boengka nan batoeü, laradjoe nan tida* banan, naratjö nan tidas paliëngan 

doelt op het volmaakte, eerlijke en rechtvaardige van de rechtspleging; nan batjoe- 

pa* nan bagantang enz. doelt op een behandeling van zaken volgens vastgestelde 

bepalingen; tanggó noemen sommigen de trap van boven naar beneden gaande, vol- 

gens anderen (en die verklaring is m. i. beter) een plank en dikwijls een huisje 

aan het bovengedeelte van den trap, voor den ingang. 

332. salah tariè* enz. en de volgende zijn bepalingen uit de zoogenaamde 

oendang-oendang dalam nagari; salah makan mamoetahkan wordt niet altijd opgege- 

ven; voor falangkah koembali vindt men ook talompe* koembali; achter salah padò 

Allah enz. vindt men somtijds bijgevoegd: salah padò manoesta manta maaf voor 

djëkös gawa injó maisi vindt men ook salah gawa mahoebah; gawa komt voor in de 

beteekenis: zonder opzet of uit onwetendheid iets doen, wat strijdig is tegen de 

vormen ; bij adië* dipakai volgt soms tjaboeiih diboeang , waar oneenigheid over ontstaan 
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kan, moet men verwerpen; voor hampiëng batoenggoean heeft men ook hampiëng ba- 

tariëskan; djaoeäh bahambatan wordt niet in elke negorij in dezelfde beteekenis ge- 

nomen; men geeft er soms ook de volgende uitlegging aan: als iemand niet woon- 

achtig is op de plaats, waar hij schuld heeft en hij laat niet van zich hooren, dan 

onderzoekt de schuldeischer op welke plaats of in welke plaats ot in welke woning 

de schuldenaar dikwijls komt om dezen op weg daarheen zijnde, voor de betaling 

aan te houden; (jaboeëh in de weer, in rep en roer. 

Daar waar soearang (gemeenschappelijk) beschouwd word als een attribuut 

van de goederen, die door een echtpaar tijdens het huwelijk verkregen zijn, drukt 

men het aldus uit: soearang di agih haratò dapatan tingga, haratò pambao toeroen, 

wat gemeenschappelijk goed is, wordt (bij scheiding of sterfgeval) tusschen de beide 

echtgenooten verdeeld, wat aan de vrouw toebehoort, komt aan haar of haar fami- 

lie en wat het eigendom van den man is wordt door hem uit den inboedel meege- 

nomen. Boenla dikapiëng vindt men er niet altijd bijgevoegd, door boenta verstaat 

men de grondbezittingen. 

Bij bovenstaande artikelen worden gewoonlijk nog opgegeven: salah boenoeùh 

mambari balèh wegens moord wordt doodstraf opgelegd; salah tjantjang mambart 

pampêh voor verwonding is boete vastgesteld. Somtijds vindt men ook opgegeven: 

sara* dipapa de scheiding heeft voor getuigen plaats; manarië® mangoembalikan wat 

men (eigendunkelijk) genomen heeft, moet men teruggeven; mandjapoei* mahantakan 

wat men gehaald heeft, moet men terugbrengen. 

t Artikel katò radjö malimpakkan hoort hier niet thuis, doch gaat gewoonlijk 

vooraf aan: kalòö panghoeloe manjalasaikan enz:, waarvan katö dagang katö mamatjah 

slechts zelden voorkomt 

333. mampasaoeahkan; andere geven mampasaoeakan in dezelfde beteekenis. 

334. De verplichtingen van den rechter zijn elders aldus opgegeven: 

manoentoeis njatò daawa dan djawab den aanklager en beklaagde nauwkeurig 

hooren. 
manganakan soedt kapada si moedai dan siases kapadò si moedat aliëh (moedar 

de eischer, beschuldiger, moedat aliëh de verweerder, beklaagde) den beschuldiger 

ondervragen en den beklaagde uithooren, of hetgeen hem ten laste gelegd wordt waar is. 

mambari hoekoen straf opleggen. 

manahan bandiëng den toets kunnen doorstaan. 

mambaò kapadö hal, djökö* basalahan dangan banding de zaak voor den kali 

brengen, als er verschil bestaat omtrent de opgelegde straf. 

Elders vindt men weer adapoen hoekoen hakim itoe salapan parakarò: 

manilië® saksi nagaan of de getuigen goed zijn. 

mandjatoethkan hoekoen het vonnis vellen. 

manjamökan doeë oerang jang bakasoemat de beide partijen gelijkstellen. 

takoet akan Allah godvreezend zijn. 

mambaö kapadö kali de zaak voor den kali brengen (zoo dit noodig is). 
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manjimpan tandö de panden in bewaring nemen. 

mangoearatkan hoekoen over het vonnis beraadslagen. 

mahoekoenkan dangan sabènarnjö rechtvaardig straffen. 

Ook vindt men: 

manjamòkan oerang jang bakasoemat, mambaö kali, manapatkan kadoeö piha?, 

mambhe® saksi, mandjatoeahlan hoekoen, mangoerathan hoekoen, takoeis akan Allah Ta- 

ala, hoekoen itoe dangan sabanarnj& manoeroei® farman Toehan Allah aza wadjala (*). 

335. mangana*kan aantrekken, aandoen, plaatsen tegen bv. een ladder tegen 

een muur. 

336. manjiase* vragen, ondervragen. 

337. mangoes het geluid van den buffel (zie koeak vdW.). 

338. mandjarah met kwade bedoelingen of op verraderlijke wijze ergens 

komen, beloeren. 

339. Anderen hebben biasó mamboelang dan malapéh. 

340. oesar uit elkander gaan, scheiden, op, uit, af, mamparoesarkan uit 

elkander halen, uitpluizen enz. 

841. radjan graag willen, ingenomen zijn met iets. 

342. Anderen hebben bias maudanga-danga. 

343. hoekoen panditö tituh batang enz. Met batang wordt hier bedoeld het 

feit zelve, het punt van dispuut; de godgeleerden nemen dat alleen als basis om 

tot hun oordeel te komen, zonder er zich verder om te bekommeren, wie de personen 

zijn ot in welke familiebetrekking zij tot elkander staan, iets wat van de panghoeloes 

niet gezegd wordt, daar dezen wel in aanmerking nemen wie de personen zijn en 

welke betrekking er tusschen hen bestaat, wat men uit drukt door roesoeä” batang. 

344. Met aka willen sommigen den verdediger, den pleitbezorger van iemand 

bedoeld hebben, anderen passen de genoemde artikelen op het verstand toe. 

maroenoei* het spoor volgen bv. van een dief; voor baltë* tilantang staat soms 

gegeven vlas tlantang, ook vindt men lapoeë® saroeang, wat volgens de verklaring m. i. 

beter is; lapoeë* dalam saroeang wordt ook verklaard als: een zaak laten rusten, tot 

zij vergeten is en er dan mede voor den dag komen; voor manggantt taga* geeft de 

oendang-oendang ook soms manaalu* standvastig, weten wat men wil (zie vdW.). 

Van balindoeäng tangah tarang geeft de Maleier o. a. dit voorbeeld: kalau ada 

soeatoe pérkara jang hendak dilakoekannja, drljarija akal soepaja maksoednja toe di- 

laherkan oleh orang asing; maka ia manoengkat sadja, en van balindoeäng tangah 

kotò deze omschrijving: akal jang berpêgang dimana kata jang samoefakat atau jang 

sapandjang adat, alau jang sapandjang sjara®. Kolò is dus genomen voor moefakat, 

adat of sjara®. | 

Voor balandoeëäng vindt men ook badindieng. 

345. Anderen hebben de* mant: samö sakalò hoeloebalang samò' samaloe. 

(*) Zie een en ander in wvMidden Sumatra”, in het gedeelte »Volksbeschrijving en taal” van den Heer 

van Hasselt. 
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346. djalan rajö titihan batoe de groote weg, waar men over steenen loopt, 

fig. de gewone gang van zaken, wat altijd gevolgd wordt. 

341. dasö of djasö verdienste, waarde, badasö verdienstelijk, waarde heb- 

bend, nuttig. 

348. lantjang veel praats hebbende, een hoog woord voerende. 

349. ampoen toeankoe enz. geeft te kennen, dat de schrijver of verhaler 

vergiffenis vraagt voor hetgeen hij van den besprokene vertelt. 

350. foempoe (zie vdW.) ook, stuk, steun, paal om iets tegen te houden; 

sitoempoe steunpunt, basitoempoe een steunpunt hebben of nemen, drukken op iets, 

toempoe-manoempoekan elkander drukken, aanzetten, steunen in iets. 

351. boesoett* (vdW. geeft onder artikel boesoeë® —= 1!/, djampal of als munt 

Il, koepang, zeer nabij een schelling, en onder artikel hoepang — */, djampal, terwijl 

voor een djampal een waarde van 120 duiten staat opgegeven. 

Een boesoeë* — !/, koepang lapan. 

koepang anam —=36 duiten —= 30 cts. 

lom 4S  =40 „ 

e > poeloeth—=60 „ —=50 ,„ 

De koepang anam wordt in 2 soorten gescheiden; gewoonlijk zegt men met 

weglating van anam: koepang sirah == 36 duiten, die 30 ets of koepang garih == 36 

” 

bi) bi) 

duiten, die 10 ets waard zijn. 

Bij de koepang lapan en poeloeëh heeft men die onderscheiding niet. 

352. Radjö Moedö is de broer van Boendö Kandoeäng. 

353. toeka* booze zweer, ellerbuil, tekong een soort van melaatschheid, 

poeroe en mambi bidat huiduitslag, de eerste vertoont zich vooral op gevoelige plaat- 

sen b. v. onder de armen; lasö een ziekte, waarbij de ledematen sterk opzwellen 

en verlamming ontstaat (zie lasa en soe vdW.); poeroe haboe een uitslag waarbij de 

huid afschilfert; koeboeis (zie hokot vdW.) krom, samen getrokken van de vingers 

of toonen, mangoekoer* uitkrabben, zich schrammen. 

354. goedam — godam, manggoedam hard slaan, ranselen. 

355. fandö badië malarch tangan (in andere vindt men balarèh-larch veel geweren). 

356. gilò — gila, manggilökan zieh bezig houden met iets, aan iets bijzonder 

zorg besteden, manggilökan koedö paarden verzorgen. 

357. mahitan lasoeïng het rijstblok zwart maken, omdat dit gebruikt wordt 

om er kruit in te stampen. 

258. manggatös doorbreken, in stukken doen van de pinang met een mes, 

anders met de tanden. : 

359. darië* het brakend, knarsend geluid van iets b.v. van de schoenen 

als men op scherven trapt, op de tanden knarst enz. 

360. pirië (zie vdW.) manurië* tusschen vinger en duim fijnmaken ook 

fijnwrijven met de vocten, mamairië* talingo en de ooren knijpen, ze knijpen, om- 

draaien als teeken van boosheid. 
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361. marantangkan tali het in de lengte uitleggen van de koorden vóór iederen 

djoeara, eerdat het hanenkloppen begint. Het touw ligt met het eene einde naar 

den djoeara en met andere naar het midden van de baan. De djoearas mogen 

niet verder komen, dan de lengte van het touw aangeeft. Hierna geschiedt het 

zoogenaamde manjaroekan toeah d. 1. het uitroepen van allerlei bovennatuurlijke 

eigenschappen, die de haan bezit om hem daardoor aan te moedigen en te doen 

winnen. 

362. hajam pilêh een vechthaan met zwarten snavel en pooten en gespik- 

kelde vederen. 

363. maloe tapoepoeä* padö hkant'ng, harang tatjorèng padö moekö sampai 

mandjoedjoeäng sangkas hajam zijn uitdrukkingen die beteekenen te schande gemaakt 

zijn; poepoet” (vergelijk poepoh vdW.) mest, bemesting, mamoepoeä* bemesten, doen 

smeulen van vuur door het bv. met asch te overdekken, in het geheim opruien 

fjorèng (vergelijk vdW.) smeer, streep, mantjoreng strepen, smeeren maken op iets; 

sangka® hajam een korf, vlechtwerk, waarin de kippen eieren liggen. 

364. ba* sipontong balangkitang, tarasò adò dapê* tida* evenals iemand zon- 

der vingers langkitang vangen wil, hij voelt ze wel, maar kan ze niet vasthouden 

(pontong van lange voorwerpen, een stukje of eindje er af; langkitang een schelp- 

diertje); bagaï si bisoe barasian evenals een stomme hardop droomt (hij zou wel willen, 

maar kan ’t niet); uitdrukkingen om aan te duiden, dat men iets wel gevoelt of 

begrijpt, maar het niet onder goede bewoordingen kan brengen. 

365. patoeih tongga een horte ofgebroken donderslag. 

366. tinggang middel, raad (vergelijk vdW.}. 

367. boeboei® (zie vdW. UI) uittrekken, uitrukken, hoog uithalen bij het 

zingen; oerang batanam nan mamboeboet* hij die geplant heeft, is ‘tdie uittrekt, fig. 

hij, de heer en meester, heeft tzelf gedaan, heeft er zelf aanleiding toe gegeven. 

368. mamanljoeäng scheef afbouwen of afsnijden. 

369. ait diminoen pahi®-pahi®, nasi dimakan rasò sakham, het water, dat wij 

drinken, smaakt bitter en de rijst, die wij eten, als zemelen, fig. wij zijn geheel 

moedeloos, wij hebben nergens lust in, wij verkeeren in groote zorgen. | 

310. anòös of hanòs==enak, stil bv. van ‘t water, van den wind, opgehou- 

den, bedaard, stil zwijgen. 

371. lalim — thalin. 

312. manjanggah zich verzetten, tegenstribbelen, zich onwillig betoonen. 

313. pangadan de onderste balk van een raam, sloof, bovenbalk van een 

hekwerk bv. in een galerij. 

374. pajoeïng pandji een soort van scherm, bij feestelijke gelegenheiden 

gedragen, boven het hoofd van den jubelaris, ook boven het lijk van aanzienlijke 

personen. 

315. kaliki sapandjang aië hilië met draaierijen omgaan, niet voor ‘t rechte 

uitkomen (kalikt?). 
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316. roesoeh bedroefd, bekommerd, bezorgd. 

317. mamangkoe radjö den vorst omringen, omgeven bij wijze van eerewacht. 

318. galoegoeth of galogoh korrelen, roffelen op een trom. 

379. paratian gevoel, stemming, inborst. 

380. djamboeä de kraampjes of winkeltjes op de markt. 

381. ba” baoerèh katang-katang ba* pala” babadjoe poelò, ba* dikanjang kan- 

dji aië evenals iemand, die met katang-katang wordt gewreven, evenals iemand, die 

transpireert en nog een baadje aantrekt, evenals dat men zijn buik vol heeft met 

stijfselwater; uitdrukkingen, die beteekenen er nog erger aan toe zijn, in nog on- 

aangenamer toestand geraken. 

ba* bakampoeäüh tigò’ hetò, bagai manjandang loekah hgö, evenals dat men 

een kampoeh (salendang) van drie hesta’s aandoet (deze is te klein daarvoor), even- 

als dat men drie fuiken op den schouder draagt, beteekenen ‘thard te verdragen 

hebben, in moeielijke omstandigheden verkeerende, baoerèh water sprenkelen bv. op 

planten, die droog zijn, het lichaam ter afkoeling wasschen met water. 

katang-katang is een plantje, welks bladeren veel gomdeelen bevatten. Voor 

het baoerèh wordt gewoonlijk sidengin en sitawa gebruikt; door katang-katang te ge- 

bruiken ontstaat er jeuk. Deze verklaring is niet zeer te vertrouwen. 

kampoeäh (zie kampoh vdW.) een kain van dubbele breedte nl. twee enkele 

(bidang) aan elkander gezet; mangampoeëh aanzetten, aannaaien enz. 

382. barambang of barembang hatì ongerust, in het onzekere verkeeren, wij- 

felmoedig. 

883. kampi? een biezen zakje of taschje, waarin kleinigheden: tabak enz. 

geborgen worden. 

384. kadam — kalkdoosje. 

| 385. maloe oerang de verloofde of de vrouw van een ander. 

E 386. bas katö djanjö oerang haalt zij hier uit gewoonte aan, want het zijn 

haar eigen woorden, die de pantoen uitmaken. 

if 387. satampoeäh sabahi nangkò ditmaal, mambaht werpen gooien, mambahi 

banjanji hard zingen, zingen uit de volle borst, mambahi makan enz. 

388. kandji en kalamar (men zegt ook goe/lamat en galamai). 

mangandji stijfsel maken, mangalamaï kalamaï maken, fig. iets geheel ten on- 

Pderste boven smijten, verwoesten, vermorselen (de kalamai wordt gemaakt van rij- 

Estemeel en tanggoelt, die met elkander vermengd, hard gekookt wordt, koud gewor- 

den is zij een veel gezochte versnapering, die zeer lang bewaard kan worden). 

| 389. adat taloeä* thmboenan kapr in het algemeen van personen, die door hun 

PF maatschappelijke positie de vraagbaak van iedereen zijn en die dus van alles 

| moeten aanhooren. 

390. dipaoet” ta* batali, dipanggung ta” djö apt, aanhangig blijven van een zaak, 

Faan de praat houden en dergelijke, vooral van vrouwen gezegd; niet bij haar ko- 

men of niet in hare uitgaven voorzien en toch niet scheiden van haar. 
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391. bafjarat lart scheiden door weg te loopen (gewoonlijk van den man, 

zonder dat dus het huwelijk wettig ontbonden is). 

392. amêh sakalt limö ter bepaling van een bedrag, waarvan datgeen betaald 

wordt, wat door de twee laatste woorden is aangegeven — f 32. 

993. takoet” inbeping, insnijding, kerf, dikwijls als teeken van afspraak of 

overeenkomst. 

394. barang tahirih ma” tadagiëng, barang takaloeës ma* ba Djao, barang nan 

lapoeits ma” njö sabah als er dan toch te diep afgesneden is, laat het dan maar geheel 

tot in ‘tvleesch gaan, als er dan toch in ‘t blok gesloten moet worden, laat er dan 

ook maar verbanning naar Java plaats hebben, is ’t vermolmd, laat t dan maar heele- 

maal afbreken, fig. uitdrukkingen, die een groote onverschilligheid te kennen geven, 

zooals wij zeggen: is ’t al zoo ver gekomen of heeft men al zooveel misdreven, laat 

er dan maar van komen, wat er wil; de laatste van de drie hoort men minder, 

men heeft echter ook nog barang tahiroen ma* tadaoen. 

395. nan boengkoeë” dimakan saroeùng, wat krom is, komt met de schede in 

aanraking, fig. wie kwaad doet, krijgt straft. 

396. soenoe; manjoenoe aansteken, in brand steken. 

397. mamitih over een balk, bamboe en dergelijke loopen, om aan de over- 

ziide te komen. 

398. pasoepadan grensbepaling (zie padan). 

999. lelong of lelang, uithuizig, afwezig, niet op de plaats waar het wezen moet. 

400. kanai manganat elkander trachten beet te nemen. 

401. makan kanjang, tidoet lalò* eten tot men zat is, gaan liggen en slapen, 

fig. in Luilekkerland zijn, niets doen dan eten en slapen. 

402. hat tasist” ba* palapah het hart is tusschen gestoken zooals de palapah 

(deze wordt tuschen het weefgetouw gestoken, als men den arbeid staakt), zeer dom 

of onverschillig. Volgens anderen het hart is tusschen gestoken zooals de palapah 

(zie vdW.), dus aan den buitenkant en alzoo verkeerd; dom, ondoordacht. 

403. gala baralieh met afgewend gelaat, zieh omkeerende lachen (zie aleh vdW.) 
404. siö-siö onvoorzichtig, roekeloos, ondoordacht. | 

405. De Toean Gadang van Batipoeth werd niet gerekend onder de rijks- 

grooten, zooals vroeger blijkt. Hij moest zorgen voor het bijeenbrengen der legermacht. 

406. gamang bang, bevreesd, huiverig. 

407. bapandtë (zie vdW. pandir) zich dom voordoen. 

408. bagiö ofschoon, hoewel, moge het ook. 

409. sadjoli een paar, n. l. mannetje en wijfje. 

410. samvang een weinigje, een ziertje (zie miang vdW.) 

411. tagah komt ook voor in de beteekenis van {élap: voor zooverre het 

verhindering uitdrukt b. v. hambö nas toeroen tagah saki® ik zou naar buiten willen, 

maar ik ben ongesteld. 

412, bakain doeö wordt gebezigd ter aanduiding dat het een meisje is. 
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433. manö basa — amaStahoe wordt in de meeste niet gevonden. 

A 434. baljamin bangkaïi fig. iets moeten aanzien, dat ons schande of vernede- 

ring berokkent. 

435. Voor samé tadjalt vindt men in andere samö tadiri. De Maleiers nemen 

fadjalh dan ook voor geschapen, ontstaan. 

436. talintêh padö hati, takalang padòö lidah, ba rasö ramboei* mahalitang ’t 

gaat dwars vcor het gemoed voorbij, het ligt onder de tong, alsof er een haar 

dwars onderligt, fig. er ligt mij iets op het gemoed, ik heb iets op het hart (ge- 

woonlijk zegt men /ara ò dr hatò takalang di matò.) 

437 mari doet in dezen zin dienst voor noch; ‘tis eigenlijk mari di hambö, 

mast di basa ampes balai. 

438. djaoenh Ida? 

ten hebben. 

439. tjoebëlah kewinkan hambòö kasanan wordt in de meeste handschr. niet 

aangetroffen, de uitdrukking is wel wat grof 

440. moekaloeas — machloek. 

A4l. lar gombang pamenan soedah hij ziet er flink uit, er mankeert niets 

aan hem 

hampvéng tidas geen verre noch naaste bloedverwan- 

442. balafjan dikare* doed een stuk tarasi in tweeen deelen, beiden heeft 

mer de onaangename lucht er van, fig. het veroorzaakt aan beiden schande. 

443. mantgabië® badjoe di dadö fig. zijn eigen schande openbaar maken. 

A44, kalis-kali® een insect, dat zeer venijnig steekt; poetjoet” berah heett 

een branderige uitwerking in de keel. 

445. katjang sibajau-bajau verwekt braking. 

Al die uitdrukkingen zijn zinspelingen om zijn ongenoegen, zijn tegenzin 

uit te drukken. De Toeankoe nl. wil zelf den oorlog beginnen en geeft dit te 

kennen door gebruik te maken van ’t zoogenaamde kias. 

‚ 

446. In andere leest men: dangan pinang aga* saboeah, tandö boendö badoen- 

sana*, iloe tandòö poetiëh hati, hati mintoeö boendo tenggang , mamoen boendö djö ma” 

foean enz. 

AAT. tjabiës-Gabits boeloe hajam zinspelende op den toestand van broers en 

zusters, die wel twisten maar zich iedermaal weer verzoenen. 

A48. lm djatoeth ditimpö djandjang, laï mandi lar kahoedjanan, kamatian 

mahanta nasi vallen en de trap nog op zich krijgen, gebaad hebben en een regenbui 

treffen, een doode in de familie hebben en rijst naar een andere woning brengen 

(tis gewoonte, dat bij sterfgeval de vrienden en betrekkingen rijst komen brengen 

fig. dubbele schade hebben, in nog onaangenamer toestand gekomen zijn. 

449. kambait* een dringend, beleefd, vriendelijk verzoek uitdrukkende. 

450. djalang-mandjalang bezoeken bij elkander afleggen. 

451. iò bana Boendö Kandoeïüng kö; iö bana geeft verwondering, ergenis te 

kennen zooals wij zeggen, dat is wel, dat is ongehoord, dat is wat moois. 
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413. kawa (vergelijk vdw.), mangawa bewaken, de wacht houden, tegenhou= _ 

den door de armen uit te strekken. 

A14. kampih opsluiten, omringen, omgeven, bewaken. 

A15. sidiës elim, berekend, vlug van begrip, juist van oordeel, verstandig, 

manjidiësi bij zich zelf het goede en kwade van iets overwegen, bij zich zelf de 

kunde, het gedrag enz. van iemand nagaan. Hambölah manjidië*t oerang nantoen 

ik heb mij al op de hoogte gesteld omtrent zijn gedrag. 

A16 midiës geslepen, uitgeslapen, zeer slim, oerang midië* iemand die 

moeielijk te foppen is, vooral als het zijn eigen belang betreft. 

417. arih achterdochtig. 

418. djoeari (zie vdW.) knap, verstandig, kundig. 

A19. aga* overwegen, nadenken, wikken, probeeren; taraga® verlangende, 

_begeerende zijn. 
420. malaboeëh djandji (in deze uitdrukking komt malaboeëh voor in de 

beteekenis van klaar of gereed maken) afspraak maken; malaboeähkan tanoen het 

weefgetouw klaar maken. 

421. nan denai hitam denai poetihkan en die andere uitdrukkingen gebezigd 

voor waarmede ik handelen kan, zooals ik wil. 

422, malenggang tida* tapapèh taga* tida” tasonda* met de armen slinge- 

en en geen boete betalen, en staan zonder zich ’t hoofd te stooten, fig. niet verhinderd 

worden in hetgeen men doen wil, ongestoord zijn gang kunnen gaan (sommigen 

willen tapapèh aan den vischhaak blijven hangen, fig. verhinderd zijn iets te doen. 

| 423. oepatt = oepè li. 

424, kató lapoeä® lapa” onbeteekenende praatjes, gewawel. 

425. djolong pas, kortelings, begin, oorzaak. 

426. baranggoei* met geweld van elkander rukken, op ruwe wijze van el- 

kander scheiden, zich van elkander afkeerig toonen. 

427. malam samalam danat patgòö, ik heb slechts een derde gedeelte van 

den nacht geslapen d. w. z. het grootste gedeelte doorgebracht nadenken, fig. die 

zaak neemt al mijn gedachten in, ik doe niets anders dan er over denken. 

428. mandoendoetng hct doffe, zware geluid van de taboeh. 

429. manjembat wuiven met een doek en dergelijke, in de haast wegnemen, 

overslaan van de vlammen, invallen bv. bij het zingen, in de rede vallen. 

430. manljatja herhaaldelijk slaan, tikken, rammelen. 

431. bamboeët zwellen, opzwellen. 

432. ataukah randjau man lah lapoeä®. Im andere leest men nog adökoh 
radjö nan mandoegang, adökoh manti lantja hoekoen, taptan siapò nan marantjah, ataukoh 

pari” nan tarampa zijn er vorsten, die zich verzet hebben of mantris, die te veel 

baast maakten bij het opleggen van straf, wie is de badplaats binnen gedrongen of 

Zijn er wallen omgesmeten? Dit past ook beter bij ’t antwoord mandoegang tegen 
jaan, zich verzetten, tegen iets indruischen. 
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452. diam di laoei® masin tidó, diam di banda tas maniroe in de zee leven 

en geen zout kennen, in de stad wonen en de gewoonten niet volgen, fig. niet wer 

ten hoe ‘t hoort. 

453. (jekò koeliki in andere tjeke kikis zeer gierig, erg op de penning wezen. 

454. saoct een rotan koord of dergelijke bij wijze van strik om de pooten 

van een dier geslagen ten einde het te laten vallen. 

455. tjempai berm=tjêrar-beras. 

456. boeiëh schuim. 

457. mimpi sabananjö; de Maleiers onderscheiden mimpt en angan-angan. 

De eerste zijn droomen, die iets te beteekenen hebben, de laatste die welke men 

heeft als men over een en ander sterk denkt. 

458. mangimpau hoeden. 

459. padang si randjanö mat mamandang, een groote uitgestrekte vlakte. 

460. malanteh doorheendringen, doorendoorgaan. 

461. urès in de richting van, arè* mari aan deze zijde. 

462. bangka spoor, indruk. 

463. ditoeroent alang-alang, dilompati tida* sampai te klein om er in at te 

dalen en er toch niet overheen kunnen springen, fig. vrij groot, vrij diep. 

464. ditimbang dangan njaö verwisselen of ruilen met de ziel, fig. er 't leven 

bij laten. 

465. tida* lah denat tahoe pandai is een uitdrukking die te kennen geeft, 

dat men overtuigd is, dat de zaak zeker slagen zal of geheel is afgeloopen met 

datgeen wat men gedaan heeft of denkt te doen. 

466. loeloeë* modder, slijk. 

467. pimpiêèng een grassoort, hoog opgroeiende. 

468. salah sadan zegt men gewoonlijk van het huilen. 3 

469. tanga eigenzinnig, koppig; batangka twisten, disputeeren. 

410. koetjoei® spits toeloopen, kegelvormig, in knop, nog niet ontloken 

van bloemen; koetjoei® awa” banai bérang ik kroop in elkander toen ik beknord werd, 

mangoetjoerkan talingö de ooren intrekken bv. zooals paarden, die schrikken; 

mangoetjoei”kan ikoeä den staart tusschen de beenen trekken. 

411. sotjoetjoet en panah lang zijn insecten, wier steken vergiftig zijn. 

412. bakadja-kadja loetoei® hals over kop. 

413. aroeäh wordt ook gebruikt in de beteekenis van bewustzijn, denkver- 

mogen; zoo zegt men van iemand, die verschrikt is: helang aroeäh dén mandanga 

ik was geheel buiten mij zelve, toen ik dat hoorde. 

414. rabö-raboi op zenuwachtige ot onbesuisde wijze alles aangrijpen, overal 

heen loopen enz. 

415. des sah njaö na” hilang komt voor in de beteekenis van moeielijk kun- 

nen sterven, bang zijn te sterven; later leest men ook des takoei njaö kan hilang. 

416. In andere si Tambaht mamandjes dadö®, si Barakat mamandjè® roekam, 
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si Baroehéh karoempoen sala”. Zooals later blijkt heeft de verhaler niet goe 
onthouden, waar zijn helden zieh verscholen of welke wenden zij gekregen had 
den. 

417. manggaroeïng luidkeels huilen, een groote keel opzetten. 
ATS. oemajang een brandende pijn bv. zooals bij ’t zuur. 
419. taboeú* —tebok van een gat door en door, habih taboet”-taboeüs één 

gat en al, vol met gaten, geheel doorgescheurd. 

480. tabangkan heb ik genomen voor maken, wijl ’t moeielijk te veronder- 
stellen is, dat er op die plaats reeds een stgai aanwezig was. 

481. sigar een boomstam, waaruit stukken gekapt zijn om er bijwijze van 
ladder tegen op te kunnen klimmen. 

482. mamakan oerang in hevige mate verstoord zijn , zooals wij zeggen iemand 
willen opeten. 

483. bagö, ofschoon, immers. 

484. oemang koudvuur. 

4855. garan misschien, wellicht, denkelijk, in ’talgemeen twijfel of onze- 
kerheid uitdrukkende, ’twordt voor de lagoe ook somtijds tusschen geplaatst zon- 
der de beteekenis van den zin te wijzigen (zie vdW.). 

486. gariëng (zie gring vdW.) ook ontsteld, bang, bevreesd; men vindt in 
andere ngari wat hetzelfde is. 

487. ba” toelang dalam rakoetngan, bas doeri di dalam daging ba* garam 
dalam garaman evenals dat men een been in de keel, een doorn in het vleesch, 
zout in de kiezen heeft zitten, fig. tobben over iets, onder den indruk zijn van iets 
onaangenaams, dat ons is overkomen. 

488. soedji klaar, gereed. 

489. babintjang-bintjang praten, keuvelen (zie bantjang vdW.). 

490. In andere bahasös. 

491. ba” kilès di hoedjoeäng tandoeüs evenals de bliksem op de punt van 
de horens, ba hilè* gebruikt om groote snelheid uit te drukken. 

492. kintjò mengen. 

493. gilò maboeä* mandjariëng angin, tarasö adöó dapès hdö ’tis krankzinnig 

wind te willen vangen, men voelt hem wel, maar grijpen kan men hem niet, fig. 

een hopeloos werk verrichten, het onmogelijke willen doen. 

494. boengkoeih batarawang in andere boengkoeih nan disandang ; boengkoeih 

op sommige plaatsen gebruikelijk voor zakdoek. 

495. tapiës met de vlakke hand slaan, bij wijze van lietkozing. 

496. mamatö-mator in ’toog houden, er ten zeerste opletten. 

497. harang habih basi binasö enz. de houtskool is op en ‘tiĳjzer bedorven, 

te blazen zou roekeloosheid zijn; want smeden gaat niet en alleen de wangen zouden 

zwart kunnen worden door de kool en de oogen zouden gaan steken, omdat er 

asch in gekomen is, fig. alle moeite besteed hebben, al zijn geld uitgegeven hebben 
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nie doel te bereiken, maar alleen schande krijgen of ongelukkig worden (ge- 

ĳk wordt alleen de eerste regel gebruikt). 

498. padja—=kind. 

499. ramèh—=rtmas; mati taramèh plotseling doorblijven. 

5OO. toenggang hilang barani matt bereid zijn heen te gaan en durven ster- 

ig. zeer dapper, den dood niet vreezen. 

5O1. djökö* santanò komt voor in de beteekenis van djikalau huranja. 

502. mangakös met de vingers aanraken, aanvatten, bij de hand hebben. 

503. pamalan duizelig, bedwelmd (zie malan vdW.) 

DO4. sanhë naast, evenbeeld, gelijke, weerga. 

505. kajoe ramang een boom die bij den Maleier zeer gevreesd is, als be- 

d zijnde door duivels en booze geesten; kajoe hilangan hantoe rajö eveneens 

pookbgom. 

506. tamin taroeih een waarzeggersspiegel. 

507. garang, hard, streng, onstuiming (zie vdW.) 

5O8.| katindts kleine trom. 

5O9.\ patië” is o. a. tokkelen op snaarinstrumenten, men zegt ook mamatië 

ng flujtspelen. | 
BIOF hamtng of anteng, stil, eenzaam, doodsch, verlaten (zie vdW.) 

BIA djantang lijmerig, kleverig. 

512. maniji” muis. 

513. makan hat baoelam djantoetng, hinderlijk pijnlijk zijn voor ’t gevoel, 

over iets, waaraan men weinig doen kan, inwendig verdriet hebben. 

Dl4. moenggoe verhevenheid, hoogte, heuvel. 

515. Men leest in een andere, sabagar poelò adië® kandoettng, sababnjö ba- 

injò bakoempoel, djökös oerang batjintò djahè® itoelah gara* djan sipadth. 

516. boeransang onverschrokkenheid, doodsverachting. 

517. boeroeä” baië* wordt dikwijls gebruikt in de beteekenis, die boeroeë® 

heeft. 

518. peló zeker, vertrouwbaar. 

519. poeëh zinspeelt op de punten der wapenen, die met vergift zijn in- 

ven. 

520. djangan ditahan-tahan toendjoeù*, djangan diganggam-ganggam barò niet 

zooals iemand, die zijn wijsvinger bij het vuur houdt of alsof men gloeiende 

} met de hand aanpakt, fig. aarzelend, wankelmoedig, achter takoei* in som- 

nog oerang panakoeis lakeh kanai, wat echter nooit gebruikt wordt, de gewone 

ukking is pandarèh dalam kanai. 

521. moeang balakang voor mamboeang balakang, 700 ook mamali voor mambali. 

522. kalapö oud voor sommige vruchten, zooals klappers, penang, peper 

mangalapökan oud laten worden ten einde te doen ontkiemen, voor silarö kan- 

ng vindt men in andere sarö” kandang. 

eeen 
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523. soeka bahajö mangatökan i in het aen ve gebruikt y 
mij moeielijk zijn u te zeggen, welk gevaar ge loopt, wat ge duchten hebt : 

534. bêrmat in andere mamitah. ì 

525. antah balakoe para” siang antah balakoe para” sandjö. Velli cht zal 
’s morgens, wellicht ’s avonds haar verzoek (om te sterven) ingewilligd veen 

526. hita taganggam dì hoeloenjd oer-y taganggam dimatönjó het hecht w 

door ons en het scherp door anderen vastg-houden, fig. wij trekken aan het bá 

eind. ’t Komt mij voor dat de zinnen hier verkeerd geplaatst zijn. 

Oela” alainjö biljaró toe djökö” tabaönjö st Bonsoe, bitjarö ringan lais 

j zÀ 

apö sababnjò damkian djókös dikatja® toekoeës parang, djökö” oentoeäng 

Allah, kita taganggam dihoeloenjò’ oerang taganggam dimatönje; ditjari oerang ‚ab 

naran en dan de nog overblijvende zinnen. De vertaling is dan: want mocht m 

den oorlog willen, dan zullen wij, zoo God geeft, aan het langste einde tu 

en mocht de justitie onderzoek naar de zaak doen, dan zal men aliicht « 

denkbeeld komen, dat prinses Bonsoe door een tijger verscheurd of door den bli <s 

getroffen is en ook dan zal oom en Imbang Djajó het moeten opgeven. 

de afloop zijn. 

527. mangajai overhalen, dringend verzoeken, aandringen op ie's s (re 

kajeh vdW.). d 

528. manampoetth parampoean in de nabijheid van een vrouw komen, die niet 

de onze is. ne 
529. manjalang leenen van iemand. 

530. masòkan (zie masa vdW.). 

531. poera* poera” voor poera-poera een woord dat langzamerhand hier in 
\ 

gevonden heeft. 
/ 

532. amoeth djan angga” of ze wil of niet wil, ‘thangt niet af van haar v ie 
€ / sg 

\ Leg 
\ 
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