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A. HET HISTORIOGRAFISCH ONDERZOEK 

De Buginese literatuur is voor een aanzienlijk deel van historio
grafische aard. Daarin weerspiegelt 1 zich de grote belangstelling voor 
het verleden van eigen land, dorp of ( vorsten- )geslacht, die reeds sinds 
Iange tijden 2 onder de bevolking van de betreffende streken levend is. 
Daarin vindt ook zijn oorzaak, dat degene die stof zoekt voor de uitgave 
van een oorspronkelijk Buginese prozatekst, alle aanleiding heeft aan 
een voorbeeld van dít genre de voorkeur te geven. 

Met deze keuze zijn echter naast de eigenlijke philologische en 
"inleidings"-kwesties een aantal historiografische problemen onmiddel
lijk gegeven, vragen naar de historische betrouwbaarheid van deze 
geschiedschrijving, haar methoden en achtergronden, haar máatschappe
lijke functie en plaats in het cultuurpatroon, haar ontstaan en ontwikke
ling. Het inzicht in deze en andere algemene vragen, waarop het 
onderzoek in laatste instantie gericht moet zijn, zal zich slechts geleide
lijk kunnen verdiepen, naarmate een groter deel van het beschikbare 
tekstmateriaal toegankelijk gemaakt wordt. W e zuBen in deze studie 
slechts enkele aspecten daarvan kunnen belichten, voor zover de stof 
daartoe concrete aanknopingspunten biedt. En er zal nog heel wat 
monnikenwerk verzet moeten worden, voordat men aan een vollediger 
beantwoording toe is. 

Tot nog toe is het systematisch onderzoek nog nauwelijks op gang 
gekomen.3 Van de - door Matthes en Niemann - reeds gepubliceerde 
teksten moet thans gezegd worden, dat niet altijd een nauwkeurige ver
gelijking van de handschriften alle fouten heeft uitgeschift, en dat een 
vertaling meestal node gemist wordt. Anderzijds heeft men soms moeten 
volstaan met een gedeeltelijke vertaling, gedeeltelijke samenvatting 
zonder publicatie van de tekst. Intussen is het materiaal sinds de dagen 
van Matthes aanzienlijk uitgebreid, in het laatste decennium vóór de 
oorlog vooral door de ijverige verzamelarbeid van de Matthes-stichting 
te Makasar onder leiding van de taalambtenaar, Dr A. A. Cense. Men 
vindt thans van talrijke grotere en kleinere staatjes verscheidene histo
rische stukken in de verzamelingen aanwezig. Piece-de-milieu zijn 
meestal een of meer kortere of Iangere kronieken, waaromheen zich 

1 Het is niet onze bedoeling hiermee een uitspraak te doen over het ontstaan van 
de Buginese historiografie. 

2 Reeds Speelman maakt, in 1669, melding van historische geschriften in Makasar. 
3 Voor details verwijzen we naar het hierna te noemen artikel van Cense. 
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allerlei kleinere geschriften van verschillend genre laten groeperen. 
Een eerste poging om het geheel te overzien, en naar de verschillende 

voorkomende genres te ordenen en te karakteriseren deed Cense in zijn 
artikel "Enige aantekeningen over Makassaars-Boeginese geschied
schrijving". Daarmee is tevens een algemene basis gegeven voor voort
gezet onderzoek. Dit kan zich nu na deze algemene dwarsdoorsnede in 
de eerste plaats concentreren op een gedetailleerde behandeling in 
concreto van één volledige groep historische stukken : die betreffende 
de geschiedenis van één der Buginese staatjes - we kozen daartoe 
Wadjo 5

, dat reeds eerder de aandacht getrokken heeft, maar waarvan 
in het bijzonder geldt, dat het bijeengebrachte materiaal aanmerkelijk 
is toegenomen. 

Dit betekent allereerst, dat naar genoemd criterium een selectie ge
maakt moet worden van gedeelten uit een groot aantal manuscripter>. 
Want in feite is bijna ieder handschrift een verzameling van vaak zeer 
veel en naar onderwerp, aard en omvang sterk uiteenlopende stukken. 
Deze handschriften zijn dikwijls eenvoudig aantekenboeken of -schrif
ten, waarin de eigenaar alles in willekeurige volgorde overschrij ft wat 
hem van elders onder ogen komt en hem belang inboezemt. De stukken 
over eenzelfde onderwerp vindt men dus her en der verspreid. 

Het is niet onmogelijk dat ook in Wadjo s zelf reeds arbeid in de 
richting van een dergelijke selectie verricht is. In het bezit van de 
Matthes-stichting te Makasar is een niet in de catalogus opgenomen 
afschrift van een hs, 600 folio-pagina's Buginees schrift lang, de ge
schiedenis van Wadjo-' betreffende en kort voor de oorlog samengesteld 
door de Arung Bettempola La Makkarakka. Het lijkt niet waarschijnlijk 
dat dít copieuze werk een volledig nieuwe historiografie is. Doordat 
enkele tijdens de oorlog verloren gegane gedeelten van het afschrift 
opnieuw naar het origineel aangevuld moesten worden, hebben we echter 
geen gelegenheid gehad er kennis van te nemen. 

Nu is het voor ons doel niet nodig dat alle stukken die op Wadjo 5 

betrekking hebben, gepubliceerd worden. Om verschillende redenen, 
een corrupte toestand van de tekst of vooral het in grote gedeelten 
parallel lopen met andere, komen voorlopig Iang niet alle daarvoor in 
aanmerking. Zijn we al door de beperkte plaatsruimte gedwongen ons 
te bepalen tot de uitgave van één tekst, die welke we tenslotte daar
voor gekozen hebben kan zeker representatief voor een groot aantal 
andere genoemd worden. Deze tekst, hier verder als de Kr. aangeduid, 
is van alle die ons onder ogen gekomen zijn de omvangrijkste, al zijn er 
andere (kortere) die een Iangere tijdsruimte bestrijken. Uitgaande van 
deze hier volledig uit te geven en te vertalen tekst kunnen we over de 
door deze bestreken periode de aanvullende en eventueel toelichtende 
gegevens uit de andere in de inleiding systematisch vermelden. In vele 

4 



gevallen is dít voor deze laatste stukken voldoende. Sommige van 
bijzonder belang kunnen bovendien voor een latere uitgave in aan
merking komen. 

De vaak tegenstrijdige gegevens nopen ons deze presentatie van het 
materiaal, waar nodig en mogelijk, in de vorm van een critische be
schouwing te geven. W e kunnen hiermee in het belang van het historisch 
en historiografisch onderzoek een poging wagen de historische waarde 
van de verschillende teksten, in het bijzonder van de Kr., te schatten. 
Daar de geschiedbronnen-in-eigenlijke-zin meestal slechts zeer gering 
in aantal, zo niet afwezig zijn, krijgen de historiografische geschriften 
in beginsel een dergelijk belang voor de geschiedvorsing, dat een uitgave 
zonder toetsing van de inhoud niet verantwoord zou zijn. 

Waar een gebeurtenis van verschillende zijden vermeld wordt, bv. 
in het geval dat verschillende staatjes met elkaar in contact zijn ge
komen, kan de vergelijking met de reeds uitgegeven, over andere staatjes 
handelende teksten - die, naar niet is te bewijzen maar wel veronder
steld mag worden, van elkaar onafhankelijk zijn - soms een vast aan
knopingspunt opleveren. De Makasaarse teksten, speciaal het dagboek 
van Goa, zijn in dit opzicht zeer waardevol; verder ook de Bonese 
kroniek. 

W e hebben ons hier met een enkele uitzondering moeten be
perken tot de reeds uitgegeven teksten. Natuurlijk heeft dit deze zwakke 
zijde dat in deze gevallen nog niet met al het beschikbare materiaal 
rekening is gehouden, zodat onze vergelijking aan deze kant nog een 
minder stevige basis heeft. V oorlopig moeten we echter hiermee ge
noegen nemen. De geschiedenis van geheel Z. W. Celebes is vooreerst 
nog niet uitputtend te behandelen. 

Over de periode sinds het contact met de Nederlanders zijn er verder 
de berichten van deze zijde over Buginese en Makasaarse aangelegen
heden, in de eerste plaats de nog grotendeels onuitgegeven tot het 
V.O.C. archief behorende Compagniesbescheiden. Waar in het bijzon
der mededelingen aangaande Wadjo 5 te verwachten waren, in stukken 
uit tijden van nauwere Nederlandse aanraking met Wadjo 5

, hebben 
we daarnaar een onderzoek kunnen instellen en speciaal de memories 
van overgave, die de Gouverneurs van Makasar bij hun aftreden voor 
hun opvolgers opgesteld hebben, met het oog daarop doorgenomen. 
Meestal geven zij hierin een overzicht van de gebeurtenissen uit de 
jaren waarin zij in functie waren. Het uitvoerigst is wel de bekende 
Notitie van Speelman (1669) 4 die als een van weinigen ook diep ingaat 
4 Prof. Coolhaas was zo vriendelijk ons door bemiddeling van Prof. Cense een 

getypt exemplaar van de N otitie ter inzage te geven, waarvan wij dankbaar 
gebruik maakten. We zijn daardoor echter niet in staat bij aanhalingen een 
verwijzing naar het archiefstuk te geven. De overige V.O.C. stukken die wij 
nodig hadden konden wij op het Rijksarchief raadplegen. 
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op de geschiedenis van de Buginese en Makasaarse rijkjes. Voor ons 
doel is verder vooral de Memorie van Smout (1744) van belang, die 
echter soms veel minder goed is ge'informeerd. Wat hij bijvoorbeeld over 
de oudere geschiedenis van Wadjo 5 schrijft raakt kant noch wal. 

Uit deze en dergelijke archiefstukken, zowel als soms uit Buginese 
en Makasaarse kronieken is reeds eerder geput door Nederlandse ge
schiedschrijvers als Ligtvoet, Bakkers, W. R. van Hoěvell, Erkelens en 
Eerdmans. De enige die meer dan incidenteel over Wadjo' geschreven 
heeft, is Matthes: in de inleiding op zijn uitgave van het Wadjorese 
scheepswetboek,11 en grotendeels op grond van het door hem in zijn 
chrestomathie uitgegeven Wadjorese kroniekje. 

Door middel van de critische beschouwing kunnen we een indruk 
geven in hoeverre de geschiedenis van een Buginees staatje op grond 
van het totale materiaal van de eigen historiografie te reconstrueren is. 
Anderzijds hebben we ook in zoverre volledigheid betracht dat er een 
beeld verkregen kan worden van wat Buginese geschiedschrijvers zelf 
onder de in de historiografie te behandelen onderwerpen blijken te 
rekenen. Vandaar dat we een enkele maal ook op kwesties die meer 
adatrecht, sociale organisatie of godsdienst betreffen ingegaan zijn, 
steeds voor zover de historische teksten daartoe aanleiding geven. In 
het bijzonder van deze kwesties, evenals trouwens van direct histo
rische als die betreffende tijdrekening en chronologie, geldt dat de 
gegevens ·in dít beperkte verband een definitief oordeel of een aan het 
onderwerp toekomende uitvoerigheid niet toelaten. W e moesten het 
onderzoek telkens aan verschillende kanten afbreken, soms na de 
problemen slechts genoemd te hebben, en het voor een meer op deze 
onderwerpen gerichte specialisatie overlaten. 

Tenslotte bleek ook op philologische gronden een inhoudsverge
Iijking der teksten gewenst, om te kunnen beslissen met welke hand
schriften (afschriften) bij de tekstuitgave rekening gehouden kon en 
mocht worden. Want om de onderlinge verhouding der hss. vast te 
stellen behoefde de philologische methode van vergelijking der op 
( onbewuste) afschrijversfouten berustende corruptelen en omissies 
aanvulling, daar ook van duidelijk samenhangende teksten bleek, dat 
zij vaak een dikwijls ingrijpende (bewuste) bewerking ten opzichte van 
elkaar of van hun "Vorlage" ondergaan hadden. Dit is geen onbekend 
verschijnsel bij Iiteraturen die alleen in handschrift worden overge
leverd. Iedere afschrijver heeft de mogelijkheid en vaak ook de vrijheid 
om in zijn tekst naar eigen goeddunken en smaak allerlei veranderingen 
aan te brengen, aanvullingen of weglatingen, omzettingen van woor-

5 Hieruit en uit andere geschriften van Matthes citeren we voor het gemak naar 
H. van den Brinks biografie van Matthes (v. d. Br.), voor zover zU daarin 
herdrukt z\in. 
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den, zinnen of hele passages en andere "verbeteringen". In ons verband 
kunnen we onderscheid maken tussen stilistische bewerkingen: ver
vanging van woorden of uitdrukkingen door synoniemen, toevoegingen 
of weglating van modale suffixen, wijzigingen in de syntactische rang
schikking en dergelijke, waarvoor over het algemeen een grote voor
liefde aan de dag gelegd is - en historiografische bewerkingen, die 
veranderingen in de zakelijke inhoud zelf betreffen. Dit laatste kan 
zover gaan, dat men teksten die in grote delen parallel lopen en dus 
.,verwant" zijn, soms toch op grond van de bewerkte gedeelten eerder 
als afzonderlijke teksten dan als afschriften van één origineel te be
schouwen heeft. In het algemeen kan wel gesteld worden, dat een tekst 
die historisch betrouwbaardere gegevens bevat dan een andere, dichter 
bij de beschreven gebeurtenissen staat en dus de meer oorspronkelijke 
is, terwijl deze andere dan "bewerkt" is. W el is het mogelijk, dat bij 
een bewerking ontleend is aan oudere teksten (meervoudige verwant
schap !) of mondelinge overlevering, zodat ook de gegevens van 
jongere teksten nooit te veronachtzamen zijn, al was het alleen maar 
bij wijze van uitleg van de nog-niet-bewerkte tekst (bv. de vervanging 
door synoniemen 6

). Maar met deze gecombineerde methode is het wel 
mogelijk gebleken in hoofdtrekken de onderlinge verhouding der teksten 
vast te stellen. Het resultaat is allereerst reeds verwerkt in de opsom
ming der hss. In de historische beschouwing kon er slechts zelden 
expliciet op ingegaan worden - speciaal het waarom van een bewer
king vraagt natuurlijk om beantwoording, maar is slechts zelden te 
bevroeden -, maar daar is wel de vermelding uit welke teksten de 
door ons vermelde gegevens afkomstig zijn er op gericht ook ten aan
zien van de vraag naar ouderdom en onderlinge verhouding der teksten 
tot toelichting te kunnen dienen. In het laatste hoofdstuk van deze 
inleiding komen we op deze en andere specifieke inleidingsvragen terug. 

,; Voor de vertaling van de Kr. was hiervan soms met vrucht gebruik te maken. 
W aar in andere gevallen het woordenboek van Matthes ons in de steek liet, 
bracht correspondentie met de heer A. Djamali, Buginees medewerker bij de 
Matthes-stichting te Makasar, door bemiddeling van de secretaris de heer 
G. J. W olhoff gevoerd, soms opheldering. 
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B. DE TAAL 

De uitgave van een tekst die in het phonologisch defectieve Buginese 
schrift is vastgelegd, brengt de vraag met zich mee, welke wijze van 
grafische reproductie de voorkeur verdient. Men heeft de keus tussen 
een transcriptie, een transliteratie en een publicatie in het Buginese 
schrift zelf. Met de laatste methode, die tot nog toe in de tekstedities 
steeds gevolgd is, geeft men minder dan waartoe men op grond van 
onderzoek van de gesproken taal in staat is, minder ook dan wat voor 
een phonologisch verantwoorde weergave noodzakelijk zou zijn, daar 
de taalelementen die traditioneel zelden of nooit geschreven worden -
nooit de velare nasaal als eindconsonant en de hamza, hoogst zelden 
de geminatie, en Iang niet altijd de prenasalering - zowel in de woord
onderscheiding 1 als in de grammatica een belangrijke rol vervullen. 
Een volledige transcriptie geeft echter meer dan de tekst zwart op wit 
te bieden heeft, daar de vereiste aanvullingen aangebracht moeten wor
den op grond van de kennis die daaromtrent buiten de tekst om ver
kregen is. Dit klemt vooral bij een tekst die ouder is dan het eerste 
linguistische onderzoek of die stamt uit een nog ononderzocht dialect
gebied, omdat er in deze "aanvullingen" dan steeds een mogelijkheid 
van discrepantie tussen de weergave en de door de tekst bedoelde 
realiteit blijft bestaan. 

Het historisch of eventueel dialectisch verschil van de taal der be
kende Buginese hss. (afgezien van de oud-Buginese La Galigo) met 
de tegenwoordige standaardtaal is evenwel hoogstwaarschijnlijk slechts 
miniem. Ofschoon er hier dus wel een bepaalde marge van onzekerheid 
overblij ft, is de afwijking bij een transcriptie, zo niet afwezig, toch in 
ieder geval veel geringer dan bij het Buginese schrift of een trans
literatie, die zeker een onvolledig beeld geven. Daarom menen we dat 
een transcriptie in de gegeven omstandigheden het meest verant
woord is. 

Bovendien is door een transcriptie ook de linguistiek van het Bugi
nees het meest gebaat. Daar de enige op eigen onderzoek gebaseerde 
taalkundige publicaties, de werken van Matthes, juist waar het bedoelde 
"aanvullingen" betreft minder betrouwbaar zijn en, mede daardoor, 
op grammaticaal gebied essentiěle tekorten vertonen, is de Buginese 

1 Vl/ e moeten met enkele voorbeelden van opposities volstaan : tapa roosteren, 
tappa vorm, ta.ppa 5 sch\insel, tampaJ s.v. geschenk, tampang band. 
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linguistiek sterk ten achter gebleven, zodat ook daarom een taalkundig 
zo verantwoord mogelijke tekstuitgave zeer gewenst is. 

Ret taalkundig onderzoek dat Prof. Cense ter plaatse verricht heeft 
en van het resultaat waarvan hij ons welwillend toestond gebruik te 
maken, heeft tenslotte ook factisch de bedoelde transcriptie 2 met een 
hoge mate van zekerheid mogelijk gemaakt. Een aantal onzekerheden 3 

kon door de correspondentie met Makasar opgelost worden en ten 
derde kon dankbaar gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid 
enkele mondelinge informaties in te winnen van de heer Abdul Djalil 
Enres, afkomstig uit Soppeng.en tot zomer 1953 student in Nederland. 

In deze omstandigheden kunnen we een iets uitgebreidere en alge
menere grammatische inleiding dan bij een tekstuitgave gebruikelijk is 
niet achterwege laten. Daartoe in staat gesteld door Prof. Cense maar 
in de weergave uiteraard op eigen verantwoording, behandelcn we hier
onder in kort bestek enkele grammaticale hoofdzaken. 4 

1. De Buginese consonanten zijn: 

I 
occluslef 

--:;~ml::-1 he~:::-
! 

nasaal frlcatlef llatera~~~ trlller 

I i 

labiaal p b m 
w--~ ---

dcntaal t d n s r 

palataal tj dj nJ 
velaar k g ng 
glottaal h 

Alleen de ng en de s (hamza) kamen als eindconsonant voor. De j 
komt, behalve als overgangsklank tussen twee klinkers na een e of i ( en 
dan in de transcriptie niet geschreven, evenmin als de w na o of u), 
alleen in ontleningen voor, bv.: jaomilě 'ahira, de jongste dag. 

2 Om praktische redenen sluiten we ons in onze transcriptie aan bij het door 
Prof. Cense vastgestelde systeem, dat zoveel mogelijk overeenkomt met de 
thans voor de Bahasa Indonesia geldende spelling. 

3 in het bijzonder ook de spelling van vele namen betreffende. Van thans of in 
Makasar minder bekende persoons- en vooral plaatsnamen is de spelling onzeker 
gebleven. 

1 De hier volgende grove schets pretendeert geenszins volledigheid. Allerlei uit
zonderingen en finesses moesten onvermeld blijven en ook de behandeling van 
de morphologie bevat zeker nog lacunes. W e hopen dat tenminste voldoende 
hoofdlijnen getrokken zijn om de uitgegeven tekst begrijpelijk te maken en een 
verder linguistisch onderzoek tot grondslag te kunnen dienen. De beschrijving 
is zuiver synchronisch bedoeld, ook waar soms termen die een proces suggereren 

· gebruikt zijn. De enkele opmerkingen van diachronische aard zijn als zodanig 
kenbaar gemaakt. 
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De stemloze occlusieven, nasalen, s, l en r kunnen gegemineerd 
voorkomen (in de transcriptie dubbel geschreven; tj en nj als ttj en 
nnj), de occlusieven en r geprenasaleerd,5 en de stemhebbende occlu
sieven (behalve de hamza) geprehamzeerd. 

Na een ě in niet-eindpositie volgt, behoudens in enige uitzonderings
gevallen, steeds een cluster of een gegemineerde consonant (de zgn. 
pěpět-wet, hier synchronisch geformuleerd). Uit het feit dat volgens 
de pěpět-wet de gegemineerde consonanten in de woordstructuur op één 
lijn staan met de geprehamzeerde en de geprenasaleerde, volgt dat de 
geminatie, die phonetisch een verlenging is, tot stand gebracht door een 
even aanhouden van de klank of bij occlusieven door een even uitstellen 
van de explosie, phonologisch een verdubbeling is, en dat een gegemi
neerde consonant structureel dus niet een enkelvoudige Lange maar een 
dubbele consonant is. Deze rekenen we daarom hier tot de clusters. 

V óór bepaalde vocalisch aanvangende suffixen is een -ng steeds ge
gemineerd (zie sub 5.2.). 

Clusters van hamza met een stemloze occlusief, een nasaal, s of h 
komen voor als "voegverschijnsel", (o.a. ?) bij consonantisch aan
vangende suffixen (zie sub 5.2., 6.5. en 10.3.). 

2. De Buginese vocalen zijn: 

a 
o e ě 

u 

De ě (pěpět) is de enige vocaal die niet als eindvocaal voorkomt, maar 
als ultima steeds gevolgd wordt door een ng of ~. 

De geaccentueerde i en u vóór een enkele intervocalische consonant 
zijn phonetisch Ianger dan de niet-geaccentueerde. De phonemen a, e en 
o komen eveneens in twee varianten voor, volgens onze voorlopige 
indruk als volgt geconditioneerd: 1 o als a, e, o ("gedekt") vóór een 
cluster,6 en vóór een slotconsonant wanneer het accent op de penultima 
valt, 2° als á, é, ó ("ongedekt") in de andere positie,s, bv.: wéré, 
mmonró, séng, ttěttong. 

Dialectisch, bv. in het Buginees van Soppeng en Wadjo~, nemen de 
e en o vaak de plaats in van resp. i en u van het standaarddialect van 
Bone, bv. maetta voor maitta langdurig, en mmenung voor mminung 
drinken. Daardoor kunnen er in deze dialecten homonymen voorkomen, 

5 Prenasalering van t, b, d, dj is vrij zeldzaam. 
6 Vaak is de middelste consonant van bv. uit het Maleis ontleende woorden in 

het Buginees gegemineerd resp. geprehamzeerd. Dit vindt waarschijn!Uk zijn 
oorzaak daarin, dat de kwaliteit van de voorafgaande vocaal volgens de hier 
genoemde regel een cluster noodzakelijk maakte, bv.: kapdl - kappala'; 
lndbl- na 5 'bi; maar: membátjá- bátjá. 
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die in de standaardtaal formeel onderscheiden zijn.7 Van dergelijke 
dialectische afwijkingen van de standaardtaal hemerkt men in de 
Wadjorese geschriften hetrekkelijk weinig. Hoogstens is een voorkeur 
voor se- hoven si- te constateren. Vaak zijn zelfs Wadjorese plaats
namen alleen in de standaardvorm geschreven, hv. Sakttli voor Sako/i. 
Blijkhaar wordt in de schrijftaal zoveel mogelijk gestreefd naar gelijk
vormigheid aan de standaardtaal. Dit streven kan zover gaan, dat men 
zelfs als hypercorrect aan te merken vormen kan aantreffen, hv. puada 

voor poada. In andere gevallen kan ook invloed van niet-Wadjorese 
afschrijvers in het spel zijn. 

3. Het woordaccent is alleen op morphonologisch niveau distinctief 
- tenzij er ons onhekende niet volgens de regel geaccentueerde ont
leningen zijn die daardoor ook monomorphematisch een distinctief accent 
hehhen. De norrnale plaats van het accent in het woord is de penultima 8 • 

In sommige, meestal aan of via het Makasaars ontleende, woorden valt 
het op de antepenultima, hv. : kantor o~, a mele 5 • Een aantal woorden 
die historisch heschouwd een suffix hevatten, dragen als gevolg daar-

. van het woordaccent op de laatste vocaal, hv.: arung (uit aru + ~ng) 
en sommige plaatsnamen als M alfing en Singkang ( uit si + ěngka 
+ ~ng). 

4. Een sterk doorgevoerde sandhi, zowel hinnen het woord als 
tussen de woorden in de zin, is karakteristiek voor het Buginees. De 
regels hiervoor zijn in heide gevallen (nagenoeg) gelijk. Zowel pro- als 
regressieve assimilatie als comhinatie van heide komt voor. 

4.1. De -ng wordt geassimileerd aan een volgende stemloze occlusief, 
een nasaal, l of s; wordt n vóór een r; wordt hamza vóór een stem
hehhende occlusief ; en wordt m vóór een w die daarhij zelf een p wordt, 
hv.: Arung Tanete: ArutTanete; Arung Singkang: ArusSingkang; 
Arung riBone: ArunriBone; Arung Bela'lJJ(J,: Aru5 Bela'lJJ(J,; rilalěng 

wanua: rilalěmpanua. 

Een uitzondering vormt soms de b-, die volgens een niet meer pro
ductieve regel soms in oude namen dezelfde sandhi als de w- vertoont, 
hv.: Arung Bone: ArumPone; Těllung bottjo: Těllumpottjo. Zie ook 
suh 8.4.1. nt. 14. 

4.2. De hamza wordt geassimileerd aan een volgende stemloze occlu
sief, een nasaal, l of s, doch niet in alle gevallen (wanneer wel en wan
neer niet, is nog een vraag; vgl. hoven suh 1.) ; na een hamza worden 
r en w resp. den b, hv.: riBone- ma,diBone; wěnni- ma~běnni. 

7 Voor dhr. Djalil Enre 5 was bv. matoa (oud) in deze vorm homonym met 
matua (schoonouders). Zie voor genoemde dialectische eigenaardigheden ook 
Le Roux en Cense, Boegineesche zeekaarten pg. 706. 

s dus ook wanneer deze een ě is. 
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4.3. Een cluster van drie consonanten, die zou kunnen ontstaan bij 
een woord of suffix dat aanvangt met een cluster van twee, is uitge
sloten. In sommige gevallen is het zeker dat de eerste van de drie uit
valt, bv.: ana 5 + -mměng: anamměng. 

4.4. De ě kan soms wegvallen na een vocaal. Zo vincit men wel 
nangka voor naěngka en nakkongka voor nakko ěngka. 

5. M orphonologisch zijn er twee soorten suffixen te onderscheiden. 
Suffixen van de eerste groep gaan bij combinatie met die van de tweede 
groep ste~ds aan deze vooraf, en zijn door de plaats van het accent en 
de aard der voegverschijnselen hechter in het woord opgenomen. 

5.1. Het woordaccent van het met een suffix van de eerste groep 
geaffigeerde woord valt normaal op de penultima, en is dus naar achte
ren verplaatst vergeleken bij dat van de niet-gesuffigeerde basis, bv. : 
nanre nanrei. Eindigt de niet-gesuffigeerde basis op dezelfde vocaal als 
waarmee het suffix begint, dan treedt een nevenvorm van het suffix 
zonder deze aanvangsvocaal op, zodat het accent op de ultima valt, 
bv. : inánre inanre ( inawree geschreven in de transcriptie), lari larí, 
ppotida ppoadďng. Het suffix -ang (na andere vocalen dan a; in teksten 
ook wel na consonanten) -ěng (na consonanten) heeft soms ook na 
andere vocalen dan een a de vorm !:,.ng, bv.: were wereng, kďdo kadong; 
na vocalen komt ook -ngěng voor. Eindigt de niet-gesuffigeerde basis 
op een hamza, dan wordt een vocalisch aanvangencl suffix achter een 
nevenvorm gevoegd die in plaats van de hamza een r, k of in enkele 
bepaalde gevallen een s heeft, bv.: mmana 5 mmanarěng, ttětti 5 

ttěttiki, ttinro 5 ttinrosěng, lěppěs lěppěrri lěppěssěng. 

5.2. Het woordaccent van het met een suffix van de tweede groep 
geaffigeerde woord valt óf op dezelfde vocaal als dat van de niet
gesuffigeerde basis óf (in slechts enkele gevallen) op het suffix zelf ; 
een aan vocalisch aanvangende suffixen voorafgaande -ng wordt steeds 
gegemineerd, bv.: nánre nánrei, nanrei nanreiwi, íanaro iatonaro, 
ttanreang ttanreangngi, nrewě 5 nrewě 5 si. Tot deze tweede groep be
horen de modale suffixen 9 : -na (reeds), -pa (nog), -ga (vraagaandui
dend), -moo, -ma, -ma of -m;íl, ( slechts), -to ( ook), -si ( weer), -sa of 
-ha ( toch), -sia of -sio (beslist), die achter verschillende woordsoorten 
en ook in combinatie kunnen voorkomen; verder de verbale persoons
suffixen (zie sub 10.3.) en de demonstratieve suffixen: -e (deze), -tu 
( die), -ro (gindse). De modale suffixen -na, -pa, -ga en -mua of -ma 
verliezen hun a wanneer zij gevolgd worden door een vocalisch aan
vangend persoonssuffix, bv.: íapa íapi, llaona lUiono. 

5.3. Het lidwoordsuffix -e behoort gedeeltelijk tot de eerste groep 

9 Zij hebben vaak allerlei betekenisschakeríngen, waarvan we hier telkens slechts 
een cnkele ter aanduiding kunnen opgeven. 
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(na vocalen), gedeeltelijk tot de tweede (na consonanten),10 bv.: fida 
adae, fina~ ancPe, arung arungnge. 

6. Substantieven zijn monomorphematisch of met onder volgende 
affixen gevormd. 

6.1. Naast adjectieven, intransitieven (1, 2) en substantievcn zijn 
substantieven gevormd met a- + -ang, bv. : 
alamperěng lengte ( malampe 5 Iang), atefing weigering ( tea weige

ren), atinrong slaapplaats ( matinro slapen), arěnringěng verschansing 
(rěnring wand). 

6.2. Naast intransitieven ( 3) met -ang, bv.: 
rěngngěngngěng jacht (nrěngngěng jagen), engngaiang oogst 

( mengngala oogsten), anreang eetplaats ( mmanre eten), tonangčng 

voertuig ( ttonang zitten). 
6.3. Naast intransitieven ( 4, 6, 7) en ( alleen met a gem._ + -ang) 

naast substantieven met : 
ar- + -ang, bv. : arengngěrrangěng herinnering ( marengngěrrang 

akk- + -ang, 
angng- + -ang, 
a5

- + -ang, 

zich herinneren) 
bv. : akkarungěng vorstschap ( makk-arung vorst zijn) 
bv. : angngě 5 dfing rustplaats ( mangngě 5 da rusten) 
bv.: asbotorěng 't dobbelen (ma 5 boto 5 dobbelen) 

a gem._+ -ang, bv.: ammusurěng oorlogvoering ( mammusus oor!og 
voeren), assikadongěng overeenstemming ( sikado 
overeenstemmen), akkeanung eigendom (mak-keanu 
eigendom hebben), appainrěngngěng schuldvordering 
( mappainrěng uitlenen) 

pak k- + -ang, bv. : pakkutanfing vraag ( makk-utana vragen) 
pangng- + -ang, bv. : pangnganuang bezitting ( .... ?) 
pas-+ -ang, bv.: pa'gulingěng stuurplaats (masguling sturen) 
pa gem._+ -ang, bv.: pammulfing begin (mammula beginnen) 

6.4.1. Naast dezelfde intransitieven, in de betekenis van verrichter 
van de handeling of instrument waarmee de handeling verricht wordt, 
met: 

par-, 

pak k-, 
pangng.:, 

pas-, 
pa gem._, 

bv.: parengngala oogster (marengngala oogsten), 
parengkalinga gehoor ( marengkalinga horen) 
bv.: pakkita gezicht (makk-ita zien) 
bv. : pangnganroang bewaker ( mangnganroang be
waken) 
bv.: pas boto s dobbelaar (ma 5 boto' dobbelen) 
bv.: pakkadja visser (mak-kadja vissen), pappalele 
rondbrenger (mappalele rondbrengen), pappaka-

10 Volgt op het suffix -e een ander suffix, dan heeft bet de vorm -es- vóór stem
hebbende occlusieven, -e••m._ vóór stemloze occlusieven, nasalen en s, en 
-engng- vóór vocalen (zie sub 12. :20). 
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lampe ~ verlengstuk (mappakalampe 5 verlengen). 
pappedetjeng weldaad (mappedetjengi goed doen) 

6.4.2. Enkele uitzonderingen zijn: padjala visser, padangkang han
delaar, palili 5 vazalvorst, pasampo ( ?) deksel. 

6.5. De substantieven kunnen bepaald worden door de possessieve 
suffixen en door het lidwoordsuffix -e : 

ana 5 iima kfika puang 
(kind) (vader) (oudere broer) (heer) 

1. ana 5 ku amakku kakau puakku 
2. ana~mu amiimmu kakilmu puiimmu 
3. ana 5 na amanna kakiina puanna 
1. incl. ana 5 ki 5 amiikki 5 kakilki 5 puakki 5 

1. excl. anamměng amiimměng kakamměng puiimměng 

1. incl. of ~ • 5 amiitta kakiita puatta 
2. beleefd ana ta 

ana'e amae kakile puangnge 
---~-·-~-··-- ·---------- ·---- -----··----- ---~----~-·· 

Volgens het paradigma amakku gaan a ll e woorden op -t en -11 

benevens s o m m i g e op -a. 
Een substantief dat door een ander, niet van het "voorzetselprefix" 

voorzien substantief bepaald wordt, bevat steeds het suffix -na, hv.: 
adanna Wadjo 5 de woorden v~n Wadjo'. 

6.6. De substantieven kunnen het "voorzetselprefix" ri- in, uit, 
naar, voor enz. voorgevoegd krijgen. 

6.7. De centrale morphemen van adjectievcn kunnen als substantief 
in de zin optreden, bv.: ssappa 5 detjeng iets goeds zoeken ( madetjeng 
goed). 

7. Adjectieven zijn gekenmerkt door het prefix ma- cn de onder 
volgcnde, op twee na alle volledig productieve, procédé's van verdubbe
ling en affigering, bv.: 

malampe 5 Iang 
ma- + 2 : malampe 5 -lampe 5 tamelijk Iang 
ma-+ -ang: malamperěng Ianger 
pomma-: pommalampe 5 langst 
sing- of sěng-: sillampe 5 of sěllampe' even Iang ~ niet 
. +2 f v + 2 ·zz 5 l 5 I volledig s~ng- o seng- : s~ ampe - ampe ongeveer even ang productief 

si-+ 2 +-na: silampe'-lampe 5 na op zijn langst 
Sommige adjectieven zijn affixloos, bv. warani dapper, en een enkele 

is gevormd met het improductieve prefix ba-: baittju 5 klein, baittju '
ittju 5

, po'baittju 5 enz. 
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8. I ntra.nsitieve werkwoorden zijn monomorphematisch of door 
· onder volgende morphologische procédé's gevormd. 

8.1. Monomorphematisch zijn bv.: pole komen, tea niet willen, mate 
sterven, tuo leven. 

8.2. Met ma- (zonder de bij adjectieven voorkomende procédé's) 
bv. : maelo 5 willen, matinro slapen, mabuang vallen. 

8.3. Met begin-geminatie of -prehamzering, n- vóór r-, mm- vóór 
vocalen en mp- in plaats van w- 11

, bv.: 
ttudang zitten, 5 djoppa lopen, nrewě 5 terugkeren, mmuling terug

keren, mpě s ding kunnen. 

8.4. Primaire intransitieven en formaties op basis van substantieven 
en naast transitieven ( 1, 2, 3) 12 met : 
mar-, bv.: marengkalinga horen, marana' met kinderen (anas) zijn 

makk-, bv.: makkita zien, makkarung vorst (arung) zijn 
mangng-,bv.: mangngurus gemeenschappelijk hebben 
mas-, bv. : ma :r bere geven ( -were), mas bola een huis ( bola) hebben 
ma gem._, bv.: massus uitgaan, mammusus oorlog (musus) voeren 

mappakkarung vorst doen zijn (ppakkarung). 

8.4.1. De verdeling van mar-, makk- en mangng- over de vocalisch 
aanvangende woorden is wat de eerste twee betreft synchronisch niet 
aan vaste condities gebonden 13 ; met mangng- komen geen formaties 
op basis van substantieven voor. Ma s- en m#em._ komen alleen voor 
bij resp. met stemhebbende occlusieven of w en met andere consonanten 
aanvangende woorden. Bij sommige met w aanvangende woorden 
treedt in plaats van ma:<- mamp- op, bv.: mampawa dragen (wawa), 
vgl. ma'běnni overnachten (wěnni nacht).14 

11 Men kan dit, rekening houdend met de normale sandhi, samenvatten als : ng
voor consonanten en mm- voor vocalen. Mogelijk gaan beide, althans bij deze 
intransitieven, historisch op een prefix (infix?) um terug. - Begin-geminatie, 
-prehamzering en -prenasalering treden waarschijnlijk alleen in zinssandhi na 
ecn direct voorafgaande vocaal op. Dit punt verdient nog nader onderzoek. 

12 Van deze transitieven is deze intransivering naar de vorm waarschijnlijk geheel 
productief. Het is echter nog een vraag of hier steeds scherp tussen tr. en 
intr. in de zin van 10.3.1. onderscheiden wordt. 

13 Makk- komt speciaal (alleen?) voor bij woorden waarvan het op taalvergelij
kende gronden aannemeHik is dat ze vroeger met een k aanvingen. Het prefix 
gaat historisch waarschijnlijk terug op een aan deze k geassimileerd mang- of 
mar- (het laatste via ma:<_?), bv.: makk-elong een elong (Makasaars en Taes : 
kel·ong) zingen, makk-cmre eten (Mak.: kanre voedsel, Taes: kande id.), makk
ita zien (Tae', Bare5e: kíta zien), makk-ěcút (<makk-ada) zeggen (Taes: 
kada woord, Mak.: kana id.). 

u Hier zijn dus duidelijk twee prefixen te onderscheiden: ma-'- (historisch uit 
mar-) en mang-; meestal zijn zij tengevolge van parallel verlopende sandhi 
samengevallen. Andere voorbeelden waarin dit niet gebeurd is, leveren man
tjadji (mang- + djadj•) en mcmgkau' (mang- + gaus), door hun bijzondere 
(thans improductieve) sandhi. 
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8.5. Naast transitieven (1, 2) duiden intransitieve formaties met pa
de handeling in het algemeen of voor één keer aan, bv.: 

pawuno doden, pawelai overlijden (eigenlijk: verlaten).15 
~\ 

8.6. Naast transitieven duiden intransitieve formaties met Sl- (s
vóór met i- aanvangende woorden) wederkerigheid aan en naast intran
sitieven en adjectieven met si- + -ang gezamenlijkheid, bv.: 

sita elkaar zien, ontmoeten, siwereng aan elkaar geven, sipadetjengi 
elkaar goed doen, sipakaingě s elkaar herinneren aan, waarschuwen ; 
situdangěng samen zitten, simadetjengěng of siadetjengěng zich met 
elkaar verzoenen. 

8.7. Op basis van substantieven komen formaties met makke-, kke
of me- voor in de betekcnis "in bezit zijn van", bv.: 

kkeanas of meanas kinderen hebben, makkeanu bezit hebben. 
9. Transitieve werkwoorden zijn door onder volgende procédé's 

gevormd. 

9.1. Met begin-geminatie enz. (zie sub 8.3.), bv.: 
ttiwis nemen, s bali antwoorden, nrappa roven, mmita zien, mpuno 

( -wuno) doden. 

9.1.2. Enige met e- aanvangende transitieven krijgen slechts een 
enkele m- voorgevoegd, bv. : 

mengkalinga horen, mennau stelen, memmaus ruiken, mengngala 
oogsten.16 

9.2. Met causatieve betekenis: 
9.2.1. Naast primaire en van substantieven gevormde intransitieven 

(4) met: 

bv.: pparola doen volgen (marola volgen) ppar-, 
ppakk-, bv.: ppakkarung vorst doen zijn (makkarung) 
ppangng-, bv.: ppangngurus gemeenschappelijk doen zijn 

( mangnguru s ) 
ppas-, bv.: ppa 5 diolo vóór doen zijn (masdiolo vóór zijn) 
ppauem._, bv.: ppassus uit doen gaan (massus). 

9.2.2. Naast intrinsitieven (1, 3, 6), transitieven (1) en met sing
gevormde adjectieven met ppa-, bv.: 

ppatunrus doen buigen (tunrus), pparewěs doen terugkeren (nrewě'), 
ppasita elkaar doen ontmoeten (sita), ppaita laten zien (mmita), ppa
sillampe, even Iang (sillampes) maken. 

9.2.3. Naast adjectieven, en met comparatieve betekenis, met ppaka-.. 
bv.: ppakapontjos korter maken (mapontjo' kort). 

9.2.4. Naast adjectieven met ppa- + -i, bv.: 
ppapontjori kort maken. 

15 Zie ook pg. 145. 
Hi Historisch is hier waarschijnlijk een prefix meng- aanwezig. 
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9.2.5. Naast adjectieven ( en met een betekenis element van 
streven ?) met ppe- + -i, bv.: 

ppedetjengi goed (trachten te ?) maken. 
9.3. Formaties op basis van substantieven en naast adjectieven en 

intransitieven in de betekenis van "hebben tot ( reden of oorzaak van)" 
met ppo-, bv.: 

ppoata tot slaaf (ata) hebben, pporěnnu tot reden van blij zijn 
( marěnnu) hebben, pposolang tot oorzaak van óndergaan ( masolang) 
hebben, ppotea tot reden van niet-willcn ( tea) hebben, ppoutana tot 
vraag hebben. 

9.4. Formaties met begin-geminatie enz. + -i op basis van sub
stantieven en telwoorden, met ma gem. + -i op basis van intransitieven 
(6), met ma- + -i of -i naast adjectieven en met -i op basis van andere 
intransitieven en transitieven, bv.: 

mměssoi in de zon ( ěsso) te drogen leggen, ttěllui met drie ( těllu) 
optreden tegen, massiturusi het samen eens zijn (siturus) over, magělli 
boos zijn (magělli) op, mangngěllí kopen (mangngělli) bij, ttudangi 
zitten op, ttaroi leggen op, ttaněrri belasten ( mataně s zwaar). 

9.5. Op basis van intransitieven (3, 4) en transitieven (1, 2, 3, 4) 
met -ang en met een betekenis als : ten behoeve van, door middel van, 
op de plaats of tijd van, samen met, bv.: 

llariang vluchten (llari) met, mangngělliang kopen (mangngělli intr.) 
voor (geld) of op (plaats of tijd) met één object 17

, mmělliang iets 
(2de object) kopen (mmělli tr.) voor (iemand of geld; lste object), 
ttaněrriang zwaar maken ( ttaněrri) voor ( mataně' zwaar). 

10. Sommige, hieronder te noemen prefixen worden vóór de stam
vorm der werkwoorden gevoegd. ln deze stamvorm is afwezig a) de 
begin-geminatie en wat daarmee gelijk staat, resp. b) de m van met 
ma- beginnende prefixen (uitgezonderd ma- van intransitieven (8.2.) 
en evenmin ma- van adjectieven (7) ). 

10.1. Deze stamvorm heeft, meestal (altijd ?) voorzien van een ver
baal persoonssuffix, de betekenis van imperatief, bv.: 

'Winrusko maak (mpinrus), assusko ga weg (massu'), ti'Wi 5 i neem 
het ( ttiwi ,) . 

10.2. Ret passieve prefix ri- (r- voor begin-i-) staat vóór de stam
vorm van tt:ansitieven en (sommige ?) intransitieven, bv.: 

riassuro er wordt bevolen ( massuro bevelen), ritiwi s genomen wor
den, rita gezien worden ( mmita zien), ripassu s uitgewezen worden 
(ppassu s uitwijzen), riagělli men is boos op ( magělli). 

10.3. De werkwoorden kunnen verbale persoonspre- en -suffixen 
aangevoegd krijgen. De prefixen staan vóór de stamvorm. De eind-

rr Wel kan in plaats van een 2de object een bepaling met ri- volgen die aangeeft 
wat gekocht wordt; zie Wrdb. s. v. ělli. 
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"' vocaal van een prefix is meestal afwezig voor een gelijke vocaal. De 
suffixen die met een enkele k beginnen, missen deze f a c u l t a t i e f 
na een vocaal en alt ij d na sommige modale suffixen (zie sub 5.2.); 
die met een vocaal beginnen, hebben na een gelijke vocaal een neven
vorm met een begin w-; in plaats van -a s staat -kas na een hamza. 
Naast ku- komt facultatief u- voor, en naast -kis, na een -ng, facul-
tatief -i s. 

prefixen 

massuro ssuro 
(bevelen) (bevelen) 
intr. tr. 

I. (k)uassuro (k)usuro 
2. muassuro musuro 
3. nassuro nasuro 
I. incl. 

l 2. bel. 
tassuro tasuro 

1. excl. 
kiassuro kisuro 

2. bel. 

suffixen 

maelos ttonang ll a o llari tea 
(willen) (zitten) (gaan) (vluchten) (weigeren) 

1. maelo-'kas ttonangnga s llaoa, llarias teawas 
2. maelosko ttonakko llao(k)o llari(k)o tea(k)o 
3. maelosi ttonangngi llaoi llariwi teai 
1. incl. ~ maelo-'kis ~ ttonakkis . llao(kW )llariki s tea(k)iS 
2. bel. ttonangngt s llariwi-' 
1. excl. maelokkěng ttonakkěng llaokkěng llarikkěng teakkěng 

10.3.1. De prefixen duiden het subject aan, de suffixen het subject 
bij intransitieven en het (1ste) object bij transitieven. Intransitieven 
hebben geen of slechts een onbepaald object of een van het "voorzetsel
prefix" voorziene bepaling, bv. : makkitai ribolae hij kijkt naar het huis, 

zien-hij naar-huis-'t 
matti'Wi-'kas waramparang ik neem goederen mee. 
nemen-ik goederen 

10.3.2. Bij transitieven treden pre- en suffixen tegelijk op wanneer 
object noch subject aan het werkwoord voorafgaat, bv. : 
nasuroas hij zendt mij, nasuroi atanna hij zendt zijn slaaf, 
hij -zenden -mij hij -zenden -hem slaaf -zij n 

nanrei api salassas e vuur verbrandt het paleis. 
hij -eten-het vuur paleis-'t 
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Gaat het object vooraf, dan ontbreken de suffixen bij het werkwoord, 
maar zij kunnen achter het object gevoegd worden, bv.: 
atanna nasuro zijn slaaf zond hij, 
slaaf-z'n hij-zenden 

iami nasěng madetjeng dit slechts noemde hij goed. 
dit-slechts-het hij-noemen goed 

Gaat het subject vooraf, dan ontbreken de prefixen, bv.: 
tami mmonroangngi wanuae hij slechts bewaakte het land ; 
hij-slechts-hij bewaken-het land-'t 
en analoog bij intransitieven, bv.: mmonroi riBone hij woont in Bone, 

wonen-hij in-B. 
riBonei mmonro in Bone woont hij. 
in-B.-hij wonen 

10.3.3. De prefixen worden bij intransitieven en, zonder suffixen, 
bij transitieven-met-volgend-object gebruikt in zgn. consecutief verband 
om de ondergeschiktheid aan het voorafgaande van de betreffende werk
woordsvorm uit te drukken, in verschillende betekenisschakeringen als 
"opdat", "zodat", "dan", "en" of na bepaalde woorden als de' niet, 
aga vervolgens, bv.: 
onrono kkotu urewě' blijf jij daar dan keer ik terug, 
blijf-nu-jij daar ik-terugkeren 

aga narewěs toen keerde hij terug, des namaradja hij is niet groot. 
toen hij-terugkeren niet hij-groot 

ll. Substantieven en adjectieven kunnen tot intransitieve werk
woorden getransponeerd worden door aanvoeging van de verbale per
soonsaffixen, bv.: arungngi hij is vorst, ana,ko gij zijt kind, muanas en 
gij zijt kind, maradjai hij is groot. 

12. Alle werkwoordsvormen kunnen op twee manieren gesubstan
tiveerd worden : 

1 ° door de verbale persoonssuffixen te vervangen door de overeen
komstige possessieve ; deze vormen worden daardoor ondergeschikt aan 
bepaalde direct voorafgaande woorden (bv. voegwoorden), als gangka 
totdat, agana vervolgens, sabas, mukka omdat, tallalo, těmmaka gewel
dig, wěttu toen, ia wat betreft, of aan een werkwoord elders in de zin 
en dan in temporele of causale betekenis, bv.: 
wěttu mutikkěkku toen gij mij gegrepen had ( mutikkěngnga s), 
toen gij-grijpen-mijn gij-grijpen-mij 
ia riasěkku mpunoi wat betreft dat van mij beweerd wordt 
wat-betreft genoemd-mijn doden-hem 

(riasěngngas) dat ik hem gedood heb, 
genoemd-ik 
natěllumpěnni llěttusna toWadjos e en drie dagen nadat de Wadjo-
het-drie-dagen aankomen-hun Wadjorezen-de 
rezen waren aangekomen (llěttu'i ). 

aankomen-zij 

natamua kuwerengngi naellaunna hierom slechts heb ik (het) hem 
en-dit-slechts ik-geven-aan-hem hij-vragen-z'n 
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gegeven omdat hij het vroeg (naellaui ), 
hij-vragen-het 

naitana 18 ana,na riparewě' marěnnuni toen hij zag (naitai ) 
hij-zien-z'n kind-z'n teruggebracht blij-nu-hij hij-zien-het .-

dat zijn kind teruggebracht was verheugde hij zich. 
2° met het suffix -e, dat a) als relativum het subject of bij transi

tieven ook het object aanduidt, of b) als lidwoordsuffix de werkwoords
vorm zelf een ondergeschikte positie in de zin verleent; het wordt vóór 
een eventueel persoonssuffix geinfigeerd, bv.: 
a) (tr.) subj. 'bolaiengngi gau'na die zijn zaak huisvest 

huisvesten-die-het zaak-z'n 
obj. napogau se wat hij gedaan heeft 

hij-doen-wat 
le obj. musapparěngnge detjeng voor wie gij iets goeds zoekt 

gij-zoeken-voor-wien goeds 
2e obj. naelorěngnge seadjikku wat mijn broer (van mij) wil 

hij-wensen-van-wat broer-mijn 
(in~r.) subj. malěmpu' e die rechtvaardig is (of: de rechtvaardige) 

b) (tr.) adja' mupa'bekkaduai mmewaengngi Wadjo' 
niet gij-tweemaal-maken-het weerstaan-'t-hem 
dat gij niet voor de tweede maal Wadjo 5 weerstaat I 

(intr.) kuellau ana'engnga 5 en ik vraag dat ik kind ben 
ik-vragen kind-zijn-'t-ik 
makkědae terwijl hij zei, zeggende, luidend, nl. 
zeggen-'t 

13. Het negatieve prefi;x těng- 19 kan voor alle werkwoordsvormen 
behalve de imperatief gevoegd worden, bv. : těnnaitako hij ziet u niet, 
tě'baittju'i hij is niet klein, těnriala wordt niet genomen, 
těngngarungngi hij is niet vorst. 

18 In een dergelijk geval kan alleen de plaats van het accent uitwijzen, of men 
met het modale of met het possessieve suffix -na te doen heeft : naitana en hij 
heeft nu gezien, naitana toen hij zag. Bij naitanana is het eerste -na possessief 
en het tweede modaal. 

19 In het woord těnnia of tania, niet, is de oorspronkelijke eind~n nog bewaard 
(tan-ia "niet-hij"), vgl. Tae' tannia naast tangngw, niet. Het Makasaars heeft 
taia (ta-ia "niet-hij"); het Makasaarse tania 5 is niet direct vergelijkbaar, daar 
dit het negatief is naast niiOJs, er is. 
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C. DE HANDSCIIRIFTEN 

De stukken die op de geschiedenis van Wadjo~ betrekking hebben, 
uit de handschriften der hs.-verzamelingen van: de Matthes-stichting 
te Makasar 1 (Mak), de Lembaga Kebudajaan Indonesia "Kon. 
Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen" te Djakarta 2 

(Djak) en de Universiteitsbibliotheek te Leiden 3 (Leid), zijn in dit 
overzicht gerangschikt volgens de rubrieken: kronieken, vorstenlijsten, 
verdragen en episodes, terwijl binnen deze rubrieken voor zover moge
lijk aan een chronologische volgorde is vastgehouden. Stukken die met 
enig recht als (afschriften van) eenzelfde tekst aangemerkt kunnen 
worden, zijn onderscheiden door een index-cijfer bij een gemeenschap
pelijke aanduidingsletter. Daar een aantal hss. slechts in de vorm van 
een (bij de Leidse Universiteitsbibliotheek berustende) microfotocopie 
(ft) ter inzage was, kunnen niet van alle hss. de materiele bijzonder
heden opgegeven worden. De hss. van de Matthes-stichting zijn nage
noeg alle in betrekkelijk recente tijd door Buginese assistenten vervaar
digde afschriften (afs) van hss. uit particulier bezit. De namen van de 
eigenaars der oorspronkelijke hss. zijn hier vermeld. 

1. Kronieken. 

Al Leid Cod Or 1922 pg 2-12a, hs in 1869 verworven van W. R. 
van Hoevell, gr fol, 33 rg per pg, watermerk vrijheidsleeuw met 
boom op kroon, eerste hlad ontbreekt, in de spelling valt op een 
1\1 voor de s. Na een stuk over het tweede kwart van de 17 eeeuw 
tot ± 1650 volgt een door II aangeduid tweede deel beginnend 
met de dood van Samalangi ~ Arung van Buli en doorlopend tot 
de tweede regering van toAli (-+- 1625). In beide delen staan een 
aantal fragmenten in chronologisch verkeerde volgorde. 

A2 Mak 85 pg 2-44, ft Leid A52e, hs afs hs van La Tjangge in 
Sidenreng, fol, 39 rg per pg. Een stuk dat op enkele kleine ver
schillen in woordgebruik na en één omzetting méér volkomen 

1 In 1950 heeft dhr A. Djamali de Buginese hss van de Matthes-stichting in korte 
inhoudsopgaven beschreven (ongepubliceerd). 

2 "Beknopte beschrijving van de Boeginese en Makassaarse handschriften van 
de Lembaga Kebudajaan lndonesia "Kon. Bataviaasch Genootschap van Kun
sten en Wetenschappen" door A. A. Cense 1950 (ongepubliceerd). 

3 De bruikleenverzameling van het Nederlandsch Bijbel Genootschap, die bij de 
Leidse Universiteitsbibliotheek berust, is beschreven in: B. F. Matthes, Kort 
verslag enz. 1875, en Vervolg op het kort verslag enz. 1881. 
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gelijk is aan Al, terwijl hier bovendien het in Al ontbrekende 
begin aanwezig is. De vanwege de omzettingen als later toege
voegd te herkennen titel luidt : over de bondgenootschappen van 
Wadjo' en Goa. Geen verdeling in twee delen. 

A3 Mak SS pg 98-102 (zie A2). Fragment uit dezelfde tekst, soms 
bij Al soms bij A2 aansluitend, over de Goarese aanval op 
Akkotengěng tot de dood van Kadjao Lali'doJ (16de eeuw). 
Daaraan gaan echter vooraf het Těllumpottjo-verdrag (tweemaal 
hetzelfde gesprek) en enkele regels over de op dat verdrag vol
gende strijd tegen Lamuru, Sidenreng en Tjenrana, die in Al, 2 
ontbreken. A4-7 zijn hetzelfde stuk als A3. 

A4 Leid NBG 99 pg 1-6, hs door Arung Mandaile overgeschreven 
van een hs van zijn vader Daeng Memangung (B. Chr. III 
pg 60, 78), gr fo!, 14 rg per pg, als kasboek gelinieerd papier. 
interlineaire aantekeningen van Matthes. 

AS Leid NBG 100 pg 41-44, hs afkomstig van Arung Padali vorst 
van Tempe (B. Chr. III pg 61, 78), fo!, 29 rg per pg, watermerk 
Holi. tuin HSH. 

A6 Leid NBG lOl pg 62-73, hs gevonden in de woning van Arum
Pone Besse Kadjuara na de verovering van Passempě' op 
9 Dec. 18S9, fol, 27 rg per pg, watermerk Holi. tuin PB. AS en 
A6 zijn hoogstwaarschijnlijk beide afs van eenzelfde hs. 

A7 Leid NBG 208 pg l47-1S7, hs afkomstig van Tadjuddin luite
nant der Maleiers te Makasar, fo!, 31 rg per pg. 

B 1 Mak 108 pg 113-129, ft Leid A4Sa, hs afs hs van I mam 
WadjoJ te Makasar, fo!, 38 rg per pg. Stuk dat vanaf kort na 
de aanval van Luwu J op Bone tot aan de aanval van Goa op 
Akkotengěng gelijk loopt met Al (dl II) en A2 met vaak af
wijkend woordgebruik Daarvóór vanaf twee jaar na de ver
overing van Rumpia en Paria door WadjoJ is het meer over
eenkomstig E, echter met grote hiaten en ook afwijkingen in 
essentiěle details. 

B2 Mak 189 pg 14-30, hs afs hs van Arung Bila in Soppeng, fol, 
37 rg per pg. Hetzelfde stuk als Bl, soms meer soms minder 
gelijk aan Al, 2. . 

Cl ft Leid A9 pg 31-74, 223-2S6, hs in particulier bezit van de 
Karaeng van Goa, gr kwrt, 17 rg per pg, dík papier, watermerk 
lelie op schild VI, 2S6 pgg totaal, uiterlijk vrij sterk gehavend. 
Het tweede deel draagt tot opschrift: over de attoriolong van 
WadjoJ en loopt van We Těnrisui de dochter van de stichter 
van Tjinnotta'bi tot vlak voor de dood van Puang riMaJgalatung 
(de tekst eindigt hier abrupt; omdat het papier vol was ?), het 
eerste deel van twee jaar na de verovering van Luwu' door Goa 



en Bone tot de verovering van Tosora in 1670. De twee delen 
sluiten dus niet aan. 

C2 Leid NBG 131 pg 92-115, fol, 27 rg per pg, papier van J. Honig 
en Zoon, watermerk Holi. tuin J H en z. Stuk komt met zeer 
weinig afwijkingen overeen met Cl pg 233-256 en loopt dan 
(pg 111-115) nog door tot vlak na de verovering van Luwu' 
door Goa en Bone en sluit zo dus aan op Cl pg 31-74. 

C3 Leid Cod Or 1923 II pg 16---31, bundel van verschillende bij 
elkaar ingebonden hss, waarvan althans sommige blijkens in het 
Engels gestelde aantekeningen eens in Engels bezit geweest zijn, 
in 1869 verworven van W. R. van Hoěvell, dl II fol, 25 rg per 
pg, watermerk Holi. tuin VG. Een transcriptie volgens een 
Nederlands systeem (oe =u, ie =i, a= ě, eij = e, geen hamza 
of consonantverdubbeling) van een stuk als Cl, maar met detail
afwijkingen, vanaf het huwelijk van La Matarěng tot de eerste 
overwinning van Wadjo' op Matjanang. 

C4 Mak 119 pg 17-19, ft Leid A44b, hs afs hs van Ambo' Sappe
wali in Parepare, fol, 37 rg per pg. Een stuk dat overeenkomt 
met bet begin van Cl, 2 cn doorloopt tot het huwelijk van La 
Těnriliwěng. 

Dl Leid NBG 99 pg 263-285 (zie A4). Een attoriolong van 
Wadjo', lopend van de eerste Arung-matoa La Palewo tot de 
komst van Arung Singkang in Wadjo' (1736), deels niet meer 
dan een opsomming van de Arung-matoa's. Door Matthes ge
publiceerd in B. Chr. I pg 502-518.4 

D2 Leid NBG 100 pg 131-142 (zie AS). 
D3 Leid NBG 101 pg 62-73 (zie A6). 
D4 Leid NBG 111 pg 13-29, hs afkomstig van Daeng Memangung. 

fol, 17 rg per pg, Maleise interlineaire vertaling van D. M. 
D5 Leid NBG 208 pg 147-157 (zie A7). 
D6 Mak 8 pg 71-79, ft Leid A42a, hs afs hs van Andi Panjamen 

in Tanete, fol, 38 rg per pg. 
D7 Mak 85 pg 206---217 (zie A2). 
D8 Mak 90 pg 16---40, ft Leid A42c, hs afs hs van toMarilalěng 

van Luwu 5 , fol, 39 rg per pg. Een volledige copie van B. Chr. I 
pg 502-520. 

D9 Mak 104 pg 81-93, ft Leid A42e, hs afs hs van Bettempola 
(in Wadjo 5

), fol, 38 rg per pg. 
El Djak Vt 127 pg 4-121, ft Leid A11b, kwrt, 19 rg per pg, papier 

4 Een vertaling van deze tekst, kennelijk naar een soms afwijkend soms defect 
cn ook onvolledig hs, overeenkomende met B.Chr.I pg 502-509, is gepubliceerd 
in [van Hoevell], Bijdragen, dl VII, pg 249-253: "Beknopte geschiedenis van 
Wadjo, vertaa!d uit een Boegisch handschrift". 
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en toestand waarschij nlij k overeenkomend met C 1 , paginering 
begint met 4, de eerste twee bladen ontbreken (dus), zeer on
duidelijk schrift met weinig onderscheid tussen letters als a, pa, 
la, wa, na, ta, vrij veel dittografieen en andere verschrijvingen. 
Het voornaamste stuk in dit hs is een Iange kroniek die hier 
begint bij de herdoping van Buli in Wadjo$ en loopt tot de 
bijeenkomst in Timurung van 1763, in een aanhangsel volgt iets 
over deze conferentie. Het bevat vooral in het begin uitgebreide 
genealogieen der vorstenfamilies. Voornamelijk dit stuk ligt ten 
grondslag aan de hier uitgegeven Kr. Op pg 122 en 123 staan 
vier, wel met de zelfde hand als het voorafgaande geschreven, 
korte persoonlijke aantekeningen uit Wadjo~. waarvan twee in 
1257 H. (= 1841 A.D.) gedateerd zijn. 

E2 Mak 185 pg 1-65, hs afs hs uit Parepare, fo!, 37 rg per pg. 
gelinieerd papier. Op slechts kleine afwijkingen en omissies na 
is dit stuk hetzelfde als El. Het begint iets eerder: bij de komst 
van La Banra~ in Wadjo~, maar de eerste drie pagina's bevatten 
vrij veel, telkens door puntjes aangegeven, omissies ( onleesbare 
woorden, vlekken of gaten in het afgeschreven hs) en daarna 
zelfs een groot hiaat overeenkomende met pg 7-11 van El. 
Het míst het aanhangsel van El. 

Fl Mak 267 pg 65-68, 70-79, 127-151. 242-254, hs afs hs van 
Andi Mangkona Arung-matoa tot 1950, fol, 40 rg per pg, ge
linieerd papier. Een vrije bewerking van een tekst E. De 
genealogieen zijn er uit gelicht en apart gezet in de eerste twee 
gedeelten. Het derde deel is venleeld in vele hoofdstukken met 
te pas of te onpas aangebrachte opschriften, hegint bij cle Arung
matoa Sěttiriwarě~ en loopt door tot en met de Arung-matoa 
La Pa~děngngěng (19de eeuw). Het vierde deel is het stuk van 
de kroniek over Arung Singkang. 

F2 Mak 45 pg 1-24, ft Leid A48c, hs afs hs van Karadjeng van 
Singkang, fol, 37 rg per pg. Dit stuk komt grotendeels overeen 
met Fl, vanaf de aanval van Wadjo~ op Djampu, maar het mist 
de indeling in hoofdstukken en enkele toevoegingen van Fl. 

Gl Leid Cod Or 1923 V pg 1--33 (zie ook C3), fol, 30 rg per pg, 
watermerk Holi. tuin GR en vanaf pg 22/23 vrijheidsleeuw PB, 
alinea's gemarkeerd met kruisen. Vooraf gaat een pg excerpt
vertaling in het Engels. Het begint met de stichting van Tjin
notta'bi, dan volgt het begin van de genealogie als in Cl, 2 tot 
het huwelijk van La Patongai,daarna een verhaal over La Banra', 
en daarna van de dood van La Patiroi tot de dood van Puang 
riMa~galatung een uitvoerige kroniek en van toNampe' tot en 



met La Pa s děngngěng een weinig uitvoerige opsomming van de 
Arung-matoa's. 

G2 Mak 35 pg 1-26, ft Leid A42b, hs afs hs van Arung Pontjeng 
(in Bone), fol, 38 rg per pg, brede kantmarge. Hetzelfde stuk 
als Gl, maar tot één Arung-matoa (La Pawěllangi) verder 
doorlopend. 

G3 Leid Cod Or 1923 II pg 2-11, 14-15 (zie C3). Transcriptie 
als C3 van 1° het verhaal over La Banra s uit een stuk als G 1, 2 
en 2° het daaraan in Gl, 2 voorafgaande. 

G4 Mak 185 pg 151-152 (zie E2). Het tweede gedeelte van het 
La Banras-verhaal, in soms afwijkende bewoordingen. 

H Djak Vt 139 IV pg 20--43, portefeuille losse hss, fol, 34-43 
rg per pg, broos papier, waardoor de scherpe inkt vaak op de 
ommezijde is doorgevloeid en gaten in het papier heeft uitgebeten. 
Het stuk begint met de stichting van Tjinnottasbi en loopt door 
tot vlak na La Pasamula (eind 19de eeuw), het is in vele opzich
ten een eigen samenvatting van Wadjoss geschiedenis. In de taal 
is opvallend het gebruik van koi voor ri- (prep.), in dit stuk 
zowel als in andere stukken uit hetzelfde hs. 

ll Mak 115 pg 5-11, ft Leid A44a, hs afs hs van Sullewatang van 
Amali, fo!, 40 rg per pg. Volgens de titel is dit stuk een attori
olong van Wadjos. Na een relatief Iange inleiding volgt de 
geschiedenis van Buli en cle Batara Wadjos uitlopencle op het 
verdrag van Arung Saotanre met de Wadjorezen. In cle genea
logie zijn Mampuse gegevens verwerkt. 

I2 Mak 82 pg 58--63. ft Leid A43b, hs afs uit Doping (in Wacljos). 
fo!, 39 rg per pg. Stuk nagenoeg gelijk aan ll. 

I3 Mak 44 pg 1-10, ft Leicl A50b, hs afs hs van Sullewatang van 
Amali, fo!, 38 rg per pg. Nagenoeg hetzelfde stuk als ll, 2, aan 
het slot nog met enige adatregelingen uitgebreid. 

Jl Mak 82 pg 68--71 (zie 12). Over de Arungs van Bettempola 
toTaba en toMa sdualěng als Ranrěngs van de achtereenvol
gende Arung-matoa's, daarna een genealogie van hun geslacht 
tot de kinderen van Daeng Situdju (18de eeuw). 

J2 Mak 115 pg 15-17 (zie ll). 
J3 Mak 44 pg 11-15 (zie 13). 
Kl Mak 115 pg 4&-47 (zie ll). Een genealogie van Bettempola, 

van Mattodjangnge tot de kleinkinderen van Daeng Situdju, in 
opzet en details afwijkend van die in J. 

K2 Mak 115 pg 18-19. Hetzelfde stuk als Kl maar niet verder 
voortgezet dan Pětta Ssorose. 

K3 Mak 44 pg 15-16. Gelijk aan K2. 
Ll Mak 119 pg 20-22 (zie C4). Drie stukken genealogie resp. 
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getiteld: 1 ° de Talotěnrengse voorouders van Arung Bettem
pola, 2° de Talotěnrengse voorouders van Pětta Ma 5 bolabatue 
(welke naam er verder echter niet in voorkomt), 3° de voorouders 
van Arung Bettempola in Tua. In het eerste en derde stuk is 
Daeng Le bi s de laatstgenoemde, het tweede eindigt met diens 
kinderen o.w. Daeng Situdju. 

L2 Mak 267 pg 68-70 (zie Fl). Dezelfde drie stukken in de volg
orde 1, 3, 2. 

Ml Mak 119 pg 28-38 (zie C4). Een genealogie van de afstamme
Iingen van Puang riMa 5 galatung onder wie Jater ook de 
Ranrěng-geslachten, voortgezet tot waarschijnlijk in de 18de 
eeuw. Daartussen verhalen over de strijd van Puang riMa 5 gala
tung voor Sangalla 5 tegen Pantilang, en de droom van toU 5 dama 
over de ratten in de onderwereld. 

M2 Mak 85 pg 1-2 (zie A2). Hetzelfde stuk als Ml, maar zonder 
het gedeelte over Puang riMa 5 galatung. 
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2. Vorstenlijsten. 

N Leid NBG 106 pg 240-251, hs afs door La Siri (assistent van 
Matthes) van hs van La Using Daeng Matoně 5 kapitein der 
Wadjorezen te Makasar, fo!, 12 rg per pg, watermerk vrijheids
Ieeuw V dL, interlineaire aantekeningen van Matthes. Met korte 
opmerkingen over de meeste Arung-matoa's, tot en met La 
Salewangěng (begin 18de eeuw). 

Ol Leid NBG 123 pg 7-12, klein kwrt, 15 rg per pg, begint (op 
Arabische wijze) op de achterste pg. De "attupurěng" (volgorde) 
der Arung-matoa's met korte opmerkingen over ieder van hen 
tot La Ma 5 dukěllěng (18de eeuw). 

02 Djak Vt 125 VI pg B6-10, ft Leid C3, 26 rg per pg. 
03 Djak Vt 125 VII pg 1-3, ft Leid Cl, 42 rg per pg, in Latijnse 

Ietters staat er hoven: Pabitjara Laodo Soppeng. 
P Leid NBG 106 pg 121-133 (zie N). Loopt tot La Pallalěng 

(-+- 1800). 
Q1 Mak 115 pg 13-15 (zie ll). Loopt tot La Pallalěngngěng. 
Q2 Mak 82 pg 66-68 (zie I2). 
Q3 Mak 44 pg 10-11 (zie I3). 
R Mak 189 pg 11-14 (zie B2). Loopt tot La Tjělla (19de eeuw). 
S Leid NBG 208 pg 145-146 (zie D5). Loopt tot La Tjintjing, 

broeder van de vorst van Sidenreng La Pangorisěng, en in 1861 
Arung-matoa geworden. 

T Leid Cod Or 6739d pg 10-12, portefeuille Iosse hss, oct, 21 rg 
per pg, aantekeningen en opmerkingen voor de zetter afkomstig 



van Matthes. Niet meer dan een lijst met namen van Arung
matoa's en hun regeringsduur tot La Tjintjing, waarschijnlijk 
de grondslag voor B. Chr. I pg 518-520. 

Ul Djak Vt 139 VII pg 1-2 (zie H). Lijst namen met een heel 
enkele opmerking tot Isěhaka' ( + 1906). 

U2 Mak 119 pg 62-63 (zie C4). Lijst namen tot La Mangkona 
(aangesteld 29 Apríl 1933). 

V Mak 267 pg 121-126 (zie Fl). Vorstenlijst tot La 0 5 dang 
(20e eeuw). 

3. V erdragen. 

W Het verdrag van Wadjo' met Luwu 5
, in B. Chr. 1 pg 532 uit

gegeven volgens Wl. Het stuk stemt in alle hss in grote mate 
overeen. 
Leid NBG 111 pg 2 (zie D4). 

2 Leid NBG 99 pg 9 (zie A4). 
3 Leid NBG 100 pg 48 (zie AS). 
4 Leid NBG 101 pg 82 (zie A6). 
S Leid NBG 208 pg 172 (zie A7). 
6 Mak 8 pg 42 (zie D6). 
7 Mak 66 pg 14-15, ft Leid A43a, hs afs hs van Opu Balirante 

van Luwu 5
, fol, 38 rg per pg. 

8 Mak 55 pg 2, ft Leid A42c, hs afs hs van Muhammad diKahu, 
fol, 38 rg per pg. 

9 Mak 85 pg 110 (zie A2). 
10 Mak 145 pg 274, ft Leid A44c, hs afs hs van Andi Amě', fol, 

38 rg per pg. 
ll Mak 187 pg 127, ft Leid A44d, hs afs hs van Ambo 5 Enre' 

(in Soppeng), fol, 38 rg per pg. 
Xl Leid NBG 111 pg 3-6 (zie D4). Het Těllumpottjo-verdrag 

volgens de uitgave in B. Chr. I pg 532-536, waaraan het stuk 
uit dit hs ten grondslag ligt. Alleen het opschrift is van Matthes 
zelf. 

X2 Leid NBG 99 pg 7-9 (zie A4). Hetzelfde stuk als Xl, alleen 
aan het slot enkele regels korter. 

X3 Leid NBG 100 pg 108--110 (zie AS). Als X2. 
X4 Leid NBG 101 pg 57-59 (zie A6). Als X2. 
XS Leid NBG 208 pg 170--172 (zie A7). Als X2. 
X6 Mak 104 pg 58-59, 93 (zie D9). Evenals de volgende in hoofd

zaak hetzelfde stuk als Xl-5. 
X7 Mak 108 pg 75-76 (zie Bl). 
X8 Mak 145 pg 274-278 (zie WS). 
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X9 Mak 8S pg 184--18S, 218--220 (zie A2). 
X10 Mak 189 pg 47-49 (zie B2). 
Yl Mak 82 pg 71-72 (zie I2). De vorsten en mmtsters die het 

Těllumpottjo-verdrag sloten, voor een deel andere dan in X. 
Y2 Mak llS pg 19 (zie ll). 
Z Het verdrag van de V.O.C. met Wadjo' in 1670. 

1 Leid NBG 112 pg 107-111, gr kwrt, 17 rg per pg. 
2 Leid NBG 99 pg 84--88 (zie A4). 
3 Leid NBG 100 pg 142-144 (zie AS). 
4 Leid NBG 208 pg 236-238 (zie A7). 
S Mak Sl pg 16-18, ft Leid A42d, hs afs hs van Imam Pallengu', 

fol, 37 rg per pg. 
AA Djak Vt 139 VII pg 3-8 (zie H). Ret verdrag van het N.I. 

Gouvernement met Wadjo' onder de Arung-matoa La Koro in 
1888. 

BB Djak 139 VII pg 2 (zie H). "Korte verklaring" voor Wadjo' 
on der de Arung-matoa Isěhaka 5 in 1906. 

4. Episodes. 

CCl Mak 18S pg 139-143 (zie E2). Ret uiteenvallen van Tjinnot
tasbi en de hereniging in Wadjo' onder de Batara Wadjo' en 
de drie Ranrěngs. 

CC2 Mak 267 pg llS-121 (zie Fl) id.; de aanstelling van de eerste 
Arung-matoa. 

DDl Leid Cod Or 1923 VI pg 1-7 (zie ook C3), fol, 28 rg per pg, 
watermerk Holi. tuin GIB. De stichting van Wadjo' vanuit 
Madjawulěng, de aanstelling van La Palewo tot Arung-matoa, 
over de aanstelling en regering van Puang riMa s galatung. 

DD2 Leid Cod Or 1923 II pg 1, 11-14 (zie C3). Transcriptie van 
het begin van D D 1. 

EE Mak 108 pg 110-112 (zie Bl). Een verhaal over de stichting 
van Wadjo', waarin o.a. La Banras een rol speelt en een Batara 
Wadjo' voorkomt, de aanstelling van de eerste Arung-matoa 
La Palewo. 

FF Leid NBG 92 pg 1-24, fol, 30 rg per pg. Ret hele hs wordt 
ingenomen door het verhaal van de Prinses met de huidziekte 
(B. Chr. I pg 1-26). Enkele verbeteringen en aantekeningen 
in margine van Matthes. 

GG Mak 267 pg S-6 (zie Fl). Over La Topiwanua en zijn zoon 
La Tanamparě'. 

HRl Mak 18S pg 1S8--16S (zie E2). Over het zegenrijke bestuur van 
Puang riMa s galatung en zijn laatste uitspraken. 
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HH2 Mak 187 pg 69-73 (zie Wll). 
HH3 Mak 188 pg 46--52, ft Leid A53a, hs afs hs van Arung Bila 

(Soppeng), fol, 38 rg per pg. 
HH4 Mak 189 pg 41-47 (zie B2). 
HH5 Mak 189 pg 69-70 (zie B2). 
HH6 Mak 267 pg fr.-.-18 (zie Fl). Een vrije bewerking van hetzelfde 

verhaal. 
JJ Mak 145 pg 168-177 (zie WlO). Uitspraken van Puang ri

Ma$galatung oververteld door Nene Allomo van Sidenreng. 
KK Mak 95 pg 4, ft Leid A43d, hs afs hs van Arung Panintjong, 

fol, 38 rg per pg. Fragment van een strijd tussen West- en 
Oost-Wadjo$ waarin ook Timurung en Těllě$ gemengd worden. 

LLl Mak 187 pg 30-36 (zie Wll). De tocht van Soppeng, Wadjo' 
en Bone naar Běrru$ om palen te kappen voor Goa, het Těllum
pottjo-verdrag en de daarop volgende oorlogen van Soppeng. 
Vooraf gaat een uitvoeriger stukje (pg 30) over het mappaduppa 
rapang dan in Xl-10. Dit ontbreekt in de volgende hss. 

LL2 Mak 188 pg 17-20 (zie HH3). 
LL3 Mak 189 pg 178-182 (zie B2). 
LL4 Mak 145 pg 276-278 (zie W10). 

MMl Leid NBG 122 pg 208-243, kwrt, ll rg per pg, titel van het 
hs: "over de rechtspraak van Sangkuru in Wadjo 5 de matoa 
van vroeger". Een stuk over de prediking van de Islam in 
Wadjo$ door Dato$ Sulaemana en Dato$ riBandang en de 
instelling van de sarat-functionarissen. 

MM2 Djak Vt 132 pg 44-50, ft Leid A38d, fol, 27 rg per pg. 
MM3 Mak 185 pg 93-103 (zie E2). 
MM4 Mak 267 pg 189-198 (zie Fl). Met een hiaat in de theologische 

uiteenzettingen en een uitbreiding van de legende aan het slot. 
MM5 Djak Vt 135 pg 47, ft Leid A40b, er staat buitenop: Aroe Tempe 

vertaald te Soppeng, fol, 42 rg per pg. Alleen het begin van dit 
verhaal. 

NN Mak 189 pg 92, 86-87 (zie B2). Een boodschap van Wadjo$ 
aan Bone en het antwoord daarop (18de eeuw). 

001 Leid Cod Or 1923 VI pg 9-10 (zie DDl). Over de oorlog van 
Arung Palakka tegen Tosora en de schatting die Wadjo$ op
gelegd werd; over Arung Singkang, zijn overwinning op Bone, 
zijn tocht naar Djuppandang en de expeditie van Nederlanders 
en Boneers tegen Wadjo$. 

002 Mak 189 pg 38 (zie B2). De schatting die Wadjo 5 aan Bone 
opbracht in 1670 en die welke Wadjo$ in 1739 aan Bone en 
Soppeng oplegde. 

PPl Leid Cod Or 1923 VI pg 11-46 (zie DDl). Over Arung Sing-
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kang, van zijn aankomst in Mandar (1735) tot 1742, daarna losse 
aantekeningen over gebeurtenissen in Djuppandang tot 1775. 
Bijna alles is nauwkeurig gedateerd. 

PP2 Leid NBG 106 pg 148--181 (zie N). Hetzelfde stuk met enkele 
grote hiaten en van 1738 tot 1742. 

QQ Leid NBG 126 pg 1-14, kwrt, 9 rg per pg, geschreven door de 
Maleier Daeng Matola, interlineaire aantekeningen van Matthes. 
Een poetisch getint stuk over de komst van Arung Singkang 
in Doping en zijn onderhandelingen met Bone en Wadjo 5

• 

RR Mak 267 pg 152-153 (zie Fl). Gesprek tussen Gěllarrěng 

Bontoala 5 en Arung Singkang in Doping; een boodschap van 
Wadjo 5 aan Bone en bet antwoord daarop ten tijde van de 
aanval op Djuppandang. 

SS Mak 267 pg 198-199 (zie Fl). Twist over Modjong tussen 
Belawa en Sidenreng tijdens Arung Singkang. 

TT Mak 108 pg 79-80 (zie Bl). Een briefwisseling tussen Wadjo 5 

en Adjattapparěng. 
UU1 Leid NBG 125 pg 108-125, hs in 1861 door Matthes verwor

ven van Arung Udjung toMarilalěng van Bone, fo!, 21 rg per pg, 
watermerk Holi. tuin LL en Co. Notulen van een conferentie 
der Těllumpottjo in Timurung op zeven data in 1760. 

UU2 Mak 41 pg 70--76, ft Leid A42c, hs afs hs van Arung Pontjeng, 
fo!, 37 rg per pg. De eerste, tweede, derde (gedeeltelijk) en 
zevende bijeenkomst van deze conferentie, hier in 1763 gedateerd. 

Ook enkele hss van de Matthes-stichting, die we door omstandig
heden niet ter inzage konden krijgen, .bevatten stukken die volgens de 
korte inhoudsopgaven van dhr Djamali op Wadjo 5 betrekking hebben. 
Hieronder volgt daarvan een opsomming naar deze inhoudsopgaven. 
Sommige zijn zeker afschriften overeenkomende met hoven reeds ge
noemde stukken. 
Kroniek ( ?) : Mak 84, hs afs hs van Ranrěng Tua; pg 63-77: Riwajat 
La Topiwanua sampai kepada Puang riMa 5 galatung, 137-141: Per
mulaan Massaolotjie, 141-145: Sedjarah Wadjo5

, 145-153: Nenek
nja Arung Bettempola di Talotěnreng, 153-159: Waktu kawin La 
Mangkatje 5 di Baringěng, 210--219: Mulai dibuka Wadjo 5

, 219-273: 
Batara Wadjo 5 tot La Pawěllangi (= F ?). 
Vorstenlijst: Mak 74 pg 94--97. 
Verdrag LU'wu 5 Wadjo': Mak 58 pg 5 (= W). 
Těllumpottjo (verschillende stukken): Mak 58 pg 1-5, 6, 37-38; 
Mak 68 pg 49-50, 50 (di Latimodjong), 59-63; Mak 74 pg 82-83, 
86--87 (di Latimodjong), 88-89 (Těll. dibarui), 90--91, 123-124, 
147-148 ; Mak 84 pg 321-322, 369-372 ; Mak 113 pg 3~38 ( ?) . 
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Verdrag van 1670: Mak 58 pg 81-83 (=Z). 
Uitspraken van Puang riMa5 galatung: Mak 68 pg 10--11; Mak 171 
pg 8-9; Mak 192 pg 27-29; Mak 195 pg 6-7. 
Uitspraken van toU 5 dama: Mak 68 pg 11-12; Mak 74 pg 139-140. 
Over de Islamisering: Mak 84 pg 326-336 (=MM). 
De verovering van Tosora: Mak 84 pg 275-276. 
Arung Singkang: Mak 84 pg 276-277: Kata2 La Ma 5 dukěllěng 

sewaktu naik didarat ( = RR ?), pg 336 ( = SS). 
Gesprek met Adjattapparěng: Mak 79 pg 253-259 ( = TT). 
Mak 74 pg 178-179: Maka datang suruhan Radja Goa menetapkan 
perbatasan Sidenreng dengan Wadjo 5

; Mak 79 pg 42-45: Sesudah 
tjukup tiga Bate Lompo di Wadjo 5

, 48: Waktu kalah peperangan tanah 
jang telah berdjedjer oleh orang Wadjo 5

, 48-50: Ha12 jang mengenai 
negeri Wadjo 5 jang telah didjalankan Radja2 dahulu, 259-262: Berla
wanan Bone dan Wadjo 5

; Mak 124 pg 247-248: Waktu Datu Luwu 5 

ke Bone, maka kebetulan orang Bone berselisih dengan orang Wadjo 5
• 
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D. HET WSTORIOGRAFISCH MATERIAAL 

1. De stichting van Wadjo>. 

Over de voorgeschiedenis en stichting van Wadjo 5 is in de hss een 
gevarieerde groep verhalen overgeleverd, die veela1 sterk verschillen 
naar inhoud en type, maar waarin anderzijds soms dezelfde personen 
een rol spe1en en waarin ook enkele gemeenschappelijke trekken te 
herkennen zijn. De korte en Iangere mededelingen van de Kr. over 
deze periode wijzen er op, dat de schrijver met verschillende kanten 
van deze verhalenstof bekend was. Een systematische behandeling hier
van kan dus ook tot de toelichting en typering van de Kr. bijdragen. 

Aan het verhaa1 van de Prinses met de huidziekte, de enige stichtings
sage die tot nu toe bekend was, is reeds van verschillende zijden aan
dacht geschonken. In 1864 publiceerde Matthes de Buginese tekst in 
zijn Chrestomathie, nadat hij de hoofdzaken van de inhoud reeds in 
het vers1ag van zijn tochten naar het binnenland van 1857 en 1861 had 
bekend gemaakt ( 1862). Een iets uitgebreidere inhoudsweergave gaf hij 
in zijn boekje over het Wadjorese handels- en scheepswetboek (1865), 
en in letterlijk dezelfde vorm opnieuw in zijn "Boeginesche en Makas
saarsche legenden" (1885). Brandstetter leverde een volledige Duitse 
vertaling van de tekst (1896) en later wijdde C. T. Bertling aan het 
verhaal een ethnosociologische bespreking ( 1939) _1 

De inhoudsopgave kan daarom hier summier blijven. De dochter van 
de Datu van Luwu s die aan een niet nader bepaalde huidziekte 1eed, 
moest op verzoek van het volk en uit vrees voor de besmetting het land 
verlaten. Met groot gevolg per vlot afgereisd, kwam zij na veertig dagen 
in een land, waar men besloot zich te vestigen bij een grote wadjo 5

-

boom. Toen zij op een dag, terwijl het volk op voedsel uit was, voor 
de in de zon te drogen ge1egde rijst zorgde, kwam er een witte buffel 
die haar gehele lichaam aflikte. Dit herhaalde zich iedere dag, totdat zij 
genezen was. Op een keer ontdekte de zoon van de ArumPone, die op 
jacht was afgedwaald, de nieuwe nederzetting. Hij werd door de prinses 
onthaald en raakte zo onder haar bekoring, dat hij, thuisgekomen, niets 
anders meer verlangde dan haar te huwen. In opdracht van zijn ouders 
brachten de zeven rijksgroten van Bone dit huwelijk tot stand. De 
jonggehuwden kregen kinderen, hun onderdanen eveneens. Van deze 

1 Matthes, Boeg. Chr. I pg 1-27 en bij v. d. B~. pg 217 vlg., 533 vlg. en 385 vlgg.; 
Brandstetter, Die Griindung von Wadjo; Bertling, Een hypothese, BKI 98. 
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laatsten gingen sommigen palmwijn tappen en hielden (taro) er daar
voor tapladders ( těnreng) op na, sommigen vis vangen door die met 
tua te bedwelmen en anderen huispalen ( alliri-bola) kappen om grote 
huizen te bouwen. Zij werden daarom resp. Talotěnreng, Tua en 
Bettempola genoemd. Iedere groep kreeg een zoon van de prins en 
prinses tot vorst, die ieder bovendien een vervanger namen. Toen deze 
zes vorsten het niet altijd eens waren, werd een hoofdvorst (Arung
matoa) als zevcnde aangewezen. 

Als pau-pau rikadong, een vertelling waarbij de toehoorders telkens 
van hun instemming blijk geven, behoort dít verhaal tot de mondelinge 
overlevering. V ermoedelijk i s het pas ten behoeve van Matthes voor 
de eerste maal opgeschreven (hs FF). In zijn literaire vormgeving i s 
het ongetwijfeld in zijn soort zeer geslaagd: door een ruime woordkeus, 
door de deels aan jachttaferelen ontleende aansporingen tot bespoe
diging van het verhaal bij nieuwe episodes en door een romantische 
sfeer. Door deze aparte stijl wijkt het duidelijk af van de eigenlijke 
historische geschriften. Naar stijl en inhoud is het in de eerste plaats 
een voorbeeld van het genre der volksverhalen. Als zodanig kan het 
gerekend worden tot de groep van "het verstoten meisje", zoals van der 
Veen reeds heeft opgemerkt 2 ) : een dochter wordt als onheilstichtster 
verdreven en, als ze zich in een bos gevestigd heeft, door een prins 
gevonden en ten huwelijk genomen. Ook doordat er geen enkele eigen
naam genoemd wordt, blijft het in de tijdeloze sfeer van het sprookje. 

Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat we hier met een oude stich
tingsmythe van Wadjo' te doen hebben. In deze vorm is het verhaal 
zeker niet ouder dan de Islamisering (de Kadi van Bone wordt erin 
vermeld), zelfs niet van vóór 1660 (de aan het eind genoemde 
plaats Tosora werd omstreeks deze tijd gesticht). Het slot over de 
organisatie van Wadjo' (waarop we nog terug komen) hangt ook niet 
organisch met het vóorafgaande verhaal samen. 

W el bevat het, als vele sprookjes, allerlei mythische elementen, zoals 
Bertling heeft aangetoond. Een mythische herkomst van het verhaal 
is dus zeker niet uitgesloten, "mythe" hier genomen in de zin van 
sacraal verhaal. Men kan in dit verband wijzen op een andere trek die het 
verhaal wellicht oorspronkelijk kenmerkte. Van der V een traf on der de 
Sa'dan Toradja's eenzelfde verhaal aan,:J op twee punten aangevuld: 
de huidziekte was melaatsheid en als gevolg van deze geschiedenis werd 
het eten van het vlees van witte buffels verboden, omdat men anders 
zelf melaats zou worden. Het bestaan van dit spijsverbod wordt be-

2 v. d. Veen, Sa'dan Toradjase Volksverhalen pg 66 vlg. 
3 v.d. Veen l.c. In een Atjehs verhaal wordt de oorsprong van de bewoners van 

Nias eveneens afgeleid van een prinses die aan een afzichtel\ike huidziekte leed 
cn daarom naar dat eiland verbannen werd, Snouck Hurgronje, Atjehers I pg 21. 
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vestigd door een episode uit de Kr. Toen de Wadjorezen de Datu van 
Luwu ', die hun land was binnengevallen, op aanraden van de Arum
Pone ter verzoening een witte stier aanboden, wees de Datu dit ge
schenk verontwaardigd van de hand, omdat zelfs zijn slaven geen witte 
buffels aten.4 

Anderzijds kan het verhaal een herinnering zijn aan een meer 
concrete historische gebeurtenis. Men kan dan denken aan het huwelijk 
van toAnginradja de derde Arung van Bettempola met We Tadampali 
de dochter van een Datu van Luwu s, dat nog in het begin van de Kr. 
vermeld staat. De Kr. voegt er over hen slechts aan toe, dat hij de 
enige (in Wadjos) was die een even hoog huis had als zij ( die daar 
al vanwege haar hoge geboorte recht op had) en daarom Arung Sao
tanre genoemd werd (vor st Hooghuis). 

Beide kanten, deze mythische en deze meer historische trekken, 
verenigt een episode uit een Luwurees verhaal (Mak 267 pg 48-54; 
Mak 119 pg 38-61). De prinses heet hier We Těnriapungěng. Zij was 
het oudste kind van de Datu van Luwu s W erorilangi s ( = bliksem
aan-de-hemel) en de zuster van La Anakadji. Zij werd Datu en haar 
broer Patunru s. Maar omdat zij melaats en schurftig ( tjolakěng) was, 
werd er een huis voor haar gebouwd in de bergen. Haar plaatsvervanger 
werd in een droom geopenbaard, dat zij in Doping ( aan de kust van 
Wadjos) genezing zou vinden. Toen zij met veertig dienaressen en 
zeven wachters daarheen verhuisd was, kreeg de ( vrouwelijke) bissu 
van Rumpia (in Wadjos) Pobaure ( ?) geheten in dromen de opdracht 
haar als haar oudste dochter te beschouwen en haar te gaan bezoeken, 
voor haar hoven op de berg La Matjongi ten Oosten van Bako ( ?) 
huizen en een vergaderhuis te bouwen, en haar door een witte buffel die 
daar verschenen was te laten belikken. In drie dagen was zij hierdoor 
genezen, en zelfs een schoonheid geworden. Haar dienaressen lieten 
zich eveneens belikken cn werden even schoon. Zij verboden daarom 
hun nakomelingen een witte buffel te eten, "omdat die ons teruggehaald 
heeft in de wereld door ons te belikken". 

ToAnginradja die van een voorspoedige jacht huiswaarts keerde ont
dekte door zijn honden de huizen op de berg Matjongi. Toen hij via 
zijn hondenleider vernam van de ongehuwde prinses die daar woonde, 
vroeg hij haar ten huwelijk. Na onderhandelingen met haar "moeder" 
Pobaure en haar broer de Datu van Luwu s werd het huwelijk in 
Rumpia gesloten. Een maand Jater gingen zij naar Wadjos en omdat de 
Wadjorezen het niet waagden even hoge huizen als zij te hebben, werd 
het huis van Arung Bettempola verhoogd. Dies heette hij Massaotanre. 

4 Ook de Goarese adel kent bet spijsverbod ten aanzien van de witte buffel, 
Chabot, Verwantschap pg 64. Vgl. ook Nooteboom, Aantekeningen pg 253-254 
voor andere spijsverboden op Z.W. Celebes. 
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Ret meest opvallend in dit verhaal is in ons verband, dat het niets 
meer met de stichting van Wadjo' te maken heeft! 

Een iets concretere stichtersfiguur vinden we in de verhalen over 
La Banra'. Als een nakomertje van de Datu van Soppeng, zo Jezen we 
in hs G, kon La Banra' nog slechts één stuk bos als erfdeel krijgen, 
daar alles reeds onder zijn zevcn broers verdeeld was. Samen met zijn 
zoogouders ontgon hij dat bos en a! zijn gewassen gedijden zo voor
spoedig, dat zijn broers jaloers werden en hem uit het land verwij
derden. Met hun drieěn en een door bijzondere haarwervels getekend 
hondje dat hem gevolgd was, verlieten zij Soppeng. Bij Akkotengěng 
gekomen wilde de hond niet verder en La Banra' vroeg de vor st van 
die plaats om een stuk land ter bewerking. Rij kreeg het bos La 
Taliunnji '. Toen hij na de oogst huldegeschenken kwam aanbieden aan 
de vorst, begiftigde deze hem met een lans om daarmee zijn tuinen te 
bewaken. Op een nacht ontdekte La Banra' een wild zwijn in zijn 
aanplant, dat van zijn gewassen aan het eten was. Rij wierp zijn lans 
naar het beest en raakte het, maar de lans bleef in het zwijn vastzitten 
en dit liep er mee weg. Toen de vorst hiervan hoorde, eiste hij dat de 
lans werd teruggehaald, omdat het een erfstuk was. Op zoek naar de 
lans ontdekte de hond het zwijn bij de badjo'boom(-en) ten Noorden 
van Sekkanasu, met de lans nog in zijn zij. La Banra 5 bracht het wapen 
terug aan de vorst van Akkotengěng, maar wilde nu niet Ianger blijven 
bij deze "slechte en gierige vorst". Ze gingen naar de badjo'boom( -en) 
en vestigden zich daar na hun diensten te hebben aangebod~n aan La 
Patiroi, de vorst van Tjinnotta'bi. Inmiddels heerste er in de buurt, 
in Sinrinjaměng, een grote hongersnood. Een jongetje van die plaats, 
dat nog laat aan het spelen was, zag een witte kakatoe die cen rijstaar 
uit zijn snavelliet vallen. De volgende dag, toen de kakatoes weer langs 
kwamen, volgde hij hen, in Noordoostelijke richting van Sekkanasu, en 
kwam z o bij de nederzetting van La Banra'. V oor zij n hulp bij het 
oogsten bedong hij twee bossen rijst. Thuis bewerkte hij die en at ervan 
met zijn huisgenoten. Deze wilden hun voordeeltje geheim houden, 
maar doordat kippen het kaf onder het huis vonden, raakte het bekend. 
Ret jongetje moest zijn ontdekking aan zijn dorpsgenoten meedelen en 
allen gingen naar de zegenrijke nederzetting. Tenslotte vestigden ze 
zich er met de toestemming van La Banra'. Deze noemde de voor
spoedig groeiende nederzetting Badjo'. 

Ook in dít verhaal zijn sprookjesmotieven verwerkt, zoals de zeven 
zonen van de Datu (allen zonder naam) en de bijzonder gezegende 
jongste. Inzonderheid van de episode over de lans en het zwijn zijn in 
Indonesiě talrijke parallellen bekend.5 Speciaal het verhaal no. 104 van 

5 Adriani, Bare'e Toradja's pg 409; de Vries, Volksverhalen pg 376; V oorhoeve, 
Overzicht pg 126. 
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de Tontemboanse teksten 6 vertoont in dit opzicht een frappante over
eenkomst. Vaak · ( en wel oorspronkelijk) komt deze episode voor als 
inleiding op een verhaal over een tocht naar de onderwereld, waaruit 
het zwijn afkomstig blijkt en waarheen het ook gevlucht is met de lans. 
Voor de achtervolger levert de afdaling naar de onderwereld dan allerlei 
rijkdommen op. Ook in deze vorm was het verhaal op Z. W. Celebes 
bekend. Matthes tekende het in Goa op, waar het de herkomst van de 
rijksketen verklaren moest.7 In ons verhaal, dat trouwens een aaneen
schakeling van "toevalligheden" is leidende tot de ontdekking en bevol
king van een bijzonder zegenrijke plek, is de onderwereld door een 
aardse maar evenzeer rijkdomschenkende plaats vervangen. 

Ook de jachthond die een rol speelt bij de stichting van ~en stad, 
is een van elders bekend motief. De Sedjarah Melaju vertelt, dat de 
uit Tumasik gevluchte vorst halt hield onder een malakaboom en even 
later zag hoe een van zijn jachthonden door een wit dwerghertje in de 
rivier gejaagd werd. Op deze plaats waar "zelfs de dwergherten dapper 
zijn" stichtte hij Malaka.8 Een dergelijk verhaal vinden we in de 
Hikajat Radja-radja Pasai over de hond si Pasai naar wie de nieuwe 
stad genoemd werd. Tevoren had dezelfde hond, met zijn baas op 
jacht, een heuvel gevonden waar een mier (semut) zo groot als een kat 
bleek te zijn en waar derhalve de plaats Semudra gesticht werd.11 

Op de met name genoemde personen en plaatsen kamen we nog 
terug. 

In een ander verhaal ( Mak 267 pg 54--61) i s La Banra 5 cle vij fde 
zoon van de vorst van Taoni. Hij huwde met de dochter van de Datu 
van Soppeng, waarheen hij gegaan was om aan hanengevechten deel 
te nemen. Na enige tijd werd hij echter uit het land verwijderd, ometat 
hij onrust onder het volk teweeg bracht door de grote hoeveelheden 
palmwijn die hij op wonderbaarlijke wijze wist te produceren. Hij ging 
naar Mampu (N. Bone), waar hij in het bezit kwam van een bijzondere 
hond Da Ritji geheten, die hem op zijn verdere tochten voorging. Via 
Timurung bereikte hij bij Welado de Walěnna, waar zijn honci een 
krokodil de baas werd die in zijn buik zeven zwaarden en zeven arm
banden en ringen bleek te bevatten. V erder N oordwaarts trekkend gaf 
hij de plaatsen Paria, Rumpia en Matjanang (in het huidige Wadjo 5

) 

hun naam. 
Ook in dit duidelijk mythisch getinte verhaal (de krokodil is wel een 

onderwereldwezen) heeft La Banra 5 de trekken van een bovennatuur
lijke stichtersfiguur. Juist de relatie met de stichting van het eigenlijke 
Wadjo' ontbreekt echter. 
6 Schwarz, Tontemboansche teksten pg 364 vlgg. 
7 v. d. Br. pg 384 vlgg. 
s Sedjarah Melaju 11.2. 
9 Mees, Kroniek van Koetai pg 39, 40; Sedjarah Melaju 7.9. 
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In het verhaal over "de eerste ontginner van Wadjo~" in EE is La 
Banra' evenmin de stichter van Wadjo'. De zoon van de vorst van 
Takalasi (in Soppenriadja ?) , La Matanawa, wilde niet deelnemen aan 
een oorlog tegen Palipu, Data en Titintjo, die samen Tanasitolo heetten 
(in West Wadjo'), en omdat zijn vader daarom vertoornd op hem was 
vertrok hij met zijn vrouw We Pawěllěrri en enige anderen. Na om
zwervingen vestigden zij zich in Wadjo'. Toen de bevolking tot veertig 
gezinnen was uitgegroeid, werd hij benoemd tot Matoa (hoofd). De 
jonge nederzetting kreeg echter te lijden aan misoogsten. Pas de komst 
van La Banra', die, hier de zevende zoon van de Pollipu van Soppeng 
( een functionaris onder de Datu), ondanks zijn succes in de palm
tapperij zijn geluk elders wilde beproeven, keerde de toestand ten goede 
en na de dood van de Matoa werd hij diens opvolger. In de andere 
stukken waar La Banra' voorkomt wordt hij slechts ter loops genoemd. 

Een van de stukken die de titel "het begin van de ontginning van 
Wadjo'" dragen (DD) vertoont een meer adatrechtelijke belangstelling. 
Het uitgangspunt voor de stichting van Wadjo' is hier de nederzetting 
Madjawulěng. Toen in een wijd gebied de rijstoogst mislukte, kwamen 
de mensen van Penrang, Sekkanasu, Kading, Paria, Rumpia en elders 
naar Madjawulěng, waar de rijst zeer gedijde. Voor hun hulp bij de 
oogst kregen zij twee bossen rijst als loon. Doordat velen van hen in 
Madjawulěng bleven wonen, breidde de plaats zich zeer uit. Er vorm
den zich nu drie limpo's: Madjawulěng kreeg de naam Bettempola en 
werd de limpo der rijstverbouwers, terwijl de vissers de limpo Tua 
stichtten en de palmwijntappers Tarotěnreng.10 In Bettempola woonde 
ook de Matoa La Banra' en zijn vrouw W e Danresinagatini, een naam 
die herinnert aan die van zijn hond in de Kr.: We Dunresa! Zo was 
het in drieen verdeelde Wadjo' (Wadjo' těllukkadjurue) ontstaan, 
dat de naam Wadjo' kreeg omdat men in het begin veel wadjo'bos 
ontgonnen had voor de nederzetting. Ieder van deze drie limpo's kreeg 
een hoofd, Jater Ranrěng genoemd, en ieder breidde zich bovendien 
uit met nog drie limpo's, tot een gezamenlijk aantal van twaalf dus. 
Deze negen nieuwe, die dusung, a'dusungěng of aně'-limpo heetten en 
onder eigen Matjoa's (een nevenvorm van Matoa, hoofd) een zekere 
zelfstandigheid kregen, waren: van Bettempola: Udjung-kalakka', 
Loaloa en Botto; van Tarotěnreng: Ta', Tjiu en Pallekorěng; en van 
Tua: Menge, Leppang en Kampiri, terwijl Tua de naam Aka kreeg. 
"Zo zijn er twaalf limpo's 11 in Wadjo', maar het is toch slechts één 
limpo, één Wadjorees volk en één adat." 

to Talotěnreng is tegenwoordig de gebruikelijke naam. Alleen in stukken met de 
naamsverklaring vindt men ook wel Tarotěnreng. 

tt Zowel de grotere als de kleinere eenheden kunnen limpn heten. Speciaal in deze 
tekst worden ze wel a! s moeder- en kind- : ina-lim po en (J!IIě s -lim po onder
scheiden. 
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I. T alotinreng 
2. Ta' 
3. Tjiu 
4. Pallekorěng 

S ll<ttempola 
6. Udjuklcalakka 
7 IA&Ioo 
8 Botto 
9 Aka 

10. Leppong 
11 K.ampiri 
12. Menge 

~ Talotmr•nr 

~ ll<ttempola 

~ T~ 
a. tjbnpae La Palhnrong 

attununna ana 'na La Banra' 
b La Pa 'děppa' 
c. Pětta tjattjing bula 'e (ba 'dih') 
d toNam~' 
e Puang riMa 'galatung 
f. P<tta La Sal<wangěng 
!. !!<ppOngng< 

ll. Taliboloog 
III. Sarinjaměng, Boli 
IV. Tjinnotta'hi 
V Penrang 

V I Lampulungěng 

Schetskaartje van Wadjo~ door Noeroeddin Dg. Magassing. 

Het met potlood op cen blocnote-velletje getekende kaartje hebben we hier vol
ledig overgenomen, met dien verstande dat we de ingeschreven namen in trans
criptie in een losstaand lijstje hebben opgenomen en er met cijfers en letters naar 
verw\izen. Alleen de naam Wadjowadjo hebben we op z\in plaats gelaten, daar 
het niet geheel duidelijk is waarop hij betrekking heeft; vermoedelijk op het 
gehele complex vorstengraven in het Noorden, waar blijkbaar ook een kanon ligt, 
"Onze heer de ronde worm". Behalve op de punten die in de tekst ter sprake 
komen, kunnen we verder geen toelichting geven. De aantekeningen van Noeroed
din bevatten dienaangaande geen gegevens. 
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Al is dít stuk naar zijn opzet wordingsgescbiedenis, in die vorm geeft 
het in feite een scbets van de sociale inricbting van wat men wel de 
oorspronkelijke kern van Wadjo~ mag noemen. Dit geeft ons gelegen
beid op deze aspecten nader in te gaan. 

Mede door vergelijking met wat J. J. Wesseling bekend beeft ge
maakt over de inricbting van bet naburige Belawa/2 dat bleek te bestaan 
uit een in zes limpo's verdeeld gebied, was te verwachten dat de hoven 
weergegeven indeling van Wadjo~ op analoge wijze locaal gerealiseerd 
zou zijn. Uit het onderzoek dat Noeroeddin Daeng Magassing in 1941 
ter plaatse beeft ingesteld,ta is dit inderdaad gebleken. Op de door hem 
getekende scbetskaart, die wij bierbij afdrukken, is duidelijk bet ge
drieěndeelde 14 kerngebied van Wadjo~, bet Wadjo~ těllukkadjurue, te 
onderkennen, juist ook als locale eenbeid. Zo is bet ook begrijpelijk, dat 
men Noeroeddin de term těllukkadjuru 1 '

5 uitlegde met bet beeld van 
een kemiri-noot met drie pitten: in drieěn gedeeld maar toch onaf
scbeidelijk bijeenborend. 

Elk van deze drie limpo's is nu weer in vieren onderverdeeld, waarbij 
telkens één deel dezelfde naam draagt als de gebele limpo, of, als in 
bet geval van Tua en Aka, een naam die voor die van het gebeel in de 
plaats kan treden. Men kan in deze onderverdeling de structuur van 
een drie-vierdeling herkennen, waarin telkens ecn van de vier delen 
bet gebeel representeert, a! is het niet locaal het centrum. 

Vergelijkt men biermee de eerste indeling in drie limpo's, dan valt 
het op, dat een analoog centrum dat bet gebeel representeert, hier ont
breekt. De positie van Bettempola steekt enerzijds hoven de andere uit. 
Het is locaal de middelste. De naam, ook wel Betteng alleen, betekent 
waarscbijnlijk in overeenstemming met de verklaring in het verbaal van 
de prinses met de buidziekte : buispaal,16 een belangrijk onderdeel in de 
constructie van een huis, en wijst zo symbolisch wellicbt in dezelfde 

1 2 ~'esseling, Grondrechten pg 402. 
13 Prof. Cense stond mij welwillend toe enkele gegevens te ontlenen aan de aan

tekeningen die ziin medewerker Noeroeddin Dg. Magassing op een reis door 
Wadjo~ in Januari 1941 maakte en die na diens dood onder de hoede van Prof. 
Cense zijn gekomen. 

14 Op een driedeling in Wadjo~ wees reeds Bertling o.c. 
15 Deze benaming is reeds genoteerd in Adatrechtbundel 36 pg 377 (rapport 

Moggenstorm). Een andere aanduiding die op de driedeling betrekking heeft: 
těllu turungěng la(ng)ka(e), is minder duidelijk. Zie bv. G1 pg 15, waar het 
de voorstelling is, dat de Wadjorezen dertig Arung(-ma~bitjara)s aanstelden, 
tien per tur. I. (tassěppulo siturungěng la(ng)ka); en pg 16 waar dezen drie 
Arungs (Pa 5 danrěngs) aanstelden, telkens één per tur. I. (tasse5di tassituru
n.qě.ng la(ng)ka) "om voor ons ons oordeel vast te steHen, wij de drie tur. l. (idi~ 
těllu turungěng la(ng)kae)". 

16 Naar de vorm beantwoordt aan het Makasaarse benteng (benteng-balla5), huis
paal, regelmatig een Buginees betteng (betteng-bola). Dit is echter een thans 
onbekend (mogelijk verouderd) woord. Het gewone woord voor "huispaal" 
is alliri. 
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richting. De Ranrěng van Bettempola is de enige Ranrěng die als 
zodanig de Arungstitel bezit. Hij vervult in vele gevallen een hoofdrol 
zowel in het geschiedgebeuren als ook in zijn functies, bv. als plaats
vervanger van de hoofdvorst wanneer deze functie om enige recien 
onvervuld is. Ancierzijcis is hij echter gelijke in rang (balisalo~) van zijn 
twee collega's en hoogstens primus inter pares. 

Het centrum dat cle totaliteit en de eenheicl van Wacijo~ represen
teert, kan dan ook het beste gezien worcien in cle hoofcivorst, a! moet 
dan tegelijk de naciruk gelegd worden op cle tweeslachtigheid die cleze 
functie bezit. Aan de ene kant is hij onmisbaar, omdat de Ranrěngs het 
zonder hem niet ééns kunnen worden en het Ianci dus onbestuurbaar 
zou wordcn. Zo iaat de onderhavige tekst DD om deze reden op het 
ontstaan van de indeling van Wadjo~ onmiddellijk de verkiezing van 
een Arung-matoa volgen. Deze heet hier een pédippung-adě~-se 5 di, 

"die tot één adat samenbundelt" en pa 5 dippunna Wadjo~, "samen
bínder van Wadjo 5" en Arung-m,ataěsso, "zonnekoning". Hij is cle 
leíder, vooral ook de bepaler van het begin van het landbouwseizoen 
voor heel Wadjo 5

• Toen de functie nog erfelijk was, in de tijd van de 
Batara's, vormden zij de hoofdtak van de vorstengenealogie. 

Aan de anclere kant is zijn positie in de organisatie niet locaal aan
gegeven en staat hij in dat opzicht enigszins tegenover het driedelige 
Wadjo 5

• Ook in bevoegdheden heeft elit laatste een bepaalde zelf
standigheid behouden. De Arung-matoa's werden zelfs gekozen. Onder 
het voorbehoud dus van een zekere asymmetrie kan men toch t.a.v. de 
organísatie van Wadjo 5 tot een ciuhbele drie-viercieling concluderen. 

De Kr. nu verklaart het ontstaan van de hoofdtrekken van deze 
organísatie door een historisch, dus "einmalig", geheuren. Zoals .:le 
Buginese kronieken in het algemeen is de Kr. in de eerste plaats in de 
vorsten geinteresseerd en verklaart hij dus uit hun Iotgevallen de wor
ding van Wadjo 5. Als eerste Arung-matoa wordt Jater iemand gekozen 
die afstammeling is van de vorsten van Tjinnotta~bi- zo ook reeds in 
de hoven besproken tekst DD. Deze afstamming gaf hem hlijkbaar het 
bijzonder cachet dat toch voor deze functie nodíg was. In overeen
stemmíng daarmee laat de Kr. Wadjo~ vanuit Tjinnotta5bí bevolkt 
worden. Dítmaal ís de oorzaak een fout tegen de adat van de Iaatste 
vorst van Tjínnotta 5bi, La Těnriba: dat hij zijn broer La Těnrítíppě 5 , 

als medevorst naast zich nam. Daarom maakten hun dríe neven, La 
Matarěng, La Těnrítau 5 en La Těnripekka zích met een deel van de 
bevolkíng van Tjinnotta~bí los en vestigden zích in dríe groepen op hun 
landbouwgebíed, dat nu eerst nog Bolí heette. De Arungs van Tjin
notta5bi verlieten daarop ook met de rest van de bevolking de plaats 
cn stichtten Penrang. Daarna riepen de dríe hoofden van Bolí het hoofd 
van hun geslacht, La Těnriba, uit Penrang terug en hij werd Batara 
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Wadjo' - want nu werd de naam Wadjo 5 voor het eerst gebruikt. 
Deze stelde nu echter van zijn kant de drie neven tot Pa 5 danrěng aan, 
d.w.z. als de hoogste functionarissen onder de vorst. Zijn broer, mede
stichter van Penrang, werd dáár nu de enige Arung. 

Zo »'as dus de oude eenheid van Tjinnotta 5 bi hersteld, met dien ver
stande, dat daarbij tevens de drie groeperingen als relatief zelfstandig 
naast elkaar en tegenover de vorst waren ontstaan. Bovendien zijn de 
bijzondere betrekkingen tot Tjinnotta 5 bi en tot Penrang verklaard. 
In Tjinnotta 5 bi is thans nog alleen het graf van een vorst Pětta 

iTjinnotta 5 bi te vinden, dat naar de bevindingen van Noeroeddin nog 
steeds door het volk wordt vereerd. 

De Kr. hult zijn verklaring geheel in historisch gewaad, zonder 
naamsverklaringen of sprookjesstof, maar ook zonder de eigenlijke 
inhoud van de organisatie of de bijzondere betrekkingen nader uit te 
werken. Sommige andere stukken hebben aan deze punten een passage 
gewijd, ingepast in ongeveer hetzelfde historische kader als dat van de 
Kr. De kroniek G1,2 die ook het eerste La Banra 5 -verhaal bevat, geeft 
ecn op een enkel punt afwijkende lezing van de stichting van Wadjo 5 • 

Nadat de drie neven uit Tjinnotta 5 bi weggetrokken waren, verzamelden 
ze zich eerst in Madjawulěng, dat nu de naam Bettempola kreeg. Daarna 
ging de tweede neef naar zijn bouwland in Sa 5 bamparu met de palm
wijntappers en zij gaven die plaats de naam Tarotěnreng. De derde ned 
trok met een deel van de bevolking naar zijn bouwland Těkkalalla 5 • 

Zij deden aan visserij en noemden de plaats Tua. Of deze eerste namen 
inderdaad de oudere waren in Wadjo 5 of nog van voor de eigenlijke 
stichting dateerden of wellicht mythische namen zijn, worclt niet duicle
lijk. Ze komen ook in C3 en Fl voor in de tijd van cle Batara's, in I 
ook later. 

Als na de stichting van Penrang La Těnriba vandaar wordt terug
geroepen, volgt er in G een gesprek tussen de vier neven, waarin de 
onderlinge verhoudingen bepaald worden. Ditzelfde gesprek vinden we, 
maar dan veel uitvoeriger, als los verhaal terug, opnieuw onder de titel 
"het begin van de ontginning van Wadjo 5

" (CC). De historische aan
leiding tot het gesprek gaat hier in het kort vooraf. 

Op voorstel van La Těnriba had de bijeenkomst plaats in Maclja
wulěng. De kern van het gesprek is een verdrag (djantji) van de drie 
hoofden van het nieuwe Wadjo 5 

( en het volk) met hun hoofdvorst. 
Men sprak af de oude !tdat van Tjinnotta 5 bi weer te volgen zoals die 
onder La Patiroi bestond, want pas door de instelling van de twee 
Arungs was de nederzetting uiteengevallen en de vrijheid ( amarade
kang), d.w.z. de burgerrechten, opzij geschoven. Daarnaast beloofden 
cle Arungs elkaars interne zelfstandigheid te zullen eerbiedigen. Dit 
heette de "grote adat van de Arungs in het driedelige Wadjo 5 ". Ieder 
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kreeg bv. een onafhankelijke rechtspraak, men kon niemand uit elkaars 
geslacht tot slaaf hebbcn en wanneer men een geschil had met iemand 
uit een andere limpo kon de zaak pas na onderlinge kennisgeving wor
dcn afgedaan. Voor gemeenschappelijke kwesties gold de "adat der 
overeenstemming" ( adě, -assiturusěng) : "wie de mening van twee 
anderen tegenover zich heeft laat de zijne varen. Het van oudsher ge
vestigde kan echter niet ( opnieuw) in beraad genomen worden." 

Nadat aan ieder der vorstcn zijn functie was aangewezen cn zij ieder 
vermaningen tot hun nakomelingen gericht hadden, werd ook de ver
houding tot Penrang geregeld?7 De Batara Wadjo' stelde zijn broer 
La TěnritippP tot Arung over Penrang en Tjeppaga ( deze plaats komt 
verder in dit verband niet voor. In Oostelijk Wadjo" ligt wel een plaats 
van die naam) aan en bevestigde de onderlinge onafhankelijkheid van 
Wadjo' en Penrang, dat o.a. een eigen markt en een eigen rechtspraak 
kreeg, en bestond uit vier limpo's: Udjung, Lapere, Saibawi en Taro
ketěng. Daarna eindigde hij met een in moeilijk te verstane taal gestelde 
slotrede. 

Trachten we samen te vatten wat tot nu toe over de stichting van 
Wadjo' naast en tegenover elkaar is gesteld, dan lijkt het aannemelijk, 
dat het kerndorp in oorsprong een gewone nederzetting was als vele 
andere in die streken, cn gevestigd was bij en genoemd naar een 
bijzondere en bij gevolg vereerde boom. Dat zoiets ook in historische 
tijden nog gebeurde, leert het voorbeeld van de Wadjorese plaats 
Tjenranae, waar Noeroeddin op een bezoek de kleinzoon van de stichter 
onder de centrale tjenrana- (tjempaka-) boom kon fotograferen. 18 

Driemaal werd in de stukken, naar we zagen, Wadjo's naam naar een 
wadjo 5

- of badjo'boom verklaard. Daarbij rijst echter tweeerlei 
moeilijkheid. Het is niet duidelijk welke soort boom bedoeld is. Matthes 
kent onder die naam (Mak. banjoro ") een soort timmerhout en acht 
het een Mappa sp. Elders vindt men een andere Latijnse naam opge-

17 Penrang had (en kreeg hierb\i) het recht om bij onenigheid binnen Wadjo' in 
te grijpen. In CC (1 pg 118) vinden we hierover: "Als de vorsten in Wadjo' 
twisten, kom (gij, Arung Penrang) dan Wadjo' binnen om te vermanen, maar 
u wordt geen plaats in het vergaderhuis aangewezen. Als zij de vermaning niet 
accepteren, draag dan (breng binnen, CC2) slechts somi(?) op de schouder, 
neem widang (katoenen doek) over de schouder, zwijg erover en zij doden 
clkaar. Als z\i elkaar gedood hebben, wikkel ze dan in widang, ga op, verbrand 
ze, verzamel hun as, doe die in de urn (gotji, tadjo) en begraaf deze." Het 
tweede deel van deze passage is vr\i duister. Gaat het hier wellicht om een 
godsoordeel door een gevecht van kampvechters (domeng, kampvechter, te 
lezen voor het onbegrijpelijke somi? veronderstelling van Prof. Cense)? Op 
dit recht van Penrang om in Wadjo 5 in te grijpen heeft ook wel de niet geheel 
heldere passage in de Kr. pg 300 betrekking. Vgl. ook Brooke, Narrative I 
pg 64 en Adatrechtbundel 36 (1933) pg 378. 

1"' Noeroeddin, Delapan hari diDjalang pg 108. 
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geven.19 Bovendien is de centrale boom die nu nog in Wadjos staat 
een tjěmpa (tamarinde), die blijkens Noeroeddins kaartje La Pallin
rong heet. Dit brengt ons terug tot La Banra s. 

Want (bij) deze boom zou de verbrandingsplaats van de dochter van 
La Banra, zijn. Ook de Kr. weet hiervan: zij zou W e Linro geheten 
hebben en gehuwd geweest zijn met een halfbroer van La Patiroi de 
vorst van Tjinnotta sbi, bij wie haar vader diende. In de naam van deze 
boom ("plaats van Linro" ?) kan mcn dan de reden zien, dat de passages 
over La Banras, zijn komst in Tjinnotta'hi en de dood van zijn dochter, 
in de Kr. zijn ingevoegd, passages die nauwelijks enig verband houdcn 
met de rest van het verhaal, maar als naamsverklaring dienst doen. 
Was La Banras oorspronkelijk de stichter van Wadjo', dan heeft hij 
deze rol in de Kr. volledig aan de drie vorsten uit Tjinnotta'bi moeten 
overdragen. 

Anderzijds geeft de naam Pallinrong aanleiding om ook in ecn 
andere richting te denken. Betekent hij wellicht "schaduwgever" (van 
linrung) 20 ? Er is dan mogelijk verband met de naam Wadjowadjo, 
waarmee op de kaarten de oude kern van Wadjo, is aangegevcn, en 
die op Noeroeddins kaartje de plaats der vorstengraven, waar ook 
Pallinrong staat, schijnt aan te duiden. Wadjowadjo is het gewone 
woord voor "schaduw". De naam Wadjos wordt hiermee echter niet 
duidelijker, want de eindhamza verhindert ecn verband te leggen met 
Wadjowadjo dat deze hamza mist (deze naam zou anders Wadjos
badjo' moeten luiden).21 

De vermelde stichtingsverhalen gevcn, afgezien van de feitelijke uit
werking, een gemeenschappelijk patroon te zien, dat overeenkomt met 
wat Chabot "kolonisaties" genoemd heeft : "de verhuizing van een man 
van hoge adel met een groot aantal volgelingen naar een verweg ge
legen gebied".22 Hij noemt voor dit verschijnsel twee verklaringen: 
moeilijkheden van de leider met zijn naaste verwanten, of economische 
drijfveren. Beide motieven zijn ook in de Wadjorese verhalen te onder-

19 De Clercq, Plantkundig woordenboek pg 141, noemt deze boom een Macaranga 
sp. "Ret hout staat als goed timmerhout bekend en is ook gezocht voor masten 
en rondhouten." Ret Tae' van Sangallas heeft bajo,. Volgens v. d. Veen is dít 
een "boom, welks bast gebruikt wordt om den palmw\in te kruiden, wellicht 
macaranga" (Tae' Woordenboek s.v.). 

20 De plaats van het woordaccent in Pallinrong is m\i niet bekend. Valt het op 
de laatste klinker dan is de hier bedoelde mogelijkheid uitgesloten. Ret grond
woord is dan linro. 

~1 Tn dít verband verdient de beeldspraak (woordspeling?) van de volgende blijk
baar staande uitdrukking (DD1 pg 6, Mak 267 pg 120) de aandacht: "de Wa
djorezen z~in in de schaduw, z~i hebben koelte. Slechts omdat de schaduw van 
Wadjo' koel is zoeken de Wadjorezen daar schaduw." (ia toWadjose toma,
badjo-badjo matjěkke 'mi. M atjěkkesnamua badjo-badiona W adj o s nattjinau
ngiwi toWadjo:lr). 

2 2 Cha bot, V erwantschap pg 57. 

43 



kennen: de familietwist in Tjinnotta 5 bi, en hongersnood of misoogst 
in andere gevallen. Het is dan ook. zeer wel mogelijk dat Wadjo 5 ge
sticht is als gevolg van een dergelijke kolonisatie, eventueellater gevolgd 
door andere van elders afkomstige groepen. De verscheidenheid van de 
herkomst vinden we ook geaccentueerd, wanneer de eerste Arung-matoa 
ergens (Mak 267 pg 118) genoemd wordt: "een vorst die uit Tjinnot
ta "bi afkomstig is van het bloed der uit Penrang afkomstige vorsten 
en van het geslacht der uit Sinrinjaměng afkomstige vorsten". 

Men kan verder de mogelijkheid opperen dat Wadjo 5 s organisatie 
in oorsprong een federatie geweest is van een aanta1 (bv. drie) ver
wantengroepen van verschillende herkomst, wier verdere integratie 
is bevorderd door de ( mythische) traditie van de oorspronkelijke ver
wantschap der drie vorstenhuizen. Al moet men deze mogelijkheid 
zeker open laten, cleze a! of niet mythisch bereikte integratie houdt 
tevens in, dat het niet aangaat Wadjo 5 thans nog een federatie te 
noemen, zoals in de Nederlandse literatuur wel gebeurt.$1 Telkens wordt 
cle eenheid van Wadjo" in de hss uitdrukkelijk geponeerd. Het heeft 
evenmin zin de Arung-matoa of de Batara Wadjo 5 als een president 
van een bondstaat te qualificeren. Ook de functie van de hoofdvorst is 
in het geheel, zij het op eigen wijze, geintegreerd. Deze eenheid van 
Wadjo' wordt impliciet gestelrl door de manurung-verhalen en de 
vorstengenealogieen, waaraan dus hierna aandacht geschonken moet 
worden. 

Als argument voor de gangbare opvatting dat Wadjo" een federatie 
is, wordt wel aangevoerd dat het geen rijksornament bezit. Bovendien 
ontbrak een - meestal nauw met het ornament verbonden - manu
rung-mythe zoals er voor rijken als Goa, Bone, Tanete en Soppcng 
bekend zijn, verhalen over een of meer uit de hemel "neergedaalrle" 
personen, die door de bevolking ergens gevonden cn tot vorst aange
nomen worden. Inderdaad is ecn manurung-verhaal voor Wadjo 5 in 
strikte zin niet aanwezig. Wat sommige kronieken, waaronder waar
schijnlijk 24 de oorspronkelijke Kr., hierover bevatten, heeft in de eerste 
plaats betrekking op Tjinnotta'bi, en daardoor indirect op Wadjo'. 
Het stichterspaar van deze plaats was van bovennatuurlijke oorsprong 
en gold voor Wadjo 5 als het stamouderpaar van zijn hele vorstenge
slacht. Hieraan ontleende Tjinnotta 5 bi zijn grote betekenis voor 
Wadjo'. Linge 5 manasa was de dochter van de manurung van Sawitto 
(een der Adjattapparěnglanden ten W. van Wadjo 5

) en, naar Sadjoa
nging (een kampong bij Akkotengěng?) gegaan, was zij daar ten huwe
lijk genomen door La Matatikka 5 • Deze was "opgedoken" in Buang-

za Korn, Problemen pg 28; Peddemors, Wadjo. Een federatieve staat pg 26, Z7. 
24 Zie pg 151. 
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kadjang. Hun dochter was We Těnrisui en haar zoon La Patiroi, de 
vorst van Tjinnottasbi. 

Van dit vrij summiere verhaal uit de Kr. is in H een uitvoeriger 
redactie bewaard. Hier is sprake van twee in Buangkadjang opge
dokenen : La Malalae en La Matatikka,. De eerste was geheel in het 
geel gekleed, had in de ene hand het zwaard La Tiakasi ( = die mede
lij den weigert) en in de andere hand de lans La Ulasbalu (= zwarte 
slang) en werd tot Datu van Luwu s aangesteld. De tweede was geheel 
in het rood gekleed en had een zwaard La Matatimo s ( = Oosteroog). 
Voordat ze uit elkaar gingen, hadclen ze (de tekst is niet erg duidelijk) 
een gele bamboe-doos waarin een rijstaar, een gierstaar, een maisstek 
en een ficusvrucht. La Matatikka' ging nu naar Wadjos en kwam 
eerst in Sadjoanging, waar hij met de dochter van de Matoa trouwcle. 
Hun zoon heette La Guttus. Deze kreeg een dochter We Těnrisui, 
stichtte Tjinnottasbi en werd daar cle eerste Arung. Verder loopt het 
verhaal parallel met de Kr. 

De nieuwe trekken clie in dit verhaal opvallen zijn: 1° de boven
natuurlijke voorvader wordt als brenger van de voornaamste gewassen, 
als "cultuurheros" voorgesteld, 2° de stamvader van Wadjos wordt in 
verband gebracht met Luwu', 3° er worden wapens genoemd, die, 
eveneens van bovennatuurlijke herkomst, wel als rijksornamenten opge
vat moeten worclen. 

In de kronieken van verschillende andere rijkjes zijn verhalen met 
gelijke trekken te vinden. Het meest verwant met het bovenstaande is 
het afstammingsverhaal van het vorstengeslacht van Timurung (in 
N. Bone.25 Dit geslacht wordt afgeleid van We Posi'tana, die hier de 
zuster van La Malalae van Luwu s heet. Beide zijn kleinkinderen van 
de manurung van Talěttu s, Simpurusiang, en de in Luwu' opgedoken 
Da Lakunna. La Malalae ging via een rivier naar zijn grootvader in de 
onderwereld en bracht vandaar een bam boe vat mee met daarin 1° het 
reeds vermelde zwaard, dat naar Wadjos ging en het erfstuk van 
Bettempola werd, 2° de vermelde lans, die naar Luwu' meegenomen 
werd, 3° een kapmes Tjě'boe, dat naar Baringěng kwam. 

In een stuk genealogie, dat o.a. op Pammana betrekking heeft,26 

fungeert genoemde Simpurusiang eveneens als stamvader, maar heet 
hier manurung van Tjina (de oude naam voor Pammana). Hij ging pas 
naar Luwu', toen hij hoorde dat zijn vrouw daar was opgedoken. Het 
begin van deze genealogie tot zijn kleinzoon La Malalae komt voor het 
overige overeen met die in de kroniek van Timurung. 

Manurung van Luwu s i s Simpurusiang in de Luwurese versie van elit 

25 Mak 44 pg 16-42 bevat een kroniek van Timurung. 
26 Djak 139 IV pg 16-19. 
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verhaal die Matthes heeft gepubliceerd (B. Chr. I pg 527-530). Zijn 
kleinzoon La Malalae keert hier van ecn tocht naar de onderwereld 
terug met allerlei bissu-gereedschappen. De overige namen zijn af
wijkend. 

In een ander manurung-verhaal dat eveneens grotendeels op Luwu ~ 
betrekking heeft (Mak 267 pg 45-48), treedt ook La Matatikka' op, 
hier als mede-manurung van La Malalae. Behalve dat zij hier dus niet 
"opgedoken" zijn, heeft deze versie allerlei merkwaardigheden en 
parallellen met andere verhalen. Het begin vertoont sprookjesmotieven: 
nadat de Datu is "weggezweefd", bieden de Luwurezen het Datuschap 
o.a. in het oerwoud aan de vorst der vogels aan en als die niet aan de 
vereisten blijkt te voldoen, op zee aan de voornaamste der vissen, de 
bruinvis. Als het dan een week Iang donker blijft, begrijpen ze dat er 
ergens een manurung is neergedaald, en de vorst der sonri ~ -vissen 
vertelt hun, dat dít in Buangkadjang is gebeurd. Daar vinden ze inder
daad de twee manurungs. Het verhaal loopt dan verder parallel met dat 
uit H, met de volgende verschillen en toevoegingen. De Luwurezen 
wenden zich eerst tot La Matatikka ~ ( wiens zwaard hier ontbreekt), 
maar deze verwijst hen naar zijn in het geel geklede metgezel. (In het 
manurung-verhaal van Bone maken de Boneěrs een zelfde vergissing 
en komen ook pas in tweede instantie bij de in het geel geklede manu
rung riMatadjang). De vrouw die La Matatikka~ in Sadjoanging huwt, 
is de dochter van de A -'datuang van Sawitto, maar heeft overigens de 
trekken van de prinses met de huidziekte uit Luwu ~ aangenomen. Zij 
is om dezelfde reden als deze door haar vader weggejaagd het bos in, 
waar een tarae ( ?) haar kwam belikken zodat ze genas. Koeherders 
van de Matoa van Sadjoanging vonden haar, toen ze gingen hout
hakken, en namen haar mee naar de Matoa, die haar in zijn huis opnam. 
Na een tussenstuk over de nieuwe Datu van Luwu~ wordt verteld, 
dat La Matatikka ~ met zijn vrouw, die nu W e Togě -'tana blijkt te 
heten, naar Tjinn[a]otta~bi ging. Zij kregen drie kinderen: We Těnri
sui, La Patongai en La Pawawoi, doch een nog niet genoemde La 
Patiroi wijst hij als opvolger aan voordat hij "wegzweeft". 

Dit verhaal verenigt dus motieven die uit verschillende andere ver
halen bekend zijn. Zo verklaart deze versie van de prinses met de huid
ziekte bevredigend - wat de Kr. niet doet - waarom en hoe de 
Sawittose uit Sawitto weggegaan en in Sadjoanging opgenomen is. 
Heeft de pau-pau rikadong zich zelfstandig ontwikkeld uit deze passage 
van het manurung-verhaal? Dan zou de Luwurese herkomst van de 
prinses een latere verandering zijn. Aan de andere kant zegt de Kr., 
dat zij boos (magělli) uit Sawitto was weggegaan. Is dit een over
blijfsel uit een ander verhaal over haar of moeten we denken aan een 
verschrijving voor madja~-uli~ (ziek van huid), de uitdrukking van 
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Mak 267 pg 47? 27 Dit laatste kan omgekeerd ook een "bewerking" van 
magělli zijn naar een reeds bekend verhaal (ni. FF). Het blijven vragen. 

Alle tot zover beschreven manurung-mythen vormen een duidelijk 
samenhangend complex verhalen, die telkens voor de verschillende 
plaatsen en hun vorstengenealogieen aangepast en uitgewerkt schijnen. 
Het is de vraag of nog ergens een oorspronkelijke versie te vinden 
zal zijn. W el lijkt er een tcndentie in te onderkennen verband te leggen 
met Luwu 5 en zijn vorsten. Ter verhoging van het eigen prestige? 
Luwu 5

, dat reeds in de La Galigo het centrale rijk is, geldt bv. ook voor 
Saleier als het mythische stamland.28 

De Kr., waarin dít mythisch materiaal nagenoeg ontbreekt, blijkt het 
op verschillende punten wel te veronderstellen. Dit geldt behalve voor 
de manurung ook voor de ornamenten. Het zwaard La Teakasi en de 
lans La Ula 'balu die met de Datu van Luwu 5 La Malalae waren 
opgedoken, werden door een latere Datu van Luwu 5 geschonken aan 
La Datualě 5 , de oudste zoon van de reeds genoemde toAnginradja 
Arung van Bettempola en W e Tadampali dochter van deze Datu van 
Luwu 5

• 

Zo blijken dus in ruimere zin voor Wadjo ~ zowel een manurung
mythe als ornamenten aanwezig te zijn (geweest), ni. resp. via Tjin
notta5bi en Bettempola. Dit laatste geeft opnieuw een aanwijzing voor 
de centrale, "continuerende" positie die Bettempola in het geheel van 
Wadjo 5 inneemt. De Ranrěng van Bettempola is de bezitter van de 
ornamenten en niet de hoofdvorst, zelfs niet in de tijd van de Batara's, 
toen deze functie nog erfelijk was.29 

Weliswaar zijn er reeds Iang een aantal manurung-mythcn bekend 
geworden, die ook door Friedericy betrokken zijn in zijn studie van 
de standen bij Buginezen en Makasaren, maar een bevredigende inter
pretatie van deze mythen is eigenlijk nog niet gegeven cn zal ook 
niet met vrucht beproefd kunnen worden voordat een veel ruimer 
materiaal, dat zeker nog o.a. in de hss te vinden is, ter beschikking 
staat. Hier kunnen slechts enkele opmerkingen gemaakt worden die 
voor deze interpretatie van belang kunnen zijn. 

In de eerste plaats is er tot nu toe te weinig de aandacht op gevallen, 
dat er in deze verhalen naast "neergedaalden" ( manurung) ook "opge
dokenen" (ttompo 5

) voorkomen. Juist in de hoven gegeven voorbeelden 
is herhaaldelijk van het stamouderpaar de een uit de hemel en de ander 
uit de onderwereld afkomstig. Hierdoor cn in het algemeen door het 
"vrije verkeer" dat nog met hemel en onderwereld mogelijk is, komen 

2 7 FF gebruikt hiervoor masala-'Uli '. 
28 Engelhard, Mededeelingen over Saleijer pg 399. 
211 Mogelijk golden later de ornamenten van alle limpo's als Wadjo 's rijksorna

menten (Korn, Problemen pg 28). 

47 



deze verhalen in de sfeer van de La Galigo poezie met het bekende 
huwelijk tussen de hemelse Ba tara Guru en de onderwereldse W e 
Njili -'timos. 

In de tweede plaats is het ook in deze manurung-mythen niet zo, dat 
cle vrouw steeds uit de hemel stamt, zoals Friedericy zegt.30 Onder cle 
manurungs is Simpurusiang een duidelijk voorbeeld van een stamvader 
die huwt met een "opgedoken" vrouw. 

In de derde plaats is het opmerkelijk, dat de kronieken van twee 
rijkjes die een tweedeling in een Oostelijk en een Westelijk deel (rilaus 
cn riadja) kcnden, Soppeng en Mampu, elit in verband brengen met 
het neerdalen van twee manurungs kort na elkaar, in het geval van 
Mampu zelfs van twee broer-en-zuster paren. 

Ten vierde is het van belang op te merken, dat het woord manurung 
behalve de hemelse herkomst van de stamouders ook de hemelse kwali
teit van latere, zelfs historische vorsten kan aanduiden. Zo wordt de 
achttiende-eeuwse vorstin van Bone Bataritoclja (t 1749), wanneer 
haar naam in een stuk van verheven stijl ( QQ) met een aantal hoge 
titels gesiercl worclt, o.a. ook manurung genoemcl. 

Hiermee komen we voor cle vraag te staan, wat afgezicn van de 
interpretatie van de inhoud der manuruhg-mythen, hun functie in cle 
hestaancle maatschappij is. Want hoe ze ook inhoudelijk mogen ver
schillen, ze komen hierin overecn, dat ze de bovennatuurlijke herkomst 
van de stamouders en daarmee van het hele geslacht poneren, en daar
voor is de enkele traditie dat deze stamouders "feitelijk" manurung 
waren reeds voldoende. Ze fungeren dus als legitimatie voor de sociale 
positie der vorsten als wettige regeerders, die krachtens hun aard de 
welvaart garanderen en ze bevorderen de eenheid van het vorsten
geslacht en daarmee van het rijk. Op lager niveau geldt dit op analoge 
wijze voor een niet-adellijke verwantengroep als door Chabot be
schrevcn is. Deze verhalen vormen bijna steeds de aanvang van een 
genealogie, die in principe tot op de huidige dag doorloopt. Dit is in 
hijzondere mate van toepassing op Wadjos, waar drie (of vier) vorsten
huizen zijn, die op het oog los van elkaar staan. Door de gezamenlijke 
afstamming van een bovennatuurlijk stamouderpaar te steHen, wordt 
de eenheid van Wadjos bevestigd. Het is daarom zeker niet zonder zin, 
dat in de Kr. zulke uitgebreide gcnealogieen zijn opgenomen. 

Deze en dergelijke genealogieen hebben daarnaast een wijdere maar 
analoge strekking. Er blijken verwantschapsbetrekkingen te bestaan 
met tal van andere adelsgeslachten van kleinere en grotere plaatsen 
en rijken in de omgeving, soms doordat zo'n geslacht door een zijtak 
van de stamboom zelf gesticht is, soms door huwelijk in een reeds 
gevestigd en ook wel op een eigen manurung teruggaand vorstenhuis. 

' 10 Friedericy, Standen pg 591. 
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Zo bevatten de genealogieen van de Kr. de namen van allerlei plaatsen, 
die voor een deel thans nog op de kaart van Wadjo' en omliggende 
gebieden terug te vinden zijn. Het heeft geen zin deze hier alle op te 
sommen. Slechts bij twee moeten we een moment stil staan. 

De genealogie noemt enkele malen een verbintenis tussen het geslacht 
van Tjinnotta 5 hi en dat van Babauae ( een klein plaatsje aan de rivier 
van Tjenrana). De eerste maal is het We Těnrisui die huwt met Radja
langi 5 van Babauae. Deze was volgens de aantekeningen van Noe
roeddin de zoon van Těnrinamorěng de manurung van Babauae en La 
Dewata de zoon van cle manurung van Weriu (Awampone), cn had 
ecn broer La Pa 5 bitjara en een zuster W e Samangkělla. De tweede 
umal is het ecn huwelijk dat ecn van de weinige zekere voorbeelden van 
ecn .,cross-cousin" huwelijk levert. W el komen er meer huwelijken 
tussen "cousins" voor, maar dan is de wijze van de verwantschap niet 
vast te stellen. La Patiroi, de zoon van Radjalangi' en We Těnrisui, 
trouwt met We Těnriwawo de dochter van We Samangkělla, dus zijn 
vaderszustersdochter. 

Deze laatste naam wordt in de Kr. weggelaten, maar komt behalve 
in Noeroeddins aantekeningen ook voor in de kroniek van Mampu 31 

in verband met hetzelfde huwelijk. Hier blijkt dat zij gehuwcl was met 
rle tweede Arung van Mampu, La U rěnriwu 5 , terwijl hun dochter, 
die met La Patiroi huwde, hier We Sěngngěmpulu genoemd wordt. In 
de volgende generatie wijkt de genealogie van Mampu nog sterker van 
de Wadjorese af. La Těnritippě', die volgens de Kr. Arung van Pen
rang is gewordcn, staat hier in de lijn der Arungs van Mampu en is 
niet gehuwd met We Těnriawe' uit Bola, maar met We Těnrigatť, 
cle dochter van zijn vaders hroeder La Pawawoi uit Pammana. 

uit Babauae 

We Těnrisui X Radjalangi' 
I 

(We Samangkělla) X (La Urěnriwu 5 ) 
1 (van Mampu) 

La Pawawoi X~We Těmperenna La Patiro~i X We Tě~~w;~~uae 

(W e Sěngngěmpulu) 
(vanMampu) 

La Těnripau X We Těnrigau 5 (X) La Těnritippě' X We Těnriawe' 

( .. ) : alleen in de kroniek van Mampu 

N u kent ook de Kr. reeds in het begin een nauwe relatie tot Mampu. 
In de eerste plaats heet het, dat terwijl La Patiroi opvolgde in Tjin-

!ll Mak 44 pg 47-53 bevat een kroniek van Mampu. Stuk I noemt ook enkele 
namen van Mampuse vorsten naast de Wadjorese, maar geeft geen volledige 
g·enealogie. In beide kronieken heet La Těnriba: La Těnribabarěng. 
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notta s bi, zij n ( oudste ? ) 32 broer La Pa wa woi het paleis van Tj innotta s

bi erfde, en tevens Arung in West-Mampu werd. In de tweede plaats 
verhuisde zijn dochter We Těnrigau" (dezelfde dus als hoven) na de 
ineenstorting van Tjinnottasbi dat paleis voorgoed naar Mampu. In de 
Kr. is zij getrouwd met haar neef in de derde graad La Těnripau. 
Mogelijk was dit een Mampuse prins, in de Mampu kroniek verwisseld 
met La Těnritippěs. In de derde plaats wordt er dadelijk na de stichting 
van Wadjos en de verheffing van La Těnriba tot Batara een bondge
nootschap met Mampu gesloten. 

Dit is de enige politieke activiteit die van de Batara's vermeld wordt. 
Hun periode zou ook slechts kort geduurd hebben. Niet de Kr. maar 
G 1, 2 geeft voor La Těnriba als Batara drie jaar op en voor zijn zoon 
en opvolger La Mataěsso vijf jaar. Volgens de Kr. had deze echter 
na tien jaar regeren Wadjoss welvaart zozeer bevorderd dat het weer 
even groot was als het voormalige Tjinnottasbi: duizend inwoners. 
Geen van deze getallen zullen meer dan fantasie zijn, maar als blijk 
van een streven naar exactheid zijn ze interessant. 

De derde Batara, La Patěsdungi toSamalangis, was het tegenbeeld 
van zijn vader. Hij veroorzaakte de tweede breuk van zijn dynastie 
met zijn volk. Wat zijn misdaden precies geweest zijn, wordt niet duide
lijk uit de Kr. Elders wordt hij echter voorgesteld als vrouwenschenner, 
di~ de dochters en vrouwen van de Wadjorezen lastig viel, langs de 
weg op voorbijgaande vrouwen loerde en nam wie hem aanstond, ge
huwden en ongehuwden, slavinnen en vrijen, al of niet in staatsie
kleding g.ekleden (G1, 2 pg S, 11-13; ll pg 7). In de Kr. is waar
schijnlijk een paging om deze schanddaden wat te verdoezelen zover 
doorgevoerd, dat nu niet meer te begrijpen is, waarom deze vorst zo 
zwaar werd gestraft. 

Ook de toedracht van zijn dood wordt verschillend verhaald. De Kr. 
is zeer kort hierover. Toen Wadjo" achteruit ging door de slechte daden 
van deze Batara, werd hij afgezet en ten Oosten van Wadjos gedood 
door de Pasdanrěngs, op de sawah die daarom sindsdien La Běssi (de 
lans) heette. In het uitvoerigste verhaal i s echter Puang riMa s galatung 
degene die dorst in te grijpen waar iedereen beducht was. Toen hij 
uit Palakka, zijn geboorteplaats, in Wadjo s gekomen was, gaf zijn 
oom toTaba (over beiden later nog) hem de opdracht de slechte vorst 
te verwijderen of te doden. Nadat de Wadjorezen op zijn verzoek be
wijzen tegen de Batara hadden aangevoerd, namen Puang riMasgala
tung en zijn mannen hem mee. In het bos La Matjangi, ten Oosten van 

32 In Gl, 2 is La Pa w a w o i de oudste, in de andere hss van de Kr. La 
P a t i ~ o i. W as de laatstgenoemde dus met een Mampuse prinses getrouwd, 
dan is het het waarschijnlijkst dat hij Arung van West-Mampu was en niet, 
zoals alle hss van de Kr. beweren, La Pawawoi. 
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Wadjos, gekomen raakte hij de afgezette vorst uit het oog en keerde 
terug. De Wadjorezen volgden de Batara echter en doodden hem op 
een sawah (hier La Pasběssi, de lansdrager, genoemd). Elders (DDl 
pg 6) is het Puang riMa 'galatung die op eigen initiatief de Ba tara 
doodt. Laatstgenoemde is daar echter verward met de derde Arung
matoa La Těnriumpu s, die eveneens toSamalangi s heette.33 Tenslotte 
heet in andere stukken toTaba zelí de doder van de derde Batara 
(ll pg 7; Jl pg 68). In de Kr. zijn het dus hier evenals bij de stichting 
van Wadjos de officiele limpohoofden die de leiding in handen nemen, 
terwijl in de andere stukken waarschijnlijk de daad op naam is gesteld 
van mannen die reeds als grote figuren te boek stonden. 

W el is ook elders het doden van een tyranniek vorst voorgekomen. 
Zo vermeldt de kroniek van Bone, dat de ArumPone La ltja vanwege 
zijn willekeur en wrede daden door zijn volk gedood is (B. Chr. I 
pg 486 vlgg). Voor Wadjo' betekende deze gebeurtenis echter tevens 
een breuk in zijn interne ontwikkeling en de inleiding tot een nieuwe 
periode. 

De historische waarde van de verhalen over de hier besproken periode 
onttrekt zich bij gebrek aan enig gegeven ter controle aan onze beoor
deling. Boven de constatering van een zekere intrinsieke waarschijnlijk
heid van enkele hoofdlijnen komen we niet uit. Dit geldt ook nog, zij het 
in iets mindere mate, voor de volgende periode. 

33 In A (1 pg 3) is het de Arung van Buli Sapubatara, oudste zoon en opvolger 
van Samalangi ', die na twee jaar om zijn slechte daden door de mensen van 
Buli wordt afgezet en gedood bij Laměrru(?). De verschrikte Arung Penrang 
kwam het lijk van zijn oomzegger halen en bracht het naar Penrang. 
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2. De eerste Arung-matoa's en de uitbreiding van Wadjo'. 

Zoals uit verschillende plaatsen in de historische geschriften blijkt, 
onderscheidt de functie van Arung-matoa zich principieel van die van 
andere Arungs daarin, dat erfopvolging uitgesloten is en dat er bij 
keuze in wordt voorzien. Bovendien is de Arung-matoa in alles gebon
den aan de "overeenstemming'' in de raad van vorsten waarvan hij 
q.q. voorzitter is. Hij kan desgewenst door hen weer worden afgezet 
of ook zelf aftreden. 

In verband met de voorgaande geschiedenis der Batara's kan men 
veronderstellen, dat deze bepalingen zijn ingesteld als een bewuste ver
zwakking van de positie van de hoofdvorst om "waarborgen tegen 
willekeur" te scheppen. Het valt dan op, dat de kronieken bij de 
instelling van deze functie niet dáárop de aandacht vestigen. In plaats 
daarvan wordt er de nadruk op gelegd, dat een gerespecteerde één
hoofdige leiding onontbeerlijk is. 

Men had het zonder geprobeerd. Nadat de laatste Batara gedood was, 
legden de Wadjorezen de gelofte af nooit meer een Arung (vorst) te 
zullen aanstellen (Kr., Al pg 3). Maar de drie limpohoofden wisten 
de onderlinge eensgezindheid niet te bewaren noch de rechtszekerheid 
te handhaven. Men geraakte dus in eenzelfde toestand van rechteloos
heid, waarin het recht van de sterkste gold ("zij .wisten niet meer met 
elkaar te praten" en "a ten elkaar op als vissen doen", zijn de geijkte 
uitdrukkingen hiervoor), als waarin bv. de Boneers na het verdwijnen 
van de laatste afstammeling van Galigo en vóór het neerdalen van de 
Manurung zeven generaties lang verkeerden (B. Chr. I pg 465). Na 
drie (twee, A) jaar kwamen zij dus gedeeltelijk op hun besluit terug 
en stelden een vorst aan, die nu echter noch Batara noch Arung kon 
heten en daarom Arung-matoa 1 werd genoemd (zo in A). 

In tegenstelling tot de Kr. (en ook bv. A en H), die organisatie en 
adat van Wadjo 5 bekend vooronderstelt en er slechts incidenteel mel
ding van maakt, wijden sommige andere stukken (G, CC2, DD, EE) 

1 DD (pg 4) geeft drie alternatieve verklaringen van deze titel en acht ze alle 
toereikend (pada patudju): 1° Arung-matoa is ontstaan uit Arung-mataěsso, 
:20 er waren eerst slechts Matoa's in Wadjos, en toen dezen een Arung aan
stelden, werd hij dus Arung-matoa (vorst der matoa's), 3° er zijn vele Arungs 
in Wadjo' en hij is de Arung-matoa (hoofd-arung). Zowel een betekenis "hoofd-, 
voornaamste vorst" (subst. plus adj. vgl. Arung-ma'bitjara, rechtsprekend vorst) 
als een betekenis "vorst der hoofden" (subst. plus subst. vgl. Arung-wanua, 
vorst van een dorp) is denkbaar, de eerste het waarschijnlijkst. 
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bij gelegenheid van de aanstelling van de eerste Arung-matoa uit over 
drie onderwerpen van meer adatrechtelijke en sociale aard. Het was de 
zo niet historisch dan toch systematisch juiste plaats in het verhaal om 
de aanstellingsceremonie 2 van de Arung-matoa, de rechten en vrijheden 
der Wadjorezen en de verdere uitbouw van het vorstenbestuur meer 
systematisch te vermelden. 

Het eerste van deze onderwerpen is ook buiten historisch verband 
als algemene regeling in afzonderlijke stukken vervat. Dit laat zien, 
dat wat elders ter gelegenheid van de aanstelling van de eerste Arung
matoa beschreven wordt, daar de projectie naar de veronderstelde oor
sprong en aanvang in het verleden van een voor altijd geldend en uit 
de eigen tijd bekend gebruik is. Daarom is bij de weergave ervan 
hieronder één van deze algemeen gehouden stukken (Mak 267 pg 
154-155) gevolgd, met tussen haakjes zoveel mogelijk wat de andere, 
historische stukken er aan toevoegen of er in wijzigen. 

Als de vorsten, in het vergaderhuis (baruga) bijeen, íemand tot 
Arung-matoa gekozen hebben, gaan zij allen (met het volk) naar diens 
huis, de Arung Bettempola voorop. Dit heet het a' bawa-sao (naar huis 
brengen ?) van de tot Arung-matoa gekozene. De vorsten nemen hun 
plaatsen naar rangorde in (het volk blijft in de ruimte onder het huis) 
en de Arung Bettempola spreekt de gekozene toe. Hij deelt hem het 
besluit van de vorsten mee. Zij allen willen dat hij hen leidt, dichtbij 
en veraf (hen de weg wijst naar het goede en hen afhoudt van het 
kwade, hun schuld en onschuld aanwijst, hun bedekking geeft zodat ze 
niet koud worden, hen tegen rijstvogeltjes beschermt zodat ze niet als 
voze aren zijn, over hun land beschikt enz.). De gekozene maakt eerst 
de tegenwerping dat hij arm is en de Arung Bettempola antwoordt : 
"Wadjo' is rijk" ("vanwege onze overeenstemming"), dan dat hij dom 
is, en het bescheid is dat Wadjo 5 verstandig is (hij hoeft niets te zeggen 
zonder het oordeel van de raad der vorsten gehoord te hebben), dan dat 
hij vreesachtig is, en het antwoord is dat Wadjo 5 dapper is (er zijn 
de krijgsaanvoerders die gaan waarheen hij het beveelt), tenslotte dat 
hij geen middelen heeft, en het antwoord is dat hij de schaduw zal zijn 
voor wie het warm heeft, een rustplaats voor de zwakke en degene die 
de halsstarrige buigt (in de historische stukken is dít laatste het ant
woord op de vraag van de gekozene wat zijn taak is; daarna vraagt 
hij wat men daar tegenover stelt en het antwoord is dat men zijn 
sawahs voor hem bewerken zal en hem begeleiden waar hij gaat; het 
hieronder volgende ontbreekt in deze stukken). Dan vraagt de nieuwe 
Arung-matoa of men bereid is in te willigen wat hij verzoekt: elkaar 
bij vergissingen te waarschuwen en die waarschuwingen te accepteren, 

2 James Brooke maakte van deze benoemingsceremonie reeds kort melding, Nar
rative of events I pg 122. 
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elkaar te vertrouwen en elkaars klacbten aan te boren. Nadat vorst en 
volk bet bierover eens zijn geworden, leidt de Arung Bettempola bem 
bij de band naar zijn plaats "in de boek van bet buis", risu 5 -bolae, 
temidden der vorsten. Daarna sommen de vertegenwoordigers van de 
drie limpo's, bier acbtereenvolgens de ponggawa's, legeraanvoerders, 
van Udjukkalakka5

, Aka en Talotěnreng, bun vrijbeden op. staande 
voor de Arung-matoa.3 

De recbten en vrijbeden van de Wadjorezen worden ·in de bss in 
ongeveer gelijke bewoordingen geformuleerd, al verscbillen ze in volg
orde en lengte. In de bistoriscbe stukken worden ze, waar vermeld, 
door de eerste Arung-matoa vastgesteld. Tamel~jk eenstemmig worden 
drie of vier bepalingen genoemd die "de vrijbeid", amaradekang(-ěng), 
der Wadjorezen beten, samen (of alleen de eerste ?) "samenbundeling 
van adat", pa 5 dippung-adě 5 , genoemd in CC2: 
1) Zij worden niet met gezin, slaven en eigendommen verbeurd ver
klaard, těnrirěppung; of van bun bezittingen beroofd, těnrirappa; noch 
onscbuldig gestraft,4 těnritjari 5 těmmasai 5 ; indien gestraft slepen ze 
niemand anders in hun ongeluk mee, těmmatturungěng; "niet door 
atap bedekt",5 těnrisampo-atě 5 ; en ze worden niet getroffen door de 
wil van een tyranniek vorst (door een geweldenaar H). 
2) De deur van Wadjo5 staat wijd voor hen open als zij naar binnen 
of naar buiten willen; gaande wordt men niet tegengebouden, lladje 5 

těnripatang; neergeburkt niet gedwongen op te staan en te vertrekken, 
mallěkku těnripakkě 5 deJ; bebalve in geval van een vijandelijke aanval 
of van een buitenlandse oorlog of bespreking. 
3) Zij draaien (giling) bun trap om binnen de limpo's ( ?), sluiten bun 
deur niet voor elkaar, trekken elkaars huispalen niet uit, verbuizen 
elkaars buis niet, bebalve in bet geval van dieven of geweldplegers en 
dan alleen bij eenstemmig besluit van Wadjo 5

, want er is maar één 
vorst, één limpo en één Wadjo'. 
3 ln geen der hss treft men iets aan over een op deze verkiezing en benoeming 

volgende inhuldiging. Toch is het waarsch~inl(ik, dat ook de Arung-matoa van 
Wadjo.J, evenals andere Buginese vorsten, op een investituursteen officieel werd 
ingehuldigd. Een enkele maal wordt bij wel pattttppu-batu (die op steen staat) 
genoemd, een uitdrukking die in elk geval etymologisch op deze ceremonie be
trekking heeft. Volgens mededeling van Korn (Problemen pg 28) was de in
vestituursteen van Wadjo 5 te Pa 5 děppa 5 , dat ook op het kaartje van Noe
roeddin voorkomt. 

4 Vertating van Matthes (Wrdb.). Een Luwurese uitleg in bezit van Prof. Cense 
vertaalt tjari' těmma'Sai 5 met luka tak sakit en verklaart dat dit duidt op het 
recht van een vorst om in het belang van z~in land naar goeddunken te beschik
ken over de bezittingen van z(in onderdanen en hun diensten te vorderen. 

li Dit schijnt te zien op een soort collectieve aanspraketijkheid. Risampo-atě' i s 
"gestraft worden als z(i de misdaden duidelijk binnen één huisgezin of één 
familie of één kampong of één "kaum" of één volk gepleegd hebben" (uit de 
genoemde Luwurese bron). Een 'Sampo-atě' is een huisgenoot, iemand die onder 
hetzelf de dak woont. 
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4) De vrijen kunnen niet belemmerd worden in een gezamenlijke over
eenkomst, appadaelorěng, als die door getuigen bevestigd wordt. Zijn er 
geen getuigen, dan wordt de zaak voor de officiěle adatrechters gebracht. 

In CC2 en H volgen op de eerste "vrijheid" eerst nog twee adatregels 
die slechts "goed voor Wadjo'" genoemd worden: 
1) De schuld der Wadjorezen moge groot zijn, hun zweep is klein: 
vermaning, pangngadja', is de zweep van Wadjo5 voor de Wadjorezen; 
het doden van Wadjo 5 t.o.v. Wadjorezen is laten Jeven, pakkatuo. De 
bedoeling van pakkatuo is: de doodstraf wordt vervangen door de 
boete van de marktprijs als slaaf; en de bedoeling van pangngadja5 is: 
de doodstraf staat gelijk met boete. De zweep van Wadjo 5 verslijt niet 
en verandert niet. En a! worden zij met een balk geslagen en het is als 
"zweep", dan buigen ze zich eronder (? nakalukukěngng1) en gaan. En 
a! krijgen ze een tikje met een staafje katoen (loh) en het is niet als 
.,zweep", dan buigen ze ervoor achterover of staan ervoor op of gaan 
ermee weg, als het niet hun zweep is. 

Dat doet Wadjo 5 groeien, zodat het bladeren krijgt en rijsjes en 
twijgen en brede vertakkingen naar alle windstreken. Dat doet Wadjo 5 

groeien zodat de mensen elkaar tegenkomen in huis en op het veld. in 
voor- en tegenspoed. 
2) De schuld van Wadjo' moge groot zijn, de toorn is kort en de 
vergiffenis Iang. 

Deze zes adatregels, waarvan vier de vrijheid van persoon en eigen
dom, het recht op vrije vestiging, eigen woning en rechtshandeling 
waarborgen en twee de principes van het strafrecht vastleggen, vormen 
tezamen wat men de constitutie van Wadjo' zou kunnen noemen. 

Ook de instelling der veertig vorsten wordt in de hier besproken 
historische stukken aan de eerste Arung-matoa toegeschreven. In deze 
organisatie overheerst een consequente driedeling naar de drie limpo's. 
Iedere Iimpo heeft een Ranrěng (of Pa'danrěng) aan het hoofd, een 
Pas bate-lompo (grootvaandeldrager) onder hem, een Suro-ribate (of
ficieel gezant) en tien Arung-ma'bitjara's (raadgevend, rechtsprekend 
vorst), samen dus (drie maal dertien) negen en dertig vorsten. De 
Arung-matoa maakt de veertig vol en is aller hoofd. Deze veertig 
vorsten regeren Wadjo' gezamenlijk naar goeddunken. Nooit kunnen 
enkelen op eigen houtje voor Wadjo 5 optreden.6 

De Pa'bate-lompo's heten naar hun vaandel resp. Pilla5 (rood) van 
Bettempola, Patola (veelkleurig) van Talotěnreng en Tjakkuridi (geel) 
van Tua. De Suro's brengen boodschappen van Wadjo' aan de bond
genoten over. Naast hen zijn er drie bodes die binnen Wadjo 5 bood-
3Chappen overbrengen en niet tot de veertig behoren: de pappalele
toana (= die uitnodigingen aan gasten doen rondgaan ?). 
6 Těnnakkulle siakkěda-tjeuauang. 
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De oudste vermelding van deze vorstenorganisatie in de Europese 
bronnen is de mededeling van Speelman in zijn Celebes-memorie van 
1669, dat Wadjo 5 geregeerd wordt door veertig koningen of regenten, 
allen woonachtig in de hoofdnegerie van Wadjo 5 • Op grond van de 
betreffende passage in zijn memorie kan men aannemen, dat in zijn 
tijd de organisatie reeds was als hoven weergegeven. 

Het is niet waarschijnlijk, dat een dergelijke vrij omvangrijke en in
gewikkelde bestuursinrichting op één moment of cloor één man is 
ingesteld. Een geleiclelijke groei is apriori het aannemelijkst. De enkele 
mededelingen die de Kr. hierover hevat, wijzen in dezelfde richting. 
In de eerste plaats schrijft de Kr. de aanstelling van de Arung
ma5hitjara's voor het beslechten van geschillen tussen cle mensen en 
ook voor een zekere ( adviserende ?) medewerking bij het bestuur aan 
de tweede Batara, La Mataěsso, toe. In de tweede plaats stelt de Kr. 
de vervaardiging van de drie vaandels - en dus de henoeming der drie 
Pa 5 bate-lompo's- pas on der de tweede Arung-matoa, Sěttiriware. Het 
opmerkelijke is, in cle derde plaats, dat daarhij het vaandel van Talotěn
reng nog niet, zoals in hoven hesproken passages en ook bv. ten tijde 
van Speelman, veelkleurig (patola) was, maar een "gouden hoorn", 
d.w.z. waarschijnlijk een voorstelling daarvan op een vlag. De ver
vanging hiervan door de latere patola vermeldt de Kr. echter niet.7 De 
Kr. suggereert dus in deze, in tegenstelling tot de hoven besproken 
stukken, een historische ontwikkeling. 

Dit voor een klein dorpsstaatje wat topzware bestuur lijkt ook pas 
meer zin te krijgen, wanneer Wacljo 5 tot een der grotere rijken uit
groeit. Z o · zullen pas toen er bonclgenoten waren, speciale hod es voor 
herichten aan hen nodig geweest zijn. Toch zijn de functies der veertig 
vorsten nog steecls functies van de kern van Wadjo 5

, "de hoofdnegerie". 
De rest van het latere rijk Wadjo 5 levert daaraan in principe geen 
aandeel. Als soms vorsten van Wadjo 5 tevens vorst van andere of 
onderhorige rijkjes waren, was dit steecls een toevallige combinatie. 
zoals in de praktijk sommige functies ook een tijd Iang onvervuld of 
ook gecomhineerd konden zijn. Wadjo 5 is niet samengesteld uit veertig 
staatjes. 

Al was het Arung-matoaschap in strikte zin niet erfelijk, toch wercl 
het dynastieke heginsel niet altijd geheel losgelaten. De meeste Arung
matoa's behoorden evenals de Ranrěngs - en cleze functie was wel 
erfelijk - tot de afstammelingen van het oude vorstengeslacht. Deze 
vorstelijke verwantengroep vormde dus als geheel de dynastie van 

7 In C is deze moeilijkheid gevoeld. Later wordt hier het naaien van de vaandels, 
nu op bevel van de vierde Arung-matoa, nogmaals vermeld. Bij deze gelegen
heid verving toAIIawa zijn gouden hoorn door een patola, die h~j uit Paria 
haalde. (Cl pg 240). 
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Wadjo~. Vaak kan men de namen van de hoofdvorsten in de genealogie 
terugvinden en blijken zij in een tamelijk nauwe familierelatie tot 
elkaar te staan. 

In de praktijk bracht dít instituut van de Arung-matoa zowel voor
als nadelen met zich mee. Door de ruimere keus kon men enerzijds 
telkens de meest op de voorgrond tredende, energiekste figuur in de 
belangrijkste positie benoemen. Meermalen heeft daardoor een lang
durige regeringsperiode van een uitgesproken krachtige persoonlijkheid 
voor Wadjo~ een tijdperk van bloei of machtsontplooiing betekend. 
Anderzijds waren de waarborgen voor de continuiteit en tegen partij
schappen niet voldoende aanwezig. V oor de moeilijke functie van een 
voorzitter die op elk willekeurig moment door zijn mederegeerders kon 
worden afgezet- reeds Speelman wijst op dit laatste- was niet altijd 
de meest geschikte of toegewijde persoon te vinden, zodat men een 
snelle opeenvolging van korte regeringen kreeg of een periode dat de 
functie onvervuld bleef. 

Reeds de eerste drie Arung-matoa's waren vermoedelijk meer de 
aanzienlijkste en eerbiedwaardigste dan de krachtigste personen. La 
Palewo toPalippu. de jongste zoon van de tweede Pa'danrěng van 
Talotěnreng, was bij zijn verkiezing waarschijnlijk reeds een oud man, 
want de kleinzoon van zijn oudste broer was a! bij de afzetting van de 
laatste Ba tara Pa 5 danrěng. W ellicht werd hij gekozen als oudste nog 
in leven zijnde afstammeling van de vorsten van Tjinnotta 5 bi. Van zijn 
achtjarige (elders, bv. D, wel: zevenjarige) regering wordt dan ook 
niets anders verteld dan zijn vaststelling van de organisatie en rechten 
der Wadjorezen als hoven beschreven en in G (I pg 20) de verhonds
sluiting met Mampu die de Kr. aan de tweede Batara toeschrijft. 

Zijn opvolger La Ubi Sěttiriwarě' was tevens Pa 5 danrěng van Bet
tempola. Naar de gegevens van de Kr. had hij in deze functie mee
gewerkt aan de af zetting van de laatste Ba tara en moet hij ook de 
woordvoerder bij de aanstelling van de eerste Arung-matoa geweest 
zijn. Na een regering van ongeveer vier en een half (Kr.; elders meestal: 
vijf) jaar stierf hij. Zijn jongere hroer La Těnriumpu' toSamalangi' 
volgde hem op als Arung-matoa maar niet als Arung Bettempola. De 
Kr. geeft niet op hoe Iang deze geregeerd had toen hij stierf, maar de 
meeste vorstenlijsten stellen zijn regering op drie jaar. 

Met zijn opvolger La Tanamparě' Puang riMa'galatung kwam 
voor het eerst een jong veelbelovend iemand voor de hoogste functie 
in aanmerking. Onder zijn voorgangers had hij reeds het grootste aan
deel gehad in de verovering van Sekkanasu, Matjanang en Atata. In 
de eerste twintig jaar van zijn dertigjarige regering wist hij zijn rijk 
tot een aanzienlijke omvang uit te breiden en Wadjo' daarmede zijn 
positie onder de grotere Buginese staten te verlenen. Het is dan ook 
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niet te verwonderen, dat hij in de overlevering de grote held en wijze 
bestuurder is, wiens daden en uitspraken telkens weer beschreven 
werden en latere vorsten tot voorbeeld strekten. Aan de andere kant 
mag ook verwacht worden dat er meer op zijn naam gesteld is dan 
hij verricht heeft. Zo zagen we reeds dat sommige stukken aan hem 
in afwijking van de Kr. de bestraffing van de laatste Batara toeschrijven. 

In een van deze hss (G 1 pg ll, G2 pg 9) vin den we daarbij ook zijn 
komst uit Palakka beschreven. Zijn vader, La Topiwanua, was volgens 
de Kr. een directe afstammeling van La Těnriba, de eerste Batara. en 
behoorde dus niet tot een der Pa~ danrěng-geslachten. Hij was gehuwd 
met We Těnrilawi, een dochter van de Arung van Palakka in Bone 
(in een kort stukje over hem, GG, heet zij de zuster van de Arung 
Palakka La Těnriumpu ') en had zich blijkbaar ook daar gevestigd. Hun 
enige zoon La Tanamparěs werd uit Palakka uitgewezen wegens niet 
nader bepaald laakbaar gedrag (volgens GG was hij losbandig, masongě'
gausi, maar zijn er geen details van zijn daden in Palakka overgeleverd). 
Met driehonderd volgelingen keerde hij terug naar zijn stamland 
Wadjo'. Bij de Walěnna gekomen, bij de oversteekplaats Solos ( ?), 
zwoer hij zijn jeugdzonden plechtig af. Hij maakte zijn lendendoek 
(pangali' patolana) los en liet die op de stroom wegdrijven onder het 
uitspreken van de volgende, in tolo-dichtvorm gestelde eed: 

Arengkalingamaněkko, 

Riasěs, riawa, urai', 
Alau', maniang, manorang, 
Si ni llolo s, sini lluttu s, 

Sini makkadja ritasi S, 
Sini makkadja ridarě', 
Upasawě' maněttoko 

Puang-nene-mangkau s ku 
Angkanna malliwěngnge 
Rigosali padang-lupa. 
Llisuga pangali s ku 
Natusduangnge solos ? 
Nalěng !lisu gaus-madjasku. 
A pa s iapa Arung 
Pperadjai tana, pura 
Nanange-nangeie madja se 
Natjiukěngnge gausna madjase. 

Hoort gij allen, 
Boven en beneden, in het W esten, 
Oosten, Zuiden, Noorden, 
Allen die er kruipt en die er vliegt, 
Allen die vist op zee, 
Allen die vist (werkt) op land, 
Ik roep u allen aan, 
Heersers uit mijn vorstelijk voorgeslacht 
Allen die reeds over zijt gegaan 
Naar het dodenrijk, de velden der ver
Zomin als mijn lendendoek, [getelheid. 
Door de stroom meegevoerd, terugkomt, 
Zomin keren mij n boze daden weer. 
Want pas hij kan vorst zijn 
En het land vergroten, 
Die door het kwaad was overstroomd 
Maar die zijn boze daden heeft verzaakt.8 

8 De figuur van Puang riMa 5 galatung vertoont in dit verhaal typische kenmerken 
van de "homo novus'', de stichter van een nieuwe dynastie of van een groot 
rijk, die vaak wordt voorgesteld als iemand, die in tegenstelling tot zijn latere 
grootheid, zich vóór zijn opkomst onderscheidt door zijn een vorst onwaardige 
gedragingen of positie, vgl. bv. het Javaanse Angrok-\·erhaal. 
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Nadat hij, in WadjoJ aangekomen, in opdracht van zijn oom toTaba 
de afzetting van de misdadige Batara uitgevoerd had, ging hij vóór bij 
de landbouw en in de godsdienst en bracht daarmee de welvaart in 
Wadjo 5 terug. 

Als Arung-matoa ontplooide hij een veelzijdige activiteit. In een af
zonderlijk aan hem gewijd stuk (HH) wordt hij getekend als de ideale 
vorst, een zorgzaam vader voor zijn volk. Het stuk opent met de ver
melding, hoe hij in legendarisch korte tijd Wadjo 5 groot maakte. Toen 
hij als vorst werd ingehuldigd (ttuppu batu), waren er nog maar duizend 
mensen in Wadjo 5 en vijfhonderd in Sekkanasu. Na slechts drie jaar 
was hun aantal gegroeid tot vijfhonderdduizend. Hij behandelde zijn 
onderdanen als zijn eigen kinderen, zorgde voor hun welzijn en hun 
langleven en behoedde hun eigendommen. Als 's avonds de schaduwen 
lengden, ging hij met zijn zoons Wadjo 5 rand, deelde snoepgoed uit 
aan kinderen en spoorde jonge mensen die langs de weg zaten aan om 
naar de markt te gaan en te luisteren naar de woorden der ouden, om 
de koopwaren te bekijken en na zonsondergang naar huis te gaan. Twis
tenden hield hij de kwade gevolgen van hun boze woorden en de toorn 
van de Dewata (Godheid, Goden) voor. Hij waarschuwde de mensen 
hun gereedschappen die buiten in de zon of de wind gelegd waren op 
te bergen omdat de zon onderging. Als hij mensen van buiten aantrof 
die geen onderdak hadden, liet hij hen naar zijn eigen huis gaan. Pas 
als iedereen naar binnen gegaan was, ging hij ook naar huis. Was daar 
een gast die alleen nog zijn zelf meegebracht voedsel genuttigd had, 
dan liet hij hem een maal geven. Bij het eerste kraaien van de haan 
stond hij op, liet een lamp aansteken en ging weer het dorp rand. Als 
hij mensen hoorde twisten, ging hij hun huis in en vermaande hen. 
Pas als iedereen naar het veld gegaan was, ging hij naar huis. Was het 
middag geworden, dan liet hij de mensen die langs de weg of in het 
vergaderhuis zaten of die langs kwamen, roepen. gaf hen eten en 
drinken en vermaande hen ijverig te zijn en het land te bewerken. Zijn 
slaven en kinderen liet hij geen te zware arbeid verrichten en hij sprak 
geen lelijk woord tegen hen. Wanneer het ploegen begon, slachtte hij 
buffels en onthaalde heel Wadjo 5

• Hij vermaande de mensen niet te 
twisten en geen kwaad te spreken van huisgenoten. Wanneer hij de 
rijst wilde doen groeien, zonderde hij zich zeven dagen en nachten af 
en bad voortdurend tot de Dewata om wasdom voor de rijst. Wanneer 
de rijst rijp was bad hij elf dagen Iang en wanneer de oogst zou begin
nen weer acht dagen. Na afloop van de rijstoogst liet hij weer buffels 
slachten, gaf heel Wadjo 5 eten en drinken en vermaande de mensen 
zich van hun slechte gedachten en woorden te zuiveren. Evenzo deed 
hij wanneer de oogst geheel was binnen gehaald, opdat die bestendig 
in de schuren zou blijven. 
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Het stuk eindigt met een aantal raadgevingen en vermaningen over 
adat, bestuur, rechtspraak en vorstengedrag, die hij tijdens zijn laatste 
ziekte richtte tot zijn zoon toNampe' en de Wadjorezen (in JJ ook 
tot de Sidenrengse wijze Nene Allomo), die men ook in afzonderlijke 
stukken in vele variaties aantreft en waarvan er enkele in de Kr. zijn 
opgenomen. Deze stof behoort tot een vrij omvangrijke en gevarieerde 
vorstenspiegelliteratuur die een a part onderzoek zou vereisen: leerrijke 
uitspraken aan verschillende oude Buginese en Makasaarse vorsten en 
wijzen in de mond gelegd. 

Vaak is Puang riMa 'galatung de leraar van de "vier wortels van 
de rechtspraak", de grondslagen van het proces, waarmee de rechter 
rekening moet houden en waarop zijn beslissing moet berusten, ook in 
die zin "grondslagen", dat bij veronachtzaming de grootste (natuur-) 
rampen het land kunnen treffen. Meestal (bv. B. Chr. II pg 181) wor
den deels anders dan in de Kr. als zodanig genoemd: de woorden, 
daden, positie (stand) en getuigen van beide partijen. 

De strekking van de andere in de Kr. genoemde soorten of vereisten 
v:an rechtspraak is niet altijd duidelijk: lete (rondgaande ?), wewe (eer
biedigend ?), těppě' (correct), masseua-tau (collectief), watakkale (in
dividueel). De rechter mag niet gunstig gestemd zijn (rio, verheugd) 
doordat een der partijen hem een dienst bewezen heeft, of vooringe
nomen tegen een der partijen (gě.lli, boos) doordat hij van deze iets 
slechts ondervonden heeft. Tongěng-těllu (drievoudig waar ?) heet vol
gens de door Matthes uitgegeven Latoa (B. Chr. II pg 8, 77, 88) een 
rechtspraak, wanneer en omdat 1° degene die schuldig is ( ongelijk 
heeft) dat inziet, 2° degene die in zijn recht is instemt met wat de 
rechter de waarheid acht, 3° alle rechters (handhavers van de adat) het 
eens zijn met de beslissing; deze rechtspraak is dan rechtvaardig 
(lěmpu'). Dit lijkt dan ook meer een algemene karakteristiek dan een 
s o o r t van rechtspraak te zijn zoals de Kr. het voorstelt.9 

De term bitjara-dopě s wordt gebruikt voor zaken waarin de rechter 
ook na langdurig onderzoek niet in staat is te beslissen doordat beide 
partijen in het proces er gelijk voor staan. Hij moet dan "zichzelf in 
het offermandje plaatsen", de zaak aan de Dewata voorleggen en de 
beslissing vellen die deze hem ingeeft (B. Chr. II pg 8, 77), d.w.z. Hem 
in een gebed vragen hem de rechte weg te tonen en de volgende dag 
zal de oplossing hem dan "in de geest Jeven" (JJ pg 174). 

n Het schUnt de bedoeling te zijn dat de rechtspraak verschillend geaard was 
naar gelang van het ambacht der betrokkenen. In JJ (pg 171) wordt deze in
deling iets anders dan in de Kr. gegeven: 1° landbouwers masset~a (collectief), 
2° vissers: assitumsěng (overeenstemming), 3° palmw~jntappers: watakkale, 
4° kooplieden : lěmpu '. Dan volgt : "In deze vier rechtspraken werkt slechts één 
waarheid; daarom i s het tongěng-těllu rechtspraak". Deze term wordt hierna 
op de hoven weergegeven manier verklaard. 
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In de Kr. wordt Puang riMa s galatung verder geschetst als de grote 
krijgsaanvoerder die talrijke veroveringen leidde en zonodig door krijgs
listen tot een beslissing bracht, en als de strijdbare held die tweemaal, 
toen de Wadjorezen reeds gevlucht waren, alleen de strijd volhield en 
tot overwinning voerde. Ook van de jonge vaandeldrager van Talotěn
reng toAllawa wordt deze blijkbaar geijkte heldendaad verteld. 

Is Puang riMas galatung zo in de Kr. de hoofdpersoon van deze tijd, 
elders (I, J, K en L) wordt de Arung Bettempola La Tingěrrěng 
toTaba, die in de Kr. op de achtergrond blijft, als de prominente figuur 
getekend. W e hebben hier wel te doen met een uit het milieu van de 
Arungs van Bettempola afkomstige neventraditie, die de aandacht meer 
op de Pasdanrěng-geslachten, in het bijzonder het huis Bettempola, 
concentreert dan op de hoofdvorsten, en in dit geval ook rivaliserende 
trekken aanneemt. ToTaba is hier de man die de laatste Batara doodde 
(Jl pg 68, ll pg 7), die ook het woord voerde bij de aanstelling van de 
eerste Arung-matoa (ll pg 8-9) en diens rol van wetgever over
genomen heeft en die onder al de eerste vier Arung-matoa's hun voor
naamste Pa s danrěng was (J 1 pg 69). Bovendien worden er allerlei 
uitspraken die gelijk of analoog zijn aan die van Puang riMa s galatung 
ook op z ij n naam gesteld.10 

Hij was een kleinzoon van de manunmg van Sangallas (I), in feite 
dus een vreemdeling en als zodanig een "homo novus" in Wadjo 5

, en 
de echtgenoot van We Těnriwiseang, een jongere dochter van de derde 
Pa 5 danrěng van Bettempola, La Datuale. Deze laatste was dezelfde 
die voor het eerst Arung Saotanre heette. Ook toTaba droeg deze titel. 
In het bijzonder wordt hij zo genoemd wanneer hij in zijn officiele 
functie optreedt of wijze uitspraken doet. 

Het uitvoerigst wordt zijn geschiedenis verhaald in I (1 pg 7-10). 
Uit Sangalla 5 afkomstig, was hij op of voor een krijgstocht (mam
musus) naar Tjinnotta 5 bi gekomen. Toen de Wadjorezen bij hem 
klaagden over de der de Ba tara die o.a. de Pa 5 danrěngs had afgezet, en 
hem vroegen hun Arung-matoa te worden en hun vrijheid te handhaven, 
sloeg hij het eerste af maar stelde een overeenkomst voor, volgens welke 
de Wadjorezen alleen met zijn toestemming iemand tot Arung-matoa 
zouden kiezen of uit die functie afzetten. Na het sluiten van dit verdrag 
(djantji) doodde hij de Batara. Hij huwde met de kleindochter (Kr.: 
dochter) van Arung Saotanre in Madjawulěng, en toen de Wadjorezen 
La Palewo tot Arung-matoa kozen, voerde hij voor hen het woord bij 
diens benoeming en stelde de adat en de organisatie vast. Hij werd zijn 
Ranrěng. Na de dood van La Palewo wilden de Wadjorezen toTaba 

10 In de Sinar Selebes Selatan heeft Noeroeddin reeds voorbeelden van beide 
gegeven, in Buginese tekst met vertaling in het Indonesisch (pg 348-352, 439-
441) over Puang riMa"'galatung en alleen in vertaling (pg 75-76) over toTaba. 

61 



opnieuw tot Arung-matoa aanstellen. Hij vatte hun verzoek op als een 
inbreuk op hun overeenkomst en toen zij aanhielden, verliet hij Wadjo 5 

met vrouw en kinderen en ging naar Limpua 5
• Wadjo 5 voelde zich nu 

als van zijn ouders beroofd en de mensen van Bettempola kregen van 
Talotěnreng en Tua de opdracht hem terug te gaan halen. Zij wisten 
hem te bewegen weer naar Wadjo 5 terug te komen op hun belofte, 
dat hij vorst over de drie limpo's zou zijn en Arung Bettempola. Terug
gekeerd liet hij de Wadjorezen verzamelen ten Noorden van de tama
rinde (La Pallinrong ?) en zij versterkten hun verdrag wederzijds. Het 
volk beloofde de vorst te volgen en te gehoorzamen, in niets te belem
meren zolang hij op het welzijn van Wadjo 5 bedacht was en nooit over 
afzetting te reppen. Men deed palmwijn in een craquelé vaas (balubu 
djarawětta), roerde die om met een lans 11 en dronk ervan. Daarna ging 
men bij La Pa'děppa' plechtig "stenen planten" voor het verbond.12 

Dit verhaal over toTaba, in het bijzonder zijn verdragen met de 
Wadjorezen, dient kennelijk als verklaring en rechtsgrond voor de 
positie der Arungs van Bettempola als tweede in het staatsbestel, en 
is als zodanig opmerkelijk. Het past echter niet in het kader van de Kr., 
wanneer hem inderdaad Sěttiriwarě', de tweede Arung-matoa, als 
Pa'danrěng van Bettempola voorging. Volgens A (1 pg 4; 2 pg 14) 
volgde hij deze, zijn oomzegger, op als Pa'danrěng, en volgens C 
(1 pg 241; 2 pg 101) en de Kr. pas diens zoon toAngkone', die vanwege 
het stelen van een slaaf was afgezet. Dit laatste geeft een goede ver
klaring waarom men met toTaba iemand uit een zijtak van de stamboom 
liet opvolgen. 

In de verwantschapstermen van deze passage schuilt echter een in
congruentie. Want toTaba volgde in dit geval niet zijn ana'-ure (Kr.) 
maar zijn ana'ure-wekkadua ("oomzegger in de tweede graad") op. 
Volgens de Kr. moet men nu aannemen, dat er tussen de hoofdtak en 
deze zijtak een groot verschil in leeftijd bestond: toTaba's zoon to
Ma'dualěng was op dit moment nog geen tien jaar. De terminologie 
slaat dus niet op de eigenlijke verwantschapsrelaties maar op de werke
lijke leeftijdsverschillen. ToAngkone' heet dan ook de sapposisěng 

(neef in de eerste graad) en niet de ana'-ure (oomzegger) van to
Ma'dualěng en deze spreekt over hem als zijn oudere broer. Waar
schijnlijk is juist deze incongruentie de reden waarom de passage waarin 
toMa'dualěng de opvolging aangeboden krijgt maar voor zijn vader 
terug treedt (in de Kr. bij deze gelegenheid verteld), in C bij de opvol-

11 De tamarinde heet "makkadjofmgnge ("die samen is met"?) Arungnge to
Patiroi", de kruik "van de Arung We Dawěng" en de lans "ketulingnge (12 
pg 63 "met oren"?) of ketukikimgnge (? II pg 10; 13 pg 6) riArungnge 
toAkkarakka". 

12 ln ] (1 pg 68) zijn enkele regels aan dit verhaal gewijd. Ook het tweede ver
drag is hier vóór La Palewo gesteld. 
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ging van Sěttiriwarě s wordt geplaatst. De termen kloppen dan beter, 
maar dit aanbod aan iemand uit een zijtak heeft daar geen zin. 

Dit zou een van de weinige gevallen zijn waarin de reden voor een 
dergelijke verplaatsing van een episode te achterhalen is, en tevens een 
bewijs zijn dat C geen directe "Vorlage" van de Kr. is. 

Uit deze zelfde genealogische constellatie: dat toTaba, hoewel van 
een oudere generatie dan zijn twee voorgangers, toch pas na hen op
volgde, is echter ook te verklaren dat hij (zoals in J) gemakkelijk hun 
plaats in de rij der Arungs van Bettempola kon innemen. Als stamvader 
van de zijlinie en daarmee van alle latere Arungs van Bettempola, kon 
hij bovendien in hun traditie de inaugurator van hun bijzondere positie 
worden, en vervolgens ook uitgroeien tot een der wijzen van Wadjo 5

• 

In deze laatste trek heeft hij vermoedelijk veel ontleend aan de figuur 
van Puang riMa 5 galatung, die reeds in ruimere zin een persoon van 
historische betekenis was als grondvester van het Wadjo 5 se opperrijk. 
Door diens toedoen kwamen vele andere staatjes in een wijd gebied 
rondom het oude Wadjo' in een verhouding van afhankelijkheid tot 
Wadjo 5 te staan. 

In de verhoudingen van deze rijkjes tot Wadjo 5 zijn drie gradaties 
onderscheiden, die aangeduid worden in termen van individuele ver
wantschap of maatschappelijke positie: zij zijn 1° gelijken als "broeders" 
(seadjing) of bijna gelijken als "jongere" (ann) tegenover "oudere 
broeder" (kaka), 2° onderhorigen of beschermden als "kind" (anas) 
tegenover "moeder" (ina), 3° onderworpenen als "slaaf" (ata) tegen
over "meester" (puang). 

Waarschijnlijk worden speciaal de eersten "bondgenoten" (passeadji
ngěng) genoemd en de tweeden "vazallen" (lili' vazalstaat, en palili 5 

: 

vazalvorst), al is dit niet in alle gevallen te controleren. Bondgenoot en 
ook wel kind worden zij vaak uit eigen beweging, doordat ze zich of 
hun land onder bescherming komen stellen. De typische term hiervoor 
is "omhelzen" (ma'dao), resp. "zijn land doen omhelzen" (pasdao 
tanana), een beeld dat past bij de genoemde aan verwantschapsrelaties 
ontleende termen. Doch ook na een verovering door Wadjo' kan tot 
de kind-verhouding besloten worden. Slaaf wordt een kind dat (op
nieuw) in verzet is gekomen benevens zijn ev. medestanders, of wel 
een veroverd gebied dat reeds slaaf van een ander rijk was. 

Deze verhoudingen werden telkens vastgelegd in formele verdragen, 
wier duurzaamheid voor het nageslacht onder aanroeping van goddelijk 
getuigenis werd bezworen. Bij deze verdragen, bestaande uit een telkens 
wisselend aantal stereotype, weinig variabele formules, beloofden de 
vazallen trouw en strikte volgzaamheid te betrachten, als (bv.) bladeren 
die willoos aan de wind zijn overgeleverď: kortom hun verhouding was 
een "volgen van Wadjo'" (marola riWadjos), zoals dit vazalschap-
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vooral in het geval van de formeel vrijwillige aanvaarding ervan -
meestal omschreven wordt. V oor de bondgenoten legden de verdragen 
meer de nadruk op gelijkheid, wederkerigheid (van hulp) en deelgenoot
schap (bv. in oorlogen). De slaven moesten meestal bepaalde heren
diensten verrichten. Zo moesten de bewoners van Loa, Ana'banua en 
Atata de sawahs der zeven voornaamste vorsten van Wadjo' voor hen 
bebouwen en die van Tempe, Singkang, Wage en Tampangěng dienst 
doen als roeiers en zorgen voor vis( -levering ?). 

De andere kant van deze verhouding, speciaal die van de vazallen: 
de rechten en bescherming die zij kregen, komt in de verdragen zoals 
de Kr. ze geeft niet tot uitdrukking. In een latere bewerking (F) zijn 
er echter beloften en verplichtingen van Wadjo' aan toegevoegd, even
eens in telkens een weinig gevarieerde maar stereotype formules. De 
vazalstaat kon zijn eigen adat en recht blijven volgen, werd door 
Wadjo' gesteund in geschillen met nabuurlanden en kon Wadjo's hulp 
inroepen tegen binnen- en buitenlandse belagers. Bovendien worden in 
deze aanvullingen de meeste der onderhorige en verbonden landen toe
gewezen aan een der drie limpo's, zodat een groot deel van het rijk 
Wadjo', evenals de kern, over de drie limpo's verdeeld is, hier echter 
noch in gelijke noch in aaneensluitende stukken. Het valt daarbij op 
dat van de landen die volgens de Kr. in deze tijd vazal werden maar 
Jater niet onder Wadjo' bleven (bv. Soppeng en Timurung), geen 
toewijzing aan een der limpo's vermeld wordt. Blijkbaar zijn de mede
delingen over deze verdeling op grond van contemporaine gegevens aan 
de kroniek toegevoegd en was er over vroegere vazallen dienaangaande 
niets meer bekend.13 

De voorstelling die de Kr. van de expansie van Wadjo' geeft, is 
een strategisch-begrijpelijk en samenhangend geheel. Veelal volgt uit 
de verovering van de ene plaats die van een naburige, of wel na een 
verovering komt een in de buurt gelegen plaats zich als vazal aanmel
den, blijkbaar onder de indruk van de zich in zijn richting uitbreidende 
macht van Wadjo'. Zo ziet men de uitbreiding van Wadjo' in ver
schillende, samenhangende fazen verlopen. 

Oorlog en verovering nemen in deze expansie een voorname plaats 
in. De Wadjorese traditie bevestigt dan ook geenszins de stelling van 
Kooreman,14 dat dit onverenigbaar zou zijn met het vigerend federatief 
bestuursstelsel (indien men als zodanig het instituut van vazallen en 
bondgenoten kwalificeert). 

t:l Gegevens voornamelijk betrekking hebbend op de toestand van Wadjo-' bij de 
vestiging van het Nederlands gezag, maar niet in alle opzichten betrouwbaar, 
zijn ook te vinden in het uittreksel uit het rapport Moggenstorm over Wadjo" 
(Adb. 36 pg 376-379). 

11 Kooreman, Feitelijke toestand pg 193, 194; zie ook Chabot, Verwantschap 
pg 74. 
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Van de tot zover genoemde gegevens is in bijgaand staatje een over
zicht opgesteld. Voor de verdere details verwijzen we naar de Kr. 
Slechts op de algemene hoofdlijn en enkele bijzonderheden moeten we 
nog nader ingaan. Ook geografisch vertonen de fazen van Wadjo 5 s uit
breiding een duidelijk beeld. Het eerst werd Sekkanasu, waarschijnlijk 
vlak ten Zuiden van Wadjo 5 gelegen, veroverd met de hulp van Bola, 
dat verder naar het Z.O. ligt. Het officiele bondgenootschap met Bola 
volgde op deze samenwerking. In de volgende jaren werden achtereen
volgens onderworpen Matjanang in het N.W., Paria en Rumpia in het 
N., en Gilirěng en Sakuli in het N.O., waarna Kera en Akkotengěng, 
nog verder naar het N.O., aan de kust, gelegen, zich onder Wadjo 5 

kwamen steHen. Na een tweede onderwerping van Matjanang volgden 
ten Westen daarvan Loa en Ana 5 banua, terwijl daarna met de Westelijk 
van Wadjo 5 gelegen plaatsen Palipu, Data en Titintjo een bondgenoot
schap gesloten werd waarbij deze de naam West-Wadjo 5 kregen (en 
volgens C Wadjo 5 s jongere broeders werden). Op een expeditie naar 
het Z.W. veroverde men nu op Luwu 5

: Tempe, Singkang en Tampa
ngěng aan de Noordzijde van de Walěnna en Wage aan de Zuidkant 
van die rivier. Zo kwam Wadjo 5 in de buurt van de rijkjes Pammana 
(het oude Tjina) en Patilla 5

, beide ten Z. van genoemde rivier. Deze 
riepen daarop Wadjo 5 s hulp in tegen Limpua 5

, dat waarschijnlijk tus
sen hen en Wadjo 5 in lag. Uit wat de Kr. over deze episode meedeelt, 
kan men opmaken dat Limpua 5 toen reeds een naar verhouding uit
gebreid rijkje was, waarin o.a. Maroanging en Lagusi lagen. De gren
zen worden hier niet zeer duidelijk opgegeven. Uit F is op te maken 
dat Limpua 5 zich aan weerszij den van de rivier uitstrekte. Aan de 
Zuidkant: vanwaar de zijrivieren in de rivier vallen Westwaarts tot 
Patilla 5 (dus het gebied in de bocht van de rivier) en aan de Noordkant: 
van het Penrangse Westwaarts tot een plaats die in de Kr. Matepauoe 
heet en in F Tampubissue. Een plaats van de naam Limpua' ligt nog 
beden ten N. van de rivier. Nadat Limpua 5 met vereende krachten 
veroverd was, verdeelden de aanvallers het onder elkaar. Pammana 
kreeg hierdoor pas zijn latere kerngebied, in de bocht van de rivier, 
met Lagusi. Wadjo 5 kreeg waarschijnlijk het gebied ten N. van de 
rivier. Volgens F werd het als volgt onder de limpo's verdeeld: Tua 
kreeg het Westelijke stuk van Patilla 5 tot La Salima 5 

( ?), Bettempola het 
middenstuk van daar tot Lagusi en Talotěnreng het Oostelijke deel van 
Lagusi tot Penrang. La Salima 5 kwam ten tijde van de Pilla 5 Matinroe
riTeteadji en de Arung van Bettempola Matinroe-risalawa 5 na aan 
Bettempola. Wanneer dezen leefden is ons echter niet bekend. 

Kort daarop sloot Timurung, ten Z. van Pammana, zich bij Wadjo 5 

aan, wegens de dreiging van een grote staat, waarschijnlijk Luwu 5
• De 

kroniek van Timurung (Mak 44 pg 18) stelt dit verdrag, waarbij Timu-
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rung "geliefd kind" (ana' makěssing) van Wadjo' werd, "in de tijd 
dat de Luwurezen groot waren".15 De Arung van Timurung heet hier 
La Pabolo getiteld Ma'djaliulawěngnge, in C (1 pg 239) Puanna 
Ma'djaliulawěngnge (De vader van Die gouden oorringen draagt) en 
in de Kr. Puannamanna Mappaloulawěngnge (De (groot- ?)vader van 
Die een gouden hoed draagt). Deze laatste naam komt ook voor in een 
verdrag tussen Timurung en Pammana (Mak 185 pg 154-155), ge
sloten door de dusgenaamde Arung Timurung en La Těnripatang Datu 
van Pammana. In de genealogie van de Kr. (uit C) is Ma'djaliula
wěngnge een zuster van de Arung van Timurung La W oroane, die 
volgens de kroniek van Timurung zoon en opvolger van La Pabolo 
was. Deze kan dus naar zijn dochter Puanna Ma'djaliulawěngnge 

geheten hebben. 
In het Z.O. werd nu Bola vazal, in het uiterste Z.W. Tjanru' en 

in die zelfde buurt Wugi ', Li u 5 en Sompě'. Deze laatste vier zijn 
waarschijnlijk de plaatsen die later onder de naam Patampanuae ( = de 
vier landen) voorkomen. 

Van Luwu' verwierf Wadjo' in het Noorden Larompong en na een 
gezamenlijke veldtocht tegen Sidenreng in het N.W. de veroverde 
plaatsen Belawa (aansluitend bij Loa) en Utting, en nog verder in het 
N.W. Rappěng en Bulu'tjenrana. 

Wawolonrong, dat Timurung voor Wadjo' onderwierp, lag dus wel 
binnen het bereik van deze plaats in het Zuiden. 

In het Z uiden werd verder de vroegere bondgenoot Pammana voor 
onwilligheid gestraft en tot slaaf gedegradeerd, onder zijn Datu La 
Patang toKělling. Deze is wel de reeds genoemde La Těnripatang, die 
volgens Djak 139 VII pg 18 (ook Mak 267 pg 266) 16 de zoon en opvol
ger was van We Těnrilallo de uit Liu' gekomen vorstin (zie B. Chr. I 
pg 582). 

Nadat Enrekěng (ver in het N.W.), de Malluse 5 salo' ("langs de 
rivier liggend": waarschijnlijk plaatsen aan de Walěnna waar deze ten 
Oosten van Soppeng Noordwaarts stroomt) en Soppeng bij Wadjo' 
waren aangesloten, moest Wadjo' tenslotte nog de strijd aanbinden 
met West-Wadjo'. Deze bondgenoot wilde een aantal door Wadjo' 
veroverde plaatsen aan zich trekken, die allen in het W esten van 
Wadjo', ten N. en Z. van West-Wadjo', liggen, blijkbaar om zo de 
verdeling in West en Oost ook op het uitgebreide rijk toe te passen -
uiteraard op kosten van (Oost-)Wadjo'. 

15 V olgens deze kroniek duurde de ondergeschiktheid van Timurung aan Wadjo 5 

slechts drie jaar: de latere aanspraken van Wadjo 5 op Timurung, toen dít 
onder Bone gekomen was, hadden "dus"' slechts geringe historische grand. 

1'6 De tevoren in de Kr. en C (bij de aanval op Limpua 5 ) genoemde Datu van 
Pammana La Těnridjěllos komt in deze genealogieen niet voor. 
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Geeft de Kr. zo van deze periode een begrijpelijk beeld, we moeten 
in het midden laten of dit historische werkelijkheid of constructie van 
de geschiedschrijver is. Andere kronieken verschillen niet alleen in 
vele details, bewoordingen en "hoeveelheid", maar ook vaak in de volg
orde der episodes, waardoor het geheel, vooral geografisch, minder aan
vaardbaar wordt. Zo komen in C (1 pg 240 vlgg) Timurung en Pam
mana zich al veel eerder als vazal aanbieden en verlenen dan samen 
met Bola hulp in de aanval op Sakuli (Tim.) en Gilirěrig (Tim. en 
Pam.). Daarna wordt Arung Bola door de mensen van Paria en Rumpia 
gedwongen Bola te verlaten en naar Parigi en Lempokě 5 di ( ?) te gaan. 
In B (2 pg 16) vindt de aanval op Limpua 5 drie jaar na het verdrag 
met West-Wadjo 5 plaats en (2 pg 18) komt Gilirěng zich pas na de 
overwinning op Sidenreng als vazal aanbieden. En in A (1 pg 3a-4; 
2 pg 13-14) is Puang riMa 5 galatung opvolger van Sěttiriware (hier 
Sěttia genoemd) die vijftien jaar geregeerd had. Onder diens regering 
had hij, uit Sailong uitgewezen en naar Wadjo 5 gekomen, Sekkanasu 
veroverd met hulp van het tot bondgenoot geworven Paria, dat als 
tegenprestatie hulp van Wadjo 5 tegen Matjanang vroeg en kreeg. Als 
Arung-matoa sloot hij een overeenkomst met Bola. Kortheidshalve vol
staan we met deze voorbeelden. 

De Kr. laat duidelijk uitkomen dat Wadjo 5 zich uitbreidde in de 
schaduw van het machtige Luwu 5

• In feite was Wadjo 5 gedurende 
een groot deel van deze periode een vazal van Luwu s. N og vóór de 
eerste verovering kwam een verdrag tot stand waarbij Wadjo 5 ,,kind" 
van Luwu 5 werd. De Arung-matoa Sěttiriware - een Luwu s s ge
tinte naam: Warě 5 is de hoofdplaats van Luwu 5 

- was geparenteerd 
aan de Datu van Luwu 5 en deze kwam nu zijn "kleinzoon" (ěppo, hier 
wel als "generatiegenoot van een kleinzoon" 17

) op te vatten) dit ver
bond aanbieden en gaf tevens het advies (de vergunning ?) tot het 
vervaardigen van de drie limpovaandels. 

Pas toen Wadjo 5 reeds een aanzienlijke omvang bereikt had, bood 
de Datu, die bij het opkomende Wadjo 5 steun dacht te vinden tegen 
Sidenreng, een nieuw verdrag aan, waarbij Wadjo 5 tot bondgenoot, 
"jongere broeder", werd gepromoveerd. Evenals bij het meer bekende 
verdrag tussen opperrijken, het latere Těllumpottjo("drie rijken")-ver
bond van Bone, Wadjo5 en Soppeng, kreeg hier de kleinste deelgenoot 
( daar Soppeng) gebiedsuitbreiding van de grotere, om een zekere gelijk
waardigheid te bereiken. Zoals toen op de bondsplek in Timurung, 
werden nu in TopatjěSdo (waarschijnlijk ergens in Z. Wadjo 5 aan de 
rivier van Tjenrana gelegen) "stenen geplant" (mallamung-batu), de 
goden van hoven- en onderwereld tot getuige aangeroepen en door 

17 V gl. Chabot, Verwantschap pg 29. 
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beide vorsten stenen op eieren 18 geworpen. Het verdrag stond later 
bekend onder de naam "de steenplanting in Topatjěsdo" en heet in de 
afzonderlijke stukken waarin de tekst voorkomt (Wl-11) ook "het 
samenknopen van patola-doeken" (risingkěrru'-patolae). 

De Kr. wekt de indruk dat de Luwurezen als vreemde lieden met 
afwijkende gewoonten beschouwd werden. Dat zij in elk geval (evenals 
de Makasaren) van de eigenlijke Buginezen 19 onderscheiden werden, 
blijkt duidelijk uit een latere passage in de Kr., waar een verenigd leger 
zich in twee afdelingen splitst: de Makasaren en Luwurezen vormden 
de ene en de Buginezen (in dit geval Boneers en Soppengers) de 
andere colonne. 

Ten onrechte volgens Wadjo 5
, meende Luwu 5 tot driemaal toe 

aanspraak te kunnen maken op het ontvangen van rouwgeschenken bij 
sterfgevallen in Luwu 5 s vorstenhuis: toegezonden mandjes moesten 
gevuld teruggebracht worden. Waarschijnlijk was dit een on der Luwu s s 
andere onderhorigheden normaal betoon van aanhankelijkheid, zoals 
nog tot voor kort door Toradjase stammen rouwgeschenken aan Luwu 5 

gebracht werden (mededeling van Prof. Cense). Toen Wadjo 5 bU de 
eerste maal de gelegenheid te baat nam om enkele plaatsen op Luwu s 

te veroveren, reageerde dít land - tegen alle verwachtingen in -
geheel niet. 

In de krijgstochten waarop de Wadjorezen Luwu 5 vergezelden, 
waren zij het die voor Luwus de kastanjes uit het vuur moesten halen. 
Tegen Sidenreng bepaalden de Luwurezen - op advies van de Arung
matoa - zich ertoe de indruk te wekken dat zij een grote vloot op het 
meer verzameld hadden, door dit met alleen 's nachts verlichte vlotten 20 

te overdekken, terwijl de Wadjorezen intussen Sidenreng binnenvielen 
en tot onderwerping brachten en daarmee tevens hun eigen land wisten 
te bevoordelen. Tegen Bone verloor Luwu 5 aanvankelijk zelfs vol
kamen, en de pajung van de Datu werd buitgemaakt. Doch toen de 
Wadjorezen te hulp snelden en Mampu en Lompo (in N. Bone) in
namen, kwamen de Boneers zich dadelijk aan Luwu 5 onderwerpen, en 
brachten de pajung weer mee. De Datu schonk hun die echter. 

Mogelijk is Wadjo 5 s rol in deze verhalen van de Kr. wat al te mooi 

1 ' Niet: eieren op de steen (Korn, Problemen pg 28). De geworpen steen sym
boliseert het onheil waarmee ieder die het verbond schendt "als een ei" ver
pletterd zou worden. Iemand die daaraan schuldig verklaard is, heet noottongie 
batu, "op wie steen drukt". 

19 Mamgkase~e, Luuse en Wugi 5 e zUn alle drie primair volksnamen, zonder een 
Yoorgevoegd to-, "mensen van .... ". 

~o F(l pg 136) spreekt van "dubbelprauwen" (peutjara). Dit berust wel op een 
foutieve lezing en herinterpretatie van een zinsnede uit de Kr.: Tasuroi Luus e 
mpinru 5 rai 5 , Laat gij de Luwurezen vlotten maken (Kr. pg 194 rg 15); Tasuro 
f'entjarai, Laat gij dubbelprauwen (het meer) op varen (F). In de volgende zin 
van F i s weer van vlotten (rai ,) sprake. 
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voorgesteld. In A ontbreekt bij beide gelegenheden iedere vermelding 
van Wadjorese deelname aan de strijd. Ook in de Bonese versie van 
deze aanval van Luwu' (B. Chr. I pg 477) worden de Wadjorezen 
noch het terugbrengen van de pajung genoemd. De kroniek van Bone 
verhaalt, dat de Luwurezen ten Zuiden van Tjěllus landden. Toen zij 
een convooi, dat 's morgens vroeg een aantal vrouwen naar het Zuiden 
in veiligheid bracht, overvielen, werden ze door de Bonese troepen ver
rast en op de vlucht gedreven naar hun schepen. De Datu wist slechts 
met enkele schepen te ontkomen, doordat de ArumPone verbood hem 
te doden. De pajung werd buitgemaakt. De ArumPone La Těnrisukki' 
heette sindsdien Mappadjungnge (Die een pajung heeft). 

Volgens A (I pg 3) had de Datu eerst Nagaulěng (vlak bij Tjenrana) 
veroverd, en sloot hij, na zijn nederlaag, daar vrede met de Boneěrs. 
Niet de kroniek van Bone, maar een afzonderlijk stuk (B. Chr. I pg 531) 
bevat de tekst van het bondgenootschap dat Bone en Luwu s waarschijn
lijk bij deze gelegenheid - reeds Matthes vermoedde het - aangingen. 
Het draagt daar de naam "de staal-breking" (polo-wtalalae) en werd 
gesloten in Unnji s, eveneens een plaats aan de rivier van Tjenrana. 

Luwu' dat zijn centrum ver ten Noorden van Wadjo' had, bezat 
blijkbaar reeds gebied in deze Zuidelijke streken: de plaatsen die 
Wadjo' van Luwu' verwierf, lagen grotendeels langs de rivier van 
Tjenrana, en deze plaats zelf was nog Iang de residentie van de Datu. 
Vandaar ook kwamen de toMario, slaven van de Datu, die naar Wadjos 
vluchtten en tenslotte de stichters werden van Peneki, Jater een van 
de belangrijkste havens van Wadjos. Een zoon van Puang riMasgala
tung werd op hun verzoek hun vor st. N og _ herhaalde malen zouden 
Arungs van Peneki personen van gewicht in Wadjoss geschiedenis zijn. 

Verschillende landen hadden in deze tijd aanvallen van Luwus te 
verduren of te vrezen. De Datu die blijkbaar in deze periode Luwu s s 
macht nog trachtte uit te breiden, heet meestal Dewaradja (B. Chr. I 
pg 477, 531; Fl pg 135), maar ook wel Radjadewa (Kr.; F2 pg 3), of 
Datu Kelali s (Fl pg 135; Mak. 267 pg 54). Matthes noemt hem Dewa
radja toSangěrrěng (B. Chr. III pg 96). Volgens de Kr. was hij ook 
de Datu die het verdrag van Topatjěsdo sloot; in D heet deze echter 
Bataralěttu'. Het eerste verdrag met Wadjos moet evenwel door zijn 
voorganger La Busatana gesloten zijn, daar deze pas nadien stierf. 

Ook A (I pg 3) kent twee Datu's. Op naam van de eerste en zijn 
broer staat de tocht tegen Bone, het verdrag met Wadjos, waarbij Pati 
Mandjawari, een Luwurese functionaris, het woord voerde, en de tocht 
tegen Sidenreng, telkens enkele dagen na elkaar. Acht jaar Jater stierf 
hij. Dewaradja, Bataraguru en Wata sbataraguru zijn hier de namen, 
zonder dat duidelijk wordt welke naam bij welke Datu hoort. 

Toen de mensen van Peneki een kind van Puang riMasgalatung tot 
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vorst wilden nemen, noemde deze toNampes, We Pasbatang, We Malaka 
en La Masdarěmměng, van wie alleen de laatste nog geen Arung was. 
Volgens de genealogie waren dit kinderen uit zijn huwelijk met W e 
Pagěrri s 21 

( daar worden verder genoemd La Těnrirěkkos en La Mari
sempe), behalve We Malaka, die slechts voorkomt als zijn kleinkind,22 

de dochter van toNampeJ. Waarschijnlijk was dit huwelijk dus zijn 
eerste, en niet zijn tweede zoals de genealogie in de Kr. het voorstelt. 
Bovendien volgde zijn zoon toNampes hem op als Arung-matoa, terwijl 
zijn oudste zoon uit zijn andere huwelijk, La Pakoko, pas enige tijd 
na toNampes hoofdvorst werd. In de derde plaats levert een episode 
uit Ml (pg 28-29) een argument dat in de zelfde richting wijst. Hier 
wordt zijn tweede huwelijk in verband gebracht met een expeditie naar 
de Toradjalanden die in de Kr. ontbreekt. 

La Duma,2;! Masdika van Sangallas, was gedood door mensen van 
Pantilang (beide landschappen in het Sasdan Toradja-gebied), toen de 
Masdika van Pantilang diens dochter We Marěllang, die een schoon
heid was (tau-kěssing), wilde roven. Toen Datu Kelalis van Luwus 
hiervan hoorde, riep hij Puang riMa s galatung op om Pantilang te 
straffen. Deze ging daarheen via Utting, waar hij de vorst La Ulu
wongěs, zoon van La Pitumatanna (volgens de Kr. was een zoon van 
de laatste, Těllarie, gehuwd met I Těnripapěllu s, iemand uit het huis 
van Bettempola), beval mee te gaan en zij overwonnen de mensen van 
Pantilang. De ze werden daarna verdeeld on der Luwu s, U tting en 
Wadjos .24 De Arung-matoa bracht zijn aandeel in Tjeppaga (in Oost
Wadjos) onder. De Pa 5 bitjara van Penrang werd er Arung. Een jaar 

21 Volgens de Kr. was zij de dochter van de Arung van Tjaibawi (de limpo 
Saibawi van Penrang ?). GG noemt haar W e Pagě ', de dochter van de Arung 
van Palakka La Těnriumpu ', en zegt dat Puang riMa s galatung reeds tijdens 
zijn verblijf aldaar met haar, z~in moedersbroedersdochter dus, gehuwd was. 

22 Ook La Ma 'galatung, naar wie Puang riMasgalatung met deze zijn meest 
gebruikelijke naam genoemd werd, was z~jn kleinkind. 

23 In de Kr. heet de schoonvader van Puang riMa sgalatung Radjamawěllang 
Datu van Sangalla s. 

2 ·1 Een dergeJijk verhaal is ook in Sangalla 5 bekend. Dr van der Veen te Malino 
was zo vriendelijk voor mij te laten informeren bij dhr. P. K. Mangontan, 
bekas Kepala Complex Tokesan-Sangalla ', en diens mededelingen van enkele 
verklaringen te voorzien. Hieraan ontlenen wij : de vor st van Sangalla ', 
Puang Kerang, was terugkomende van een huldiging in Palopo langs Pan
tilang gekomen en pleegde daar overspel met de vrouw van Pagandang, A' riri 
Bassi ("IJ zeren St~il") van Pantilang. Hij werd toen door de mensen van 
Pantilang gedood. Sangalla s viel daarop Pantilang aan, maar was niet bij 
machte bet te veroveren, en de "rijksbestuurder" (Tandttk Ta ta s = Scherpe 
Horen) Ne' Randa riep de hulp van Bone en Wadjos in, waarna Pantilang 
overwonnen werd. , 
Ook Prof. Cense tekende indertUd in verschillende landschappen allerlei ver
sies van dit verhaal op (Nota Cense over de verhouding van de Toradjalanden 
tot Loewoe s 1937, ongepubl.). Het zou ons te ver voeren nader op details in 
te gaan. Vgl. ook van Lijf, Geschiedenis der Sa'dan Toradjalanden, waar de 
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later huwde Puang riMa s galatung met W e Marěllang en nam haar 
mee naar Wadjo5. Zij kregen vier kinderen : 1° La Pakoko, die huwde 
met de zuster van de Arung van Sekkanasu (volgens de Kr. met We 
Dala zuster van La Tjettjeulu van Talotěnreng),:u~ 2° We Djapo (We 
Tjapu in de Kr.), die huwde met La Pa 5batang van Penrang (de Kr. 
vermeldt geen huwelijk van haar) en wier zoons toAngillaloe, toRělle 
en toWangumparě 5 van de Arung-matoa de opdracht kregen Paopao 
te stichten. De eerste werd er Arung en de andere Matoa. Zij kregen 
tevens het beheer (těrrě 5 panni 5 na) over Paria, Rompia, Akkotengěng, 
Lalisěng, Kera en Sakoli, alle in Noord-Wadjo5 gelegen plaatsen, 
3° We Tjarepou, die met La Tjettjeulu trouwde (als in de Kr.),25 

4° We Manuku, die Arung Menge werd (zij komt in de Kr. niet voor). 
Daar Utting tijdens deze expeditie tegen Pantilang reeds aan Wadjo 5 

onderhorig was, moet zij in ieder geval ná de oorlog tegen Sidenreng 
gesteld worden. Dat betekent tevens dat het tweede huwelijk van Puang 
riMa s galatung pas in de tweede helft van zijn regering gesloten werd. 

Het tekent de sterke positie van Puang riMa 5 galatung, dat de Wadjo
rezen moesten toestaan dat hij toNampe 5 als zijn opvolger aanwees. 
Het lukte hem echter niet voor deze zoon, als voor La Ma 5darěmměng 

in Peneki, een erfelijk koningschap te verwerven. De Wadjorezen 
wisten het principe van de gekozen hoofdvorst zij het met moeite te 
redden. (A stelt deze gebeurtenis twee jaar nadat La Ma 5 darěmměng 

Arung Peneki werd en twee jaar vóór de dood van Puang n
Ma5galatung). 

Het tekent het ontzag dat hij de Wadjorezen had ingeboezemd, dat 
zij op zijn aanwijzing, na zijn dood en verbranding, zijn as tot Arung
matoa verhieven en drie jaar lang als hoogste rechter lieten fungeren. 
De merkwaardige ceremonie die men bij deze rechtszaken toepaste, 
was wel een "godsoordeel" waardoor de wijsheid van de overleden 
"voorouder" nog over het graf geraadpleegd kon worden. 

Met de overwinning op West-Wadjo 5
, die in dit interregnum viel, 

was het hoogtepunt van Wadjo5s opbloei bereikt. De oorzaken van een 
verandering in Wadjo 5 s positie lagen voornamelijk in ontwikkelingen 
elders, de opkomst van Goa. 

hier besproken oorlog van Sangalla' in het begin van de zeventiende eeuw 
wordt gesteld (pg 527 vlg.). 
De verhouding tussen Wadjo 5 en Sangalla 5 schiint steeds vriendschappelijk 
geweest te zUn. Tot nu toe worden er, volgens dhr Mangontan, in Suaja (in 
Sangalla ') buffelhorens bewaard die door Wadjo 5 ten geschenke zijn gegeven 
op dodenfeesten van vor sten, Puangs, van Sangalla-'. 

:~;, W e vestigen er de aandacht op, dat er hier in de genealogie, althans volgens 
de Kr., een geval van "broer-en-zusterruil" voorkomt: het hroer-en-zusterpaar 
La Pakoko en We Tjarepou huwt resp. met We Dala en La Tjettjeulu, die 
evcnecns zuster en broer van elkaar zijn. 
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3. Goa's overheersing. 

Eenmaal uitgegroeid tot een opperrijk 1 raakte Wadjo' meer en 
meer betrokken in de tegenstellingen tussen de andere rijken van het 
schiereiland. 

Eén jaar na de overwinning op Vv'est-Wadjo', dus twee jaar na 
de dood van Puang riMa'galatung, stierf de Datu van Luwu ~. Radja
dewa. Volgens A (1 pg 6; 2 pg 21) kreeg hij de doodsnaam Matinroe
riBacljo,2 "die rust in Badjo" (een plaats in Luwu' ten Zuiclen van 
Palopo). Ook de kroniek van Goa ke nt hem oncler die naam: Matinroa
riWacljo (M. Chr. pg 1 53). Hij wercl opgevolgcl cloor zijn jongere broer 
Sanggaria 3 (Kr.). doch volgens A cloor zijn jongere zuster, een Datu 
makkunrai, een vrouwelijke Datu. W ellicht houdt cle uitdrukkelijke 
meclec!eling dat iemand. Daeng Leba, de staatszaken waarnam -
"sprak voor het land" - een aanwijzing in, dat inderdaad een vrouw 
de hoogste functie bekleedde. 

Tocn toNampe' twee jaar (één jaar volgens A) 4 Arung-matoa was, 
dus in het vierde (of clerde) regeringsjaar van de nieuwe Datu, ver
schenen cle Goarezen voor het eerst in deze streken onder hun vorst 
Karaeng tuNipalangga (Bug.: toRipalangga). Tezamen met de Boneers 
veroverden zij Tjenrana cle resiclentie van cle Datu, en vijf maanden 
daarna ook Soppeng. 

De aanleiding tot cle aanval op Luwu '. die nergens expliciet wordt 
vermelcl, is waarschijnlijk op te maken uit cle mededeling in A, dat 
Daeng Leba na een jaar wercl uitgewezen en naar Goa ging: ripassu' 
ritokka' llao riGoa- cle mecledeling van cle Kr. dat de Tallorezen toen 
oorlog voerden in Goa, nmnmusu' toTallo'e riGoa, is minder goed te 
plaatsen. Mogelijk had Daeng Leba in Goa hulp gezocht om zijn ver
lorcn positie te herwinnen. Nadien horen we evenwel niets meer over 
hem. 

Het bondgenootschap van Goa en Bone berustte op een verdrag van 
wederzijdse bijstand, dat de ArumPone La Ulio Bote'e (de opvolger 
1 Zie voor deze term van Vollenhoven, Adatrecht pg 142, 372, 374. 
2 Luwurees: Maningoe-riBadjo. Op de door Matthes uitgegeven Hi st van Datu's 

(B.Chr. I pg 529) is dit de naam van de 13de Datu, de voorganger van de 
eerste Moslimse Datu, terwijl toSang,ěrrěng Dewaradja, volgens A dezelfde 
als Matinroe-riBadjo, hier de llde Datu is. 

3 Sanggaria (Bug.: Sangkaria) is hier wel als eigennaam opgevat. Waarschijnl~ik 
is het echter ook een titel van een Luwurese functionaris met een eigen 
bestuursgebied (mededeling van Prof. Cense). Zie ook pg. 138 nt 23. 

4 In A ontbreekt de episode van het zenden van rouwgeschenken. 
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van Mappadjungnge) gesloten had met de voorganger van tuNipa
langga, tuMapasrisi ~-kallonna, en dat in de kroniek van Bone (B. Chr. 
I pg 479) en in die van Goa ( M. Chr. pg 1 S 1) even vermeld wordt. 
Het droeg de naam "het verdrag waarbij de Sudang en de Teariduni 
(de rijkszwaarden van resp. Goa en Bone) bijeenlagen in Tamalate (het 
paleis in Goa) ", zoals vermeld is bij de volledige Buginese tekst ervan, 
een afzonderlijk stuk, gepubliceerd in B.Chr. I pg 531-532. Het was 
dus in Goa gesloten. 

De kroniek van Bone maakt ook melding van de overwinning van 
Goa en Bone op Sanggaria, de Datu van Luwu s die in Tjenrana woonde 
(B.Chr. I pg 479) en de kroniek van Goa noemt Tjenrana onder de 
veroveringen van tuNipalangga en zegt verder dat deze Karaeng een 
verbond sloot met de Soppengers, en hun voorouderlijk zwaard I La 
Pautuli meenam (M.Chr. pg 153; 154). Dit laatste wijst er wel op dat 
een verovering van Soppeng aan dit verbond voorafging. 

De Wadjorezen die zich bij deze aanvallen op hun bondgenoot en 
hun beschermeling afzijdig gehouden hadden, moesten deze verdrags
breuk bekopen met hun degradatie tot vazal van Luwu s en het verlies 
van Larompong. Ze konden erger slechts voorkomen door de Datu in 
Siwa (in het Noorden van Wadjo~) hun onderwerping te gaan aan
bieden. Wel wist toMasdualěng, hun woordvoerder, o.a. te bedingen, 
dat Wadjos Luwu 5 alleen op korte veldtochten behoefde te vergezellen 
en nooit op expedities per schip. 

De reden die hij hiervoor opgeeft: dat de Wadjorezen de kunst van 
het varen niet verstondcn, Iijkt wat vreemd. Reeds onder Puang ri
Ma 'galatung zouden zij een expeditie tegen Pammana per schip uitge
voerd hebben. Hieruit blijkt dat zij in ieder geval reeds op de binnen
wateren konden varen. Het is echter niet uitgesloten, dat de Wadjorezen 
in deze tij d nog geen ervaring met de zeevaart had den. 

Er volgen nu in de Kr. en A enkele gegevens over Bone en Luwus, 
die in C ontbreken. De ArumPone BotCSe werd twee jaar na de ver
overing van Tjenrana door mensen van Mampu gedood en Bong
kangnge- zijn zoon- volgde hem op. De kroniek van Bone (B.Chr. 
I pg 480) en de Latoa (B.Chr. II pg 96---98) bevatten het verhaal 
hoe Bote se ten gevolge van een serie misverstanden de dood voncl 
door de hand van twee Bonese edellieden, die, gezocht in verband met 
een "vrouwenperkara", om voorspraak bij de vorst gevraagcl haclden 
in Mampu, waar hij geregeld kwam om zijn Mampuse vrouw te be
zoeken. W el vond de moord in cle buurt van Mampu plaats, maar 
Mampuěrs waren de moordenaars dus waarschijnlijk niet. Van een 
hierop gevolgde verovering van Mampu weet de kroniek van Bone dan 
ook niet. De onderwerping van Mampu aan Bone wordt daar reeds 
onder Mappadjungnge gesteld (B.Chr. I pg 478). 
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In Luwu' werd in het zelfde jaar Sanggaria afgezet. Hij zocht in 
Wadjo 5 toevlucht. Na drie jaar teruggekeerd, werd hij officiěel onder 
de rijkspajung ingehuldigd. Dit laatste betekent niet, dat hij tevoren 
niet reeds Datu was. Want deze ceremonie, die de Datu het recht gaf op 
de titel Mappadjung of Padjung, kon heel goed pas jaren na de feitelijke 
regeringsaanvaarding plaats vinden. 

Het blijkbaar innerlijk verdeelde Luwu 5 kon een nieuwe aanval van 
Goa en Bone ( die in de kronieken van deze lan den echter ontbreekt) 
niet weerstaan. Met de inneming van de hoofdplaats Warě 5 nam Goa 
de hegemonie in deze strekcn van Luwu' over. Dat ondervond ook 
Wadjo', toen het van de gelegenheid van Luwu 5 s nederlaag gebruik 
wilde maken om zijn onafhankelijkheid te vestigen door zich van Luwu 5 

los te maken en zich van Goa te distantiěren. De Datu, die blijkbaar 
na zijn nederlaag een verdrag van wederzijdse bijstand met Goa gesloten 
had - ook in de kroniek van Goa (M.Chr. pg 154) wordt een ge
zamenlijk optreden van Goa cn Luwu' tegen Wadjo 5 vermeld- riep 
de Karaeng en de ArumPone te hulp. De laatste stond echter blijkbaar 
meer aan de kant van Wadjo 5 dan van het in zijn ogen waarschijnlijk 
al te machtige Goa. Hij bemiddelde eerst, en toen dat mislukte, veroor
zaakte hij een nederlaag van de verbondenen - volgens A ging zelfs 
het krijgsplan dat daartoe gelegenheid bood van hem uit. Nu voelde de 
Karaeng zich in zijn eer aangetast cn nam de zaak zelf in handen. 
Hij wilde zijn schepen het meer ten Westen van Wadjo 5 op laten 
varen (A en B) om het land van die kant te bedreigcn. Uit het feit 
dat daartoe een kanaal van de W alěnna naar het meer gegraven moest 
worden, waaraan zelfs drie dagen gewerkt werd volgcns A, blijkt dat 
deze verbinding, die nu wel op de kaarten is aangegevcn, tocn nog niet 
bestond. Ditmaal ging het pian echter niet door, omdat de Wadjorezcn 
op aansporing van de ArumPone zich aan de Karaeng onderwierpen. 
Goa nam nu het verdrag van Topatjě 5 do in zijn laatste formulering 
van Luwu' over en Wadjo' werd dus vazal van Goa. 

Na afloop van de expeditie riep de Karaeng de ArumPone ter ver
antwoording over zijn heimelijke hulp aan Wadjo 5

, d.w.z. over het 
zenden van bodes naar Wadjo 5 zonder medeweten van de Karaeng, 
waarvan deze pas achteraf hoorde - van toSanrangěng Datu van 
Baringěng, Cl pg 36; Bl pg 24.'5 De ArumPone erkende zijn schuld 
en de rechtmatigheid van de hem opgelegde boete van honderd buffels, 
zo luidt het verhaal in A cn B. Wadjo' ging niet in op het voorstel van 
Bone om tezamen Goa aan te vallen (dit ontbreekt in A en B), maar 
Bone wreekte zich op de verklikker cn veroverde Baringěng. 

5 De lezing van B is hier beter dan die van A: "Taajo-sanrangěng (= kwis
pedoor !) ppoadangngi" (Al pg 6); "Nadjoppa sanrangěng ppoadangngi" (A2 
pg 25); "toSanrangěng ppoadangnga 5 " (B). 
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Was Wadjo' zo afhankelijk van Goa geworden, enige jaren Jater 
(berekend naar de opgaven van cle duur der regeringperioden van de 
Arung-matoa's in cle Kr.: zeven jaar) wercl het nog verder geclegra
deercl, toen het, door zijn vazal Utting in een strijd met Sidcnrcng en 
cle Karaeng verwikkeld, cloor deze werd teruggeslagcn. In Kalola werd 
cle poort voor de vluchtcnde Wacljorezcn gesloten (A en B). Pas in 
Sekkanasu kwamen zij tot staan. In Ana'banua, waar de Karaeng 
zich gelegercl had (C), kwamen zij, in Peampo ( ?) gelegerd (C), ver
volgens hun onclerwerping aan Goa aanbieden. Zij werden slaaf van 
Goa en moesten bovendicn de oorlogsboete timpa'-sarewong (lett.: 
"mat-openen" 6

) betalen. 
Beide campagnes tegen VVaclj o' worden in de kroniek van Goa evcn 

vermeld (M.Chr. pg 154). De eerste maal werd Wadjo' de hoete 
sě'bu-kati opgelegd. De \Vadjorezen moestcn twintig kati beta!ell. 
De tweede maal veroverden cle Sidenrengers samcn met Goa Utting Cll 
Bulu'tjenrana 7 (op Wadjo') cll zij hievcn cle timpa'-sarewong boete 
van cle Wacljorezen. Ditmaal moesten dezen tien kati betalen. Men kan 
uit cle genoemde getallell concluclercn, dat cle eerste boete een zwaardere 
was clan de tweede, cn dat cle naam sě' bu-kati ( cluizencl kati) blijkbaar 
traclitioneel gewordell was cn niet meer op het beclrag van de hoete 
behoefde te slaan. De Kr. vermeldt de eerste maal geell boete, en vertelt 
dat de tweede maal de sě 'bu-kati was opgelegd, maar slechts de timpa 5 -

sarewong was gelnd, als gevolg van een dreigende houding der Wadjo
rezen. Toch is het zeer wel mogelijk dat beide ma1en oorlogsboetes 
zi}n opgelegd. Ook de kroniek van Bone deel mee, dat de Karaeng 
de ArumPone vergezelde tegen Wadjo' cn dat zij in Topatjě'do de 
sě'bu-kati aan Wadjo' oplegdell (B.Chr. I pg 479). Hoewel deze 
overwinning op Wacljo' hier reeds onder Bote'e gesteld is, slaat deze 
medecleling duidelijk op de eerste expeditie van Goa tegen Wadjo -'. 

Goa was onder tuNidjallo' waarschijnlijk reeds een belangrijk han
clelscentrum, waar Maleise handelaars zich gevestigd haddell, cle functie 
van sjahbandar bestond, cll dat de poort was waardoor allerlei modeme 
producten en technieken Celebes binnenkwamen (ijzer- en goucl
smederij. geweren en buskruit e.d.), en op deze wijze ook een centrum 
van macht (zie M.Chr. pg !55). Het was dan ook niet verwonderlijk 

'' Behalve een naam voor cen boete is deze uitdrukking ook een metaphoor voor 
iets onaangenaams dat het ene land of de ene vorst het of de andere kan aan
doen, wellicht het zich mengen in de binncnlandse aangelegenheden van een 
ander land. Mogeltik werd oorspronkelijk aan iemand die zich daaraan schuldig 
gemaakt had, de bedoelde boete opgelegd en ontleende deze daaraan haar 
naam. Voor een verklaring van Matthes zie Mak. Wrdb. s.v. timba'. 

7 Bulu -'tj enrana was dus wel in de ze zelfde veldtocht door Goa bemachtigd. In 
D (B.Chr. I pg 504) wordt verteld, dat de Wadjorezen onder de Arung-matoa 
toTěmmagiang cleze plaats te hulp kwamen bij een Goarese aanval onder de 
Karaeng Daeng Bonto, maar dat zij door deze teruggeslagen werden. 
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dat Wadjo 5 het lot moest delen van vele andere Makasaarse en Bugi
nese landen die de ecn na de ander door Goa werden onderworpen 
(opsommingen in M.Chr. pg 154). Maar daar kwam bij, dat Wadjo 5 

in deze tijd krachtige leiders miste. Van de Arung-matoa's ging weinig 
nit. Van toNampe' constateert de Kr. dit met zoveel woorden: hij 
vervulde slechts zijn taak bij de landbouwcampagnes. Hij stierf na een 
elfjarige regering: twee jaar nadat Wadjo 5 vazal van Goa was ge
worden. Zijn opvolger La Těmmasongě', die in de genealogie niet 
voorkomt en o.a. in A en B ook niet als Arung-matoa wordt genoemd, 
moest na drie jaar reecls aftreden wegens verlamming. Ook van zijn 
opvolger, La Warani toTěmmagiang ( een zoon van Sěttiriwarě') die 
vijf jaar regeercle, wordt niets bijzonders vermeld. 

De man die gedurende lange tijcl cle officiěle woordvoerder en 
vertegenwoordiger van Wadjo' was- hij cliende zeven Arung-matoa's 
als Ranrěng volgens J ( 1 pg 70) -, de Arung van Bettempola La 
Paturusi toMa5 dualěng, was meer diplomaat dan generaal. Hij was een 
man van het originele pian (bv. cle neutraliteit van Wadjo 5 tussen 
Goa en Luwu 5 ) en het diplomatieke antwoord, en i s zo een figuur van 
eigen physiognomie in de Kr. Reeds als jongen worclt hij als bijzonder 
schrander en "geinspireerd" beschreven. Als oudste zoon van toTaba 
was hij diens wettige opvolger in het Pa 'danrěngschap van Bettempola. 
Toen hij als kind de Wadjorezen een uitweg gewezen had in het opvol
gingsprobleem van Puang riMa 5 galatung, trok zijn vacler zich be
schaamcl terug als Pa 5 clanrěng, zo vertelt J (1 pg 69), en toMa 5 dualěng 

nam zijn zetel in. Ook A noemt elit als het tijdstip van zijn opvolging, 
dat in de Kr. niet vermeld wordt. We moeten echter opmerken, dat er 
voor toTaba als Pa ,danrěng dan wel een zeer korte tijd overblij ft, 
wanneer toMa 5 clualěng bij deze gelegenheid tien jaar was cn tevoren, 
"nog geen tien jaar oucl", zijn vader cleze functie, hem zelf aangeboden, 
had verschaft, zoals de Kr. (niet A) zegt. 

H~j behoorcle tot clie bijzondere figuren van het tweede plan,8 die men 
in verschillende rijken als naaste raadgevers en ministers van hun 
vorsten aantreft, die vaak om hun grote wijsheid en kennis bij het 
nageslacht bekencl zijn gebleven en, naar men moet aannemen, dikwijls 
een belangrijke invloecl op de loop der gebeurtenissen gehad hebben. 
Zo vindt men Nene (grootvacler) Pasiru en Nene Allomo in Sidenreng, 
Matjangnge (de Tijger) 9 , welke naam soms tot Mattjae (de schrandere) 
gewijzigd is (F), in Luwu 5

; in Bone Kadjao Lali 5 do' (oude heer van 

8 Alleen A en B berichten dat hij La Pakoko to Pa 5belě' opvolgde als Arung
matoa, maar na drie dagen (maanden B) weer voor toU'dama plaats maakte 
(Al pg 9; Bl pg 29). 

9 Ook in de Javaanse literatuur komt matjan, tijger, wel in eigennamen voor, in 
de Pararaton bijvoorbeeld Macan kuping en Macan putih, zie registers bij de 
Pararaton-editie van Brandes. 

77 



Lal i s do'), die als ranrěng van Bote' e en Bongkangnge wordt genoemd 
en van wie ook wijze lessen aan zijn vorst bekend zijn (B.Chr. I 
pg 479; II pg 1-5) en in Goa uit iets later tijd rijksbestuurders als 
Karaeng Matoaja en Karaeng Pattingalloang.10 

De verzwakking van Wadjo' bracht met zich mee dat het successieve
lijk vele van zijn onderhorigheden verloor. De Kr. geeft telkens op, tot 
hoever de macht van Wadjo' nog reikte. Nadat Wadjo' vazal van Goa 
geworden was, verlieten zo kort na elkaar Pammana en Timurung, Kera 
en Akkotengěng hun a! te zeer verzwakte opperheer en "omhelsden" de 
overwinnaar Goa. Dit werpt een duidelijk licht op de positie van de 
vazallen : zij zijn er steeds op uit zich aan te sluiten bij degene die op 
een bepaald moment de meeste macht bezit. Neemt hun opperheer af 
in macht, dan vallen zij af. Herstelt hij zijn macht, dan keren zij vrij
willig of gedwongen terug. De geschiedenis van Wadjo' geeft herhaal
clelijk voorbeelclen te zien van deze manoeuvres, waartoe uiteraard de 
randgebieclen het best in cle gelegenheicl waren. Vooral die tussen 
Wadjo' en Bone zijn herhaaldelijk van meester gewisseld. Maar ook bij 
verder weg gelegen rijken als Goa konden zij zich aansluiten. W eliswaar 
lagen cle grenzen van cle grote rijken bijna voortdurencl vast, maar 
hun omvang wercl toch steeds bepaald door de mate waarin zij macht 
wisten te ontwikkelen.U 

Zo trachtte ook West-Wacljo' zich onafhankelijk te maken en was 
het zelfs in staat Wacljo' te terroriseren en van zijn viswater, het meer 
van Tempe, af te sluiten. Pas toen de Wadjorezen in La Mangkatje' 
toU 'dama, een kleinzoon van Puang riMa 5 galatung, een nieuwe oor
logsleider vonden, veranderde elit. Nu onderwierpen zij West-Wadjo' 
definitief.12 Voor cle Karaeng, die hen als zijn slaven tot diensten kon 
oproepen - zoals zij tevoren voor hem hout hadclen moeten hakken in 
Sumangki, in het bergland ten N. van Goa- veroverden zij Batulappa' 
in het Zuiclelijk Sa'clan Toraclja-gebied, en ten Zuiden van Bone Bulo
bulo, dat cle Karaeng en de ArumPone, reeds drie maanclen Cl (pg 42), 
tevergeefs belegerden. In de kroniek van Goa (M.Chr. pg 154) komt 
Bulobulo voor op de lijst van veroveringen van Karaeng tuNipalangga. 
Tot beloning kregen zij de lan den Baringěng en Mall use' salo' ( en 
blijkbaar niet de eerst beloofcle bevrijding uit hun slavernij). Cl (pg 45) 
voegt hier aan toe, dat een jaar nadat cleze gebieden slaaf van Wadjo 5 

geworden warcn, toSanrangěng, de Datu van Baringěng, van Wadjo 5 

10 Soms worden een aantat wijzen in gesprek met etkaar ten tonete gevoerd, zo 
in Mak 189 pg 168 vtg.: Puang riMa 'galatung, Kadjao Lati' do', N ene 
Allomo, Matjangnge en Tautongěngnge van Soppeng. 

11 Zie Chabot, Verwantschap pg t9, t29 en Korn, Probtemen pg 27. 
12 Palipu kwam aan Bettempota, Data aan Tatotěnreng en Titintjo aan Tua 

(Fl pg 144). Dat het eerste onder Bettempola stond, bericht ook Brooke (Nar
rative I pg 114). 
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gedaan kreeg, dat hij voor veertig zwarte buffels tot kind van Wadjo s 

werd aangenomen. Hij kreeg de - blijkbaar bevoorrechte - positie als 
van de Gilirěngers, onrong-toGilirěng. Hierna heeft Cl een groot hiaat 
t.o.v. de Kr., A en B tot de eerste expeditie van Goa tegen Bone. 

In de volgende jaren wisten de Wadjorezen Patilla 5
, Pammana en 

Timurung weer aan hun rijk toe te voegen. De leider bij de eerste veld
tocht, toKěrrěS, die in de genealogie niet goed te plaatsen is, was 
volgens Fl pg 145 Tjakkuridi. Op dezelfde plaats heet de Datu van 
Pammana La Mappapoli toPasadjoi, de zoon van La Těnripatang. 

Volgens Mak 189 pg 106 (een korte genealogie van Pammana) huwde 
hij in Goa en was zijn doodsnaam 13 Matinroe-rialěppěrrěnna (Die ont
slapen is in zijn verlossing 14

). Dat ook Timurung in deze tijd weer 
Wadjorees werd, vindt elders geen bevestiging. D wijdt de overgang 
van Timurung, eerst naar Goa en daarna naar Bone, aan dynastieke 
betrekkingen (B.Chr. I pg 503; 504). Een niet met name genoemde 
Arung Timurung huwde ten tijde van toNampe 5 met de dochter van 
de Karaeng van Goa I Kawateng geheten. Zij was cle moeder van 
Passarie, Pa 5 buae en toTiněllee. Sindsdien was Timurung Goarees. 
Behalve de laatste kamen deze namen ook in de kroniek van Goa voor 
(M.Chr. pg 150). I Kawateng was de dochter van tuMapa 5 risi 5

-

kallonna, maar zij was in Djipang gehuwd met een zekere I Radjalle. 
Het meest vertrouwen verdient echter de mededeling van Djak 139 
pg 18, dat zij de vrouw was van La Mappapoli van Pammana.l5 Zijn 
zoon en opvolger heette inderdaad Passarie; zijn andere zoons heten 
hier La Mappatěrri en La Mappasěllo 5 (ook Mak 189 pg 106). Ook 
de andere mededeling van D, dat Timurung een huwelijksgeschenk was 
bij de verbintenis van Arung Timurung W e Těnripakiu 5 met de Arum-

13 Bug.: asě:ng-matena, zijn postume naam, lett.: doodsnaam. 
14 Deze naam duidt waarschijnlijk aan, dat hij de eerste Moslimse vorst van zijn 

land was. Alěppěrrěng betekent hier "verlossing (uit de djahilijja (of wel 
"einde der vasten" (B.Chr. III pg 82}. De eerste betekenis is de waarschijn
l~jkste. Ook Sangkuru, de Arung-matoa die in Wadjo s de Islam invoerde, 
kreeg deze doodsnaam. V gl. ook de doodsnaam van de eerste Moslimse 
Karaeng van Tallo 5 : tuMenanga-riagamana, "Die ontslapen is in zijn gods
dienst". 

15 Vermoedel~jk dienen op genoemde plaats in de kroniek van Goa de woorden 
Djip(J!flg ama,nami (dji-pa a-ma-na-mt), waarvan het tweede in de context geen 
zin heeft, geěmendeerd te worden tot Dj-ipammana (dji-pa-ma-n.a). Dit laatste 
is de Makasaarse naam voor Pammana (zie Ligtvoet, Dagboek pg 34, 139), 
die wel is ontstaan uit Adjipammana, dat in het Buginees naast de naam 
Pammana voorkomt (B.Chr. I pg 581 vlg). Djipang lag de Makasaren nader 
dan Pammana. Het is een plaats niet ver ten Zuiden van Makasar. Ook een 
Karaeng van Djipang wordt vermeld (Ligtvoet, o.c. pg 192). Wellicht kan 
het voorkomen van deze naam op Celebes beschouwd worden als een nieuwe 
aanwijzing voor de populariteit van de legendarische figuur van de Adhipati 
van Djipang (vgl. Berg, Bijdragen Panji-verhalen pg 211 en de daar vermelde 
literatuur. 
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Pone Bongkangnge ten tijde van La Těmmasongě 5 , vinden we in deze 
vorm eJders niet terug. W eJ wordt dit huweJijk in de kronieken van 
Bone (B.Chr. I pg 480) en Timurung (Mak 44 pg 2J) vermeJd en 
inderdaad bJeef sindsdien het Arungschap van Timurung in de famiJie 
van de ArumPone. 

Toen de Wadjorezen drie jaar na de verovering van Timurung twist 
kregen met Lamuru (ten Z. van Soppeng) over de pJaats Tjitta (in 
Z. Soppeng-), vonden zij opnieuw de Karaeng tegenover zich, die door 
Lamuru - dat voJgens de kroniek van Goa door tuNipaJangga aan 
Goa ondergeschikt gemaakt was - te huJp geroepen was. Het ingrijpen 
van de ArumPone ten behoeve der Wadjorezen wordt in Cl (pg 
48-50) iets uitvoeriger verhaaJd. De ArumPone had zich in Goagoa 
geJegerd om de Wadjorezen te dekken; na hun nederlaag bij Patjora 
trokken zij zich in goede orde terug op Lompengěng en bij de onder
handeJingen, door bemiddeling van Bone gevoerd, stemde Wadjos er in 
toe een boete van honderd buffels aan Goa te betalen. De ArumPone 
liet voor hen vij ftig kati naar de Karaeng brengen, die hem echter 
werden teruggegeven, toen de Karaeng hoorde dat het Bonees bezit 
was ! Deze tekst stelt deze episode echter pas Jater, onder de voJgende 
Karaeng, zonder er evenweJ een chronologisch gegeven aan toe te 
voegen. 

De ArumPone Bongkangnge, die Wadjo 5 tot tweemaaJ toe tegen 
Goa gehoJpen had, trachtte hlijkhaar een meer zelfstandige politiek te 
voeren tegenover Goa. Kennelijk was zijn streven gericht op het samen
gaan van de stamverwante Buginese landen tegen hun gemeenschappe
lijke overheerser, een streven dat tensJotte zijn hekroning vond in het 
Těllumpottjo-verbond, dat enige jaren Jater tussen Bone, Wadjo' en 
Soppeng gesloten werd. VoorJopig had zijn politiek echter slechts tot 
gevolg, dat er een strijd met Goa uitbrak. 

Over de hoofdzaken van de nu voJgende gebeurtenissen bestaat 
overeenstemming tussen de verschillende geschriften: de eerste Goa
Bone oorJog eindigend met de vrede van TjaJěppa 5 , Jater het Těllum
pottjo-verbond en dan de nieuwe oorJogen besJoten met de vrede van 
Meru; in detaiJs zijn de berichten vaak sterk tegenstrijdig. We zullen 
deze gebeurtenissen achtereenvoJgens kort bespreken. 

De eerste expeditie van tuNipaJangga tegen Bone vieJ voJgens de 
Kr. en A ( 1 pg 4) drie jaar na de oorlog tussen Wadjo 5 en Lamuru. 
De kroniek van Bone (B.Chr. I pg 482), waarbij Al pg 4 zich nauw 
aansluit,16 handelt hierover slechts kort. Hij landde in Tjěllu 5 (kron. 
111 Het verhaal over de vlucht van Daeng Pabeta (Makasaars: Mammeta), de 

latere Karaeng tuNidjallo', naar Bone (om een vrouwenperkara, kron. van 
Goa), dat in de kronieken van Bone en Goa voorkomt, staat hier ook in A 
aangegeven. Hij kreeg de naam Daeng Patobo' van de Boneers, nadat hij door 
een amokmaker gewond geraakt was (B.Chr. I pg 482), en streed blijkbaar 
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van Bone; in Padappadang d.i. Parepare volgens de Kr.). Na drie 
dagen strijd (A) werd Daeng Bonto (Daeng Patobo 5

, A) gewond. 
Na vijf dagen strijd (A: van Dg. Patobo' werd de Karaeng terug
geworpen en verhinderd aan land te gaan en) keerde de Karaeng terug 
naar zijn land. De beslissende rol die de W adjorezen vervullen in de 
voorstelling van de Kr., A ( 1 pg 8a), B en C ( die eigen details geeft 
over de terugtocht), i s hier dus niet vermeld. 

De tweede expeditie van tuNipalangga tegen Bone had volgens Al 
pg 4 en Cl pg 46 één jaar, volgens de kron. van Bone twee jaar en 
volgens de Kr. drie jaar na de eerste plaats. Volgens Al pg 4 (en ook 
pg 8a waar door een hiaat het eind van deze strijd aansluit op het begin 
van de eerste) duurde de strijd één jaar, zodat ook hier althans het eind 
van de tweede expeditie twee jaar na de eerste vieP7 Volgens de Kr. 
en C landde de Karaeng ditmaal in Tjenrana en trok, dus Zuidwaarts, 
op naar Watampone. In zijn legerkamp in Pappolo (ook Al pg 4 
en 8a), vlak ten N. van Watampone, (in Walěnna volgens de kron. van 
Bone pg 482), werd hij echter ziek en moest teruggebracht worden naar 
Goa, waar hij drie dagen ( 48 dagen, kron. van Goa pg 157) na aan
komst overleed. V olgens de kroniek van Goa was hij reeds tevoren 
ziek, maar verergerde zijn kwaal in Pappolo; hij kon geen voedsel meer 
doorslikken. Hij werd opgevolgd door zijn jongere broer Daeng Man
ropu. 

De kroniek van Goa vertelt (M.Chr. pg 163), dat de nieuwe Karaeng 
drie en twintig dagen na zijn regeringsaanvaarding, vergezeld van zijn 
zoon Daeng Mammeta, via Soppeng naar Bone ging. De Makasaarse 
troepen, die nog in Pappolo gelegerd waren (Kr.), zettcn nu vandaar 
hun opmars naar W a tampone voort. Onderweg werden zij echter in het 
plaatsje Bukaka, dat zij voor de helft in de as gelegcl hadden, door de 
Boneers overvallen en op de vlucht gedreven (kron. van Bone en Goa). 
De Karaeng werd in Tjěmpae (zo ook Al pg 4) op zijn vlucht achter
haald en door een zekere La Tunru 5 het hoofd afgeslagen (kron. van 
Bone). Hij had veertig dagen (kron. van Goa en Al pg 4) geregeerd, 
geen twee maanden (kron. van Bone), twee maanden (A 1 pg 8a). 
Zijn Makasaarse doodsnaam luidt tuNibatta (Dien het hoofd is afge
slagen). De naam die de Kr. hem geeft, Karaengnge riTjěmpae, berust 

tegen zijn landgenoten, toen zij onder zijn oom Daeng Bonto, de Karaeng tuNi
palangga, Bone aanvielen. 

17 De opgaven over de duur van het verhlijf in Bone van Dg. Patobo' komen 
hiermee echter in strijd. Volgens Al pg 4 kwam hij er een jaar en twee maan
den vóór de eerste expeditie van tuNipalangga en hleef hij er anderhalf jaar. 
Volgens de kroniek van Goa (M.Chr. pg 163) vertoefde h~j er twee jaar, 
werd hij er tweemaal gewond en keerde hij terug "acht dagen na de dood van 
zijn heer" (tuNipalangga). De kroniek van Bone vermeldt dat hij tijdens de 
tweede expeditie gewond werd. De heide expedities zouden naar deze gegevens 
dus kort op elkaar gevolgd zijn. 
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wel op een verkeerd begrepen bericht over zijn dood in Tjěmpae 
("nariwětta Karaengnge riTjěmpae", Al pg 4). Ook ditmaal weten de 
Bonese en Goarese gegevens niets van de rol der Wadjorezen, die zij 
volgens de Kr. in deze strijd speelden en die trouwens in Cl (pg 47) 
anders verhaald wordt: Toen de Karaeng op Bone af trok, rukten de 
Wadjorezen op tot ten Zuiden van Mampu om die plaats aan te vallen. 
De mensen van Adjangalě 5 vluchtten om hun land te hulp te komen, 
toen zij zagen dat de Wadjorezen Westwaarts oprukten. De Makasaren 
werden op de vlucht gedreven en de Karaeng gedood. Slechts doordat 
de jongere broer van de ArumPone zich binnen de wal (van Watam
pone) terugtrok werden zij niet volledig verslagen. Volgens D (B.Chr. 
I pg 506) waren de Wadjorezen, door de Karaeng opgeroepen om tegen 
Bone op te trekken, bij Tjenrana de rivier overgestoken, hadden zij zich 
ten Oosten van Pattjing gelegerd, maar waren zij weer teruggetrokken. 
toen de Karaeng gedood was. 

Drie dagen na de dood van de Karaeng kwamen Boneers en Goa
rezen bijeen in Tjalěppa 5 (Kr., A en B). Het vredesaanbod van de 
Karaeng van Tallo" en Daeng Patobo 5 was door Kadjao Lali 5 do 5 

geaccepteerd (kron. van Bone pg 483). De overeenkomst die zij sloten 
heet in de kroniek van Goa : "de woorden ten N oorden van Bone" 
(M.Chr. pg 162). De zelfde naam treffen we ook aan in een afzonderlijk 
Buginees stuk (NBG 111 pg O en pg 9; NBG 208 pg 173), dat het 
gesprek tussen tuMenang-riMakkoajang (de Karaeng van Tallo 5

) en 
Kadjao LaJi 5 do 5 geeft. Hier staat o.a. het volgende. Bone vroeg om 
zijn veroveringen en kreeg het gebied tot aan de Walěnna (in het W.) 
en tot Ulawěng (in het N.). De rivier van Tangka zou (in het Zuiden) 
de grens zijn: ten Noorden Bonees en ten Zuiden Goarees gebied (zo 
ook de Kr.). Kadjao Lali 'clo 5 vroeg ook om Tjenrana, omdat Bone 
dít veroverd had. Maar hij kreeg ten antwoord dat dit in het bezit van 
de Datu van Luwu 5 was.18 Toen de Karaeng van Tallo 5 op zijn verzoek 
de aan Goa onderhorige landen opnoemde: "Soppeng en Wadjo 5 zijn 
mijn vazallen, Lamatti en Bulobulo mijn slaven", antwoordde hij dat 
de laatsten kinderen van Bone waren en de eersten zijn bondgenoten. 

In Goa werd door de Karaeng van Tallo' de jonge Daeng Patobo 5 

(tuNidjallo 5
) tot Karaeng van Goa uitgeroepen, mogelijk op aan

dringen van de ArumPone, die in hem wellicht een vriend van Bone 
zag. De Kr. vermeldt in elk geval, dat de ArumPone met de Karaeng 
naar Goa ging (ook kron. van Goa pg 162) en dat zij Dg. Patobo 5 

aanstelden. Ook volgens A ( 1 pg 4) ging de ArumPone, tien dagen 
na de vredessluiting, mee naar Goa, maar deze tekst laat daar op volgen, 
dat zij drie dagen na aankomst de rijkszwaarden van Bone en Goa 

tR De tekst sch~int de aanval van de Těllumpottjo op Tjenrana reeds te veronder
stellen, wat wel een anachronisme is. 
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(opnieuw) bijeenzetten, in de tempel (ribola-dewatae), en ecn bond
genootschap van broeders aangingen, waarbij o.a. bepaald werd, dat zij 
de vijanden van de ander als hun eigen vijanden zouden beschouwen 
en dat Goarezen die naar Bone zouden komen als in eigen Iand zouden 
komen en omgekeerd. Drie dagen na het sluiten van dit verbond keerde 
de ArumPone terug. 

Op grond van de opgaven van de duur der regeringsperioden van de 
Karaengs in de kroniek van Goa kunnen we onder voorbehoud -
controle is niet mogelijk - aannemen, dat tuNidjallo' in 1565 aan de 
regering kwam en dat dus de eerste Goa-Bone oorlog in dat jaar be
eindigd werd. 

De Kr. geeft niet op hoeveel tijd er verliep tot de aanleiding van 
het Těllumpottjo-verdrag: het bomenslepen in Běrru'. A (pg 4a en 
9) voegt hier een reeks chronologisch geordende gebeurtenissen in, 
die van elders niet bekend zijn. Twee jaar na het vredesverdrag verliet 
Pammana de bescherming van Wadjo' en ging naar Tjenrana om zich 
onder de Datu te steHen. Eén jaar Jater (vier jaar na het sneuvelen 
van de Karaeng pg 4a) volgde Mampu dít voorbeeld. Na een jaar 
werd deze plaats echter door de Boneěrs aangevallen en na een belege
ring van een maand ( zeven maanden pg 4a) onderworpen. Een jaar 
hierna kregen de Goarezen en de Boneěrs twist, een maand later trok 
de Karaeng tegen Bone op en na een strijd van drie maanden werd 
Bone in het nauw gebracht. Toen liepen de Wadjorezen naar de andere 
partij over bij Maru (Marě 5 of Meru?). Er volgt nu een gesprek 
van de Arung-matoa en Kadjao Lali s do s ( over de lontar) en de hulp 
van Wadjo' aan Bone, die de Kr. bij de expeditie van tuNibatta te pas 
brengt. Een dag nadat de Makasaren tot Timurung gevlucht waren, 
keerde de Karaeng naar huis terug. Een jaar nadat de Wadjorezen 
waren overgelopen, ging Karaeng toRidjallos naar Bone voor een ont
moeting. Men kwam overeen zich weer aan het verdrag van Tjalěppa 5 

te houden (pg 9). Daarna hielden de Karaeng en de ArumPone (Bong
kangnge, pg 9) hanengevechten (gedurende een maand, nadat zij voor
af Goarezen en Boneěrs in een afgepaald strijdperk hadden laten 
vechten pg 4a). Een jaar na deze overeenkomst (na dit "tournooi" 
pg 4a) kregen de Wadjorezen de oproep om bomen te gaan verslepen in 
Běrrus, volgens de opgaven van A dus een jaar of zeven, acht na het 
sneuvelen van de Karaeng. Dit komt echter in strijd zowel met onder 
volgende berekeningen als met de mededeling van Speelman, die in 
zijn memorie de geschiedenis van Goa en Bone summier verhaalt, dat 
gedurende de eerste elf jaar van de regering van tuNidjallo' het vredes
verdrag met Bone in stand bleef. 

De gebeurtenissen die aan het Těllumpottjo-verdrag vooraf gingen: 
de samenwerking van Bone, Wadjo' en Soppeng bij het bomenslepcn 
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m Běrru$, hun gemeenschappelijke verovering van Tjenrana, en de 
bijeenkomst in Timurung zelf, vielen volgens de Kr., Cen A (1 pg 4a) 
alle binnen één jaar, in A met tussenruimte van resp. tien dagen en 
drie maanden (plus twintig dagen: de belegering van Tjenrana). In 
LL ligt er twee jaar en drie maanden tussen de tocht naar Běrru$ en 
de verdragssluiting (de verovering van Tjenrana wordt als "samen
werking in Tjenrana" slechts even vermeld). Bovendien gaat hier 
ongeveer twee jaar voordien een bijeenkomst vooraf die het "verge
lijkcn van de voorschriftcn" (mappaduppa rapang) heet. 

Op grond van de opgaven van de duur der regeringsperioden van de 
ArumPone's in de kroniek van Bone kan men- eveneens onder voor
behoud - de dood van Bongkangnge in 1584 stellen.l9

• Twee jaar 
tevoren had hij het Těllumpottjo-verdrag gesloten (B.Chr. I pg 484) : 
dus in 1582. Tussen het eind van de eerste Goa-Bone oorlog en de 
tocht naar Běrru 5 zou dus 15 of 17 jaar liggen. 

De eerste bijeenkomst (ook in X en D: B.Chr. I pg 506 vermeld) 
had volgens LL 1 evenecns in Timurung plaats en werd gehouden door 
La Mataěsso, die afstand gedaan had als Datu van Soppeng ten be
hoeve van zijn zoon La Mappalěppě$ Patolae Arung Belo en hem 
daarna onder de naam Pollipue van W est-Soppeng als eerste minister 
ter zijde stond, toU$dama voor Wadjo 5 en toSaliwu$ Arung Kadju 
voor Bone.20 ToU$dama stelde voor, dat de drie landen om sterk te 
zijn zich zouden verenigen onder belofte elkaar niet aan te vallen. Ook 
Soppeng stemde toe, maar het achtte zijn macht te gering en vroeg 
de anderen om "aanvulling". Toen Soppeng op hun verzoek zijn onder· 
horigheden opnoemde, bleken daaronder ook Bonese en Wadjorese 
gebieden te zijn. Bone en Wadjo 5 stonden toe en bevestigden, dat 
Soppeng met deze gebieden werd uitgebreid. Daarna werden de rapangs 
vergeleken. 

Vanwege de belangrijke rol die Soppeng hier speelt, ook het voorop 
plaatsen van de Soppengse gedelegeerde, is LL wel als de Soppengse 
lezing der gebeurtenissen te beschouwen. Het blijkt ook uit het vervolg. 

De tocht naar Běrru$, waartoe volgens de Kr. Wadjo$ (als slaaf van 
Goa) werd opgeroepen, maar waaraan op voorstel van de ArumPone 
ook Bone en Soppeng deelnamen, is in A ( 1 pg 4a) en C ( 1 pg 51) 

1 " De jaartallen die Bakkers opgeeft voor de voorgangers van Arung Palakka 
als ArumPone berusten niet op de kroniek van Bone. Gedeeltel~ik sluit hij 
zich aan b\i de opgaven van Crawfurd, die echter iedere grand missen (Bak
kers, Boni pg 154 vlgg.). 

20 Wie deze laatste was, is niet vast te stellen. In een genealogie van het vorsten
huis van Bone (Leid ft A9 pg 173-223) waarin ook de opeenvolgende Arungs 
van Kadju voorkomen, draagt geen van hen deze naam. Het is blijkbaar de 
bedoeling, dat niet de vorsten zelf maar hoge functionarissen uit de drie rijken 
voor deze bespreking b\ieenkwamen. Volgens LL was toPa"belě 5 in deze tijd 
Arung-matoa. 
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op ongeveer gelijke wijze verhaald, in A (1 pg 9) en B even vermeld, 
maar ontbreekt elders. In LL is het Soppeng, dat het bevel krijgt van 
Goa om bomen te gaan kappen ten N. van La Pasu ( ?). De Karaeng 
wilde zien of de Soppengers werkelijk oorlog wilden, toen hij gehoorcl 
had dat zij zich met Bone en Wadjos verenigd hadden (mattulus
paradjo ). Toen toU sdama hoorde van hun moeilijke opdracht die zij 
niet volvoeren konden, berichtte hij daarover toSaliwu s , en de Boneers 
en Wadjorezen kwamen hun bondgcnoot te hulp. Een gezant van de 
Karaeng onderhield de Boneers daarover en verzocht Kadjao LaliSdos 
naar Běrru s te komen om de Karaeng Dg. Pato bos te spreken. Op de 
vraag van de Karaeng waarom zij gewapend waren meegekomen, 
antwoordde hij, dat de Soppengers bang waren onderweg en dat zij 
hen daarom op grond van cle eensgezindheid der drie landen te hulp 
waren gekomen. De Karaeng voer terug naar Goa. Het verdere verhaal 
is in hoofdzaak gelijk aan dat van de Kr. Mogelijk waren Wadjos cn 
Soppeng beide door Goa opgeroepen en hebben ze ieder alleen hun 
eigen rol in herinnering bewaard. In beide versies wordt alleen Bone 
ter verantwoording geroepen. 

De "samenwerking in Tjenrana" (sibus of assiburěng), in X, LL en 
de kroniek van Bone (B.Chr. I pg 484) vermeld, ziet waarschijnlijk op de 
verovering van die plaats door de drie landen op de Datu Sanggaria, 
die volgens de Kr. Tjenrana al geruime tijd tevoren, blijkbaar onder 
opperheerschappij van Goa, weer bezet had. De kroniek van Bone ver
meldt op de zelfde pagina de verovering van Tjcnrana door de Boneěrs 
op Sangkaria, voorafgaande aan het verdrag van Timurung. In A3-7 
wordt een (tweede ?) inneming van Tjenrana door de Těllumpottjo 
vijf jaar en drie maanden na het verdrag genoemd: Bone kwam via 
de riviermonding, Wádjo 5 over land, en Soppeng over water, d.w.z. 
de rivier af, naar Tjenrana. 

Het Těllumpottjo-verbond, het centrale verdrag van. de Buginese 
landen dat later nog herhaalde malen vernieuwd is en van invloed was, 
werd gesloten in Timurung ( ongeveer even ver van de drie hoofd
plaatsen) en wel in het plaatsje Bunne, cn met de gebruikelijke ceremo
nies als steenplanting en stenen werpen op eieren plechtig bezworen. 
Uit de voorafgaande onderhandelingen (X, A3-7, Kr., C, Al pg 4a 
dat middenin afbreekt, en LL dat hier veel korter is) blijkt duidelijk 
dat het verbond tegen Goa gericht was. Wadjos kreeg de belofte van 
hulp, in geval Goa het nog als slaaf zou behandelen. Bone, Wadjo 5 en 
Soppeng werden, in overeenstemming met hun verschil in grootte, resp. 
elkaars oudste, middelste en jongste broeder. Soppeng werd hiertoe met 
het Bonese Goagoa en het Wadjorese Baringěng uitgebreid. De opgaven 
der eigenlijke verdragsformules verschillen in X, A3-7, LL, C en de 
Kr., de laatste is wel het uitvoerigst hierin. De vorsten die het verdrag 
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sloten waren waarscbijnlijk de ArumPone Bongkangnge (Matinroe
rigutjinna), de Arung-matoa toU -'dama (Matinroe-rikann;na) en de 
Datu van Soppeng La MappalěppP ( niet Matinroe-ritanana : zo beette 
zijn overgrootvader, zie B.Cbr. I pg 525), boewel ook bierover de op
gaven verscbillen. 

Soppeng bracht de verdragsformule "zicb uitbreiden buiten de drie 
landen en niet binnen" ( door "te ploegen met staal", ma 5 dakkala-běssi) 

clirect in praktijk en onderwierp in enkele jaren Sidenreng en Lamuru 
(LL, A3-7). Als vazallen kreeg bet bij de verbondsluiting Balusu, 
Nepo, Marioriawa, Belokka, Tjeroali, Awanio, Lompullě 5 , Tanatěng

nga, Baringěng, Udjumpulu ,, Lompengěng, Tjitta, Goagoa en Mario
riwawo (LL; volgens D (B.Cbr. I pg 507) werden biervan de no. 2-8 
en Lamuru cloor Wadjo 5 gescbonken); Bone kreeg Timurung en 
Amali (LL, D). 

Ook de Karaeng vatte de politiek der drie landen blijkbaar als tegen 
bem gericbt op en deed aanvallen op Wadjo' en Bone. Voor de vol
gende gebeurtenissen kunnen we bet best A tot leidraad nemen. 

Nemen we aan dat tuNicljallo' in 1590 stierf (dagboek van Goa en 
Tallo-'), dan viel cle aanval van Goa op Wacljo 5 , volgens cle Kr. één 
jaar en volgens C drie jaar na bet verdrag van Timurung, volgens 
berekening naar Al pg 9 vlgg. in 1582, dus in betzelfcle jaar als dit 
verdrag. A 1 pg 9 stelt deze aanval twee jaar na de verovering van 
Tjenrana, die dus in 1580 gescbied zou zijn. Tussen deze verovering 
van Tjenrana en bet verclrag van Timurung (dat in dít deel van A 
ontbreekt) zou dus in overeenstemming met LL (maar niet met Al 
pg 4a en Kr.) twee jaar verlopen zijn. 

De details van cleze aanval verscbillen sterk in de teksten. V olgens 
Al pg 9 (ook A3-7) viel de Karaeng bij Akkotengěng Wadjo' 
binnen (niet bij Tjenrana en niet vergezeld van de Datu van Luwu-' 
als in Kr. en C), veroverde bij na een dag of vijf (tien ?) Padaelo 5 en 
tien dagen Jater ook Akkotengěng. Een dag Jater omsingelde bij Akka
djěng, dat door de Wadjorezen (de Těllumpanua, Kr.) versterkt werd. 
(De Kr. en C laten de strijd bij Akkadjěng beginnen: de aanvallers 
werden op de vlucht gedreven, bun vaandels veroverd en de zoon van 
de Datu met scbip en a! op Ianci getrokken. De Karaeng verplaatste nu 
zijn kamp naar Batumanu -', aan de benedenloop van de rivier van 
Tjenrana gelegen, en viel Peneki aan). Na drie dagen voer toRidjallo' 
's nacbts de riviermonding bij Peneki op. De mensen van Peneki 
raakten in opscbudding en er ontstond een gevecht bij Tjatjae ( ?) ; 
toen de Těllumpanua (= "de drie dorpen": Parigi, Bottjo en ?) 
kwamen trokken de Makasaren zicb terug en slecbts door de ankers 
te kappen ontkwam de Karaeng op zijn scbip. De Kr. vermeldt slechts 
de overbaaste vlucbt van de aanvallers en acbt d~ strijd daarmee ge-
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eindigd. Volgens A trok de Karaeng vijf dagen na zijn nederlaag bij 
Peneki 's nachts naar Paopao op (vanuit Akkotengěng wel) en ver
sterkte zich daar. Een maand later ( ?) kwam Kadjao Lali 'do 5 met 
geschenken naar de Karaeng en verzocht hem namens de ArumPone 
af te trekken en niet met Bone's broeder te strijden, maar eventuele 
geschillen in besprekingen tot oplossing te brengen. De Karaeng 
weigerde. Hij wilde dat de Dewata door de strijd zou(den) beslissen, 
omdat de Wadjorezen hem op het slagveld afvallig geworden waren 
(door hun aanval op Tjenrana?). Kadjao Lali 5 do' spoorde de Wadjo
rezen nu aan te trachten de Karaeng uit zijn bolwerk te verdrijven, 
maar hem daarna niet ver te achtervolgen. Drie dagen later omsingelden 
zij het bolwerk bij dageraad. De Goarezen deden een uitval naar het 
Zuiden, maar mensen uit Gilirěng, Sakuli, Kera en Akkotengěng 

sneden hun de weg af, zadat ze zich moesten terugtrekken en op de 
vlucht sloegen. 

De aanval onder Karaeng riMaroanging die de Kr. en C hierop laten 
volgen, ontbreekt hier in A, en wel terecht. We komen er later op terug. 

Twee jaar later (dus 1584) kregen de Goarezen en de Boneers twist 
cn na een jaar (dus 1585) trok de Karaeng tegen Bone op. Inmiddels 
moet de ArumPone Bongkangnge overleden zijn (zie pg 84) en opge
volgd 21 door zijn jongere broer La Itja. De aanval had geen succes: 
in vij f maanden oorlog werd de Karaeng belet aan land te gaan en hij 
keerde terug. We kunnen deze mislukte expeditie wel identificeren 
met die welke de kroniek van Bone (B.Chr. I pg 485) onder La Itja 
vermeldt en waarbij de Karaeng Bone niet bereikte en terugkeerde.22 

Eén jaar hierna (dus 1586) stierf Kadjao Lali 'do 5 • Twee jaar na zijn 
dood (dus 1588) viel de Karaeng Bone opnieuw aan, maar wist het 
in zeven maanden strijd niet te overwinnen. Vijf jaar na de vorige 
aanval van Goa op Bone (dus 1590) ondernam de Karaeng een aanval 
tegen Wadjo 5 , maar onderweg werd er een amok-aanval op hem ge
pleegd en hij keerde terug. Uit het vervolg blijkt (niet uit de Kr. waar deze 
amok ook genoemd wordt), dat hij bij deze gelegenheid gedood werd. 

Inderdaad is tuNidjallo' zoals zijn doodsnaam aangeeft door amok 
om het leven gekomen. Dat hij op weg was voor een aanval op Wadjo 5

, 

wordt in de Goarese bronnen echter niet vermeld. De kroniek van Goa 

21 In A (1 pg 4a) is zijn dood en opvolging reeds veel eerder vermeld: drie jaar 
na het verdrag in het "godshuis". 

22 Wellicht ook met de expeditie van tuNidjallo ', die de kroniek van Goa (M.Chr. 
pg 169) vermeldt, en waarbij de Wadjorezen en Soppengers de ArumPone 
van de nederlaag redden en de Makasaren naar Goa moesten aftrekken, bege
leid door mensen van Ulawěng en Ponre (Speelman plaatst dít laatste na de 
tweede expeditie van tuNipalangga). Deze ArumPone was in ieder geval, vol
gens de kroniek van Goa, La Itja, hllikens de voorafgaande mededeling over 
het sluiten van het Těllumpottjo-verbond, waarb!i hij i.p.v. Bongkangnge wordt 
genoemd. 
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(M.Chr. pg 162) bericht slechts dat hij op zijn schip gedood werd, ten 
Noorden van Tanete ten Westen van Lipukasi ', door zijn zoogbroeder, 
iemand van Madjannang, geheten I Lolo Tamakana ( ?). Speelman 
geeft als plaats op: bij BěrruS, en noemt de dader zijn "lijffknaap" 
genaamd Menpraneebe ( ?). Ook de Kr. spreekt van "zijn slaaf". 
Speelman zoekt de reden in het algemeen daarin, dat de Karaeng "van 
slimmer tot erger comportementen en hardigheden over sijn volcq en 
voornementlijck over sijn domestiquen voortgaande" was. Gervaise, 
een niet zeer betrouwhare Franse bron uit 1688, weet te vertellen, dat 
iemand, wiens vrouw hem door de Karaeng was afgenomen, zich onder 
de roeiers van het koninklijk schip gemengd had, en, toen de Karaeng 
met haar aan het spelevaren was, hem plotseling gedood h?eft.23 De 
toedracht van deze moord verder in het midden latenci kan men op
merken, dat de Wadjorezen moeilijk geweten kunnen hebben tegen wie 
deze tocht, zo die a! een aanval beoogde, gericht was. 

Zowel de kroniek als het dagboek van Goa geven een preciese datum 
(helaas niet de weekdag) op voor de dood van tuNidjallo 5 

: 3 Mu!Jar
ram, de laatste bovendien het jaartal 1590 A.D., 1002 H., resp. overeen
komende met 999 H. cn 1593 A.D. Speelman deelt mee dat deze ge
beurtenis "nu 81 jaar geleden'' voorgevallen is. Neemt men aan, dat 
aan Speelman deze tijdsafstand in Moslimse jaren is opgegeven, dan 
krijgt men ook 1590 A.D.,24 zodat dít jaartal hoogstwaarschijnlijk het 
j uiste i s. 

Een jaar na de dood van toRidjallo 5 (dus 1591) hadden de Boneers 
en Goarezen een hijeenkomst in Meru (in Bone). Men besloot zich 
weer aan het verdrag van T jalěppa" te houden. Drie dagen na de over
eenkomst ging Karacng Mammenang-rigamanna (de rijksbestuurder 
van Goa) naar Wadjo 5 waar hij een gesprek had met de Arung-matoa. 
De kroniek van Tallo' (M.Chr. pg 193) vermeldt dat deze rijksbestuur
cler van Goa in Meru een ontmoeting had met de Boneers, terwijl ook 
cle Kr. diens ( eerste) gesprek met de Arung-matoa hiermee in verband 
brengt : de Karaeng van Goa was tijdens elit gesprek in Meru. Deze 
Karaeng van Goa was dus volgens A de opvolger van tuNidjallo 5

, zijn 
zoon tuNipasulu-'. Dat tuNipasulu 5 zelf ook aan de bijeenkomst deel
nam blijkt uit A niet, maar wordt bevestigd door de kroniek van Goa 
(M.Chr. pg 170). De nieuwe regering van Goa beeindigde met deze 
vrede van Meru de oorlogen van de vorige tegen de Těllumpottjo. 

28 Valentijn nam een groot deel van Gervaises Description historique in vertaling 
op in zijn Oud en Nieuw Oost Indie. zie Damsté, Een Fransman over Celebes. 

24 De Notitie van Speelman is van eind 1669, d.i. 1080 H.; 81 jaar tevoren was 
dus 999 H., d.i. 1590 A.D. Het is opmerkel~jk, dat de Makasaren over een zo 
grote tijdsruimte een nauwkeurige opgave konden doen. Het wijst wel op het 
bestaan van een schriftelijke overlevering reeds in de tijd van Speelman, 
mogelijk het begindeel van het thans nog bekende dagboek van Goa en Tallo-'. 
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Verspreid tussen de andere mededelingen geeft A een aantal be
richten over de Datu van Pammana toPasadjo (La Mappapoli) en de 
Wadjorees toAri, die we hier bij elkaar zullen weergeven. Drie dagen 
na de verovering van Tjenrana door de Těllumpottjo ging toPasadjo 
naar Goa, maar bij werd achterhaald en teruggebracht door de Arung
matoa. Pammana was zo weer slaaf van Wadjo 5 (Al pg 4). Een jaar 
na de dood van Kadjao Lali 5 do, (dus 1587) kwam bij Wadjo5 binnen 
en deed bet aanbod de vorsten van W adj o' voedsel en drank uit de 
producten van Pammana te geven. Dit werd welwillend geaccepteerd. 
Vier jaar nadien (dus 1591) stelde de Arung-matoa hem voor, dat bij 
tot Arung-ma 5 bitjara benoemd zou worden. Hij kreeg de positie als 
van mensen van Gilirěng en dit werd met een officieel verdrag be
krachtigd (A 1 pg 9) . 

Een jaar na de verovering van Akkotengěng (dus 1583) kwam to
Ari Wadjo' binnen en huwde met Mallangkanae (d.i. We Sekětti de 
dochter van de Pa 5 danrěng van Tua toAppamaděng, Kr.). Drie jaar 
later nam bij zijn vrouw mee naar Makasar en gaf haar als pand ( ?) 
aan de Karaeng. Toen zij daar een jaar was, zond de Karacng haar 
terug naar Wadjo'. Na een huwelijk van vijf jaar (in 1588 dus) 
scheidden zij. Het jaar daarop ging toAri in Makasar een huwelijk 
sluiten om zijn verknochtheid ( aan Goa) te bekrachtigcn. Vier jaar 
na de dood van toRidjallo 5 (dus 1594) kwam bij in Akkotengěng met 
zijn lading (koopwaar?). Na.een maand ging bij naar Wadjo' om aan 
hanengevechten deel te nemen. Toen bij daar drie dagen was, werd bij 
door de Arung-matoa opgepakt en bij zou gedood worden.25 Hij vroeg 
echter genade en werd op zijn belofte van gehoorzame onderwerping 
vrijgelaten. Zeven jaar later stierf bij in Akkotengěng aan een ziekte 
(Al pg 9). 

Ook de mededelingen over de gesprekken van de rijksbestuurder van 
Goa tuMenanga-riagamana (Karaeng Matoaja) met toU 5 dama in 
Wadjo' verschillen in A van die in de Kr. Volgens A (1 pg 9) landde 
de rijksbestuurder 's nachts in Peneki, was bij bij dageraad in Wadjo 5 

en arriveerde bij bij zonsondergang bij bet huis van de Arung-matoa. 
Hij verzocht hem tot zijn zoon aangenomen te mogen worden en vroeg 
hem naar de oorzaak van zijn moed, zijn hoge leeftijd en zijn goede 
oogsten. De vorst stond zijn verzoek toe en antwoordde op zijn vraag, 
dat bij zichzelf, zijn medemenscn noch de Dewata bedroog. Nadat de 
bezoeker ook op zijn vraag naar bet aantal goden antwoord gekregen 
had (: één god maar vele gezanten), wilde hij nog diezelfde nacht ver
trekken, omdat de anakaraengs hem in Meru wachtten. Hij liet zich 

25 Speciaal in A treffen we telkens verhalen aan, waarvan de achtergrond ons 
ontgaat. Blijkbaar wordt er in deze berichten allerlei bekend verondersteld, dat 
thans niet meer is na te gaan. 
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echter overhalen eerst nog vriendschap te sluiten met de zoon (s) van 
de Arung-matoa. Na twee dagen vertrok hij en werd op bevel van 
de Arung-matoa tot Penrang uitgeleide gedaan door twee broers, waar
van de ene in de Kr. toPalawa en in Cl (pg 61) toPaewai heet. De 
eerste kan wellicht geidentificeerd worden met Petaullarie toAllawa en 
de tweede met La Pedapi' toPaewai, beide zoons van to U s dama. Drie 
maanden Jater kwam de rijksbestuurder opnieuw naar Wadjos en vroeg 
nu hoe men een voorspoedige groei van de rijst kon bewerken. Het 
antwoord van de Arung-matoa luidde, dat dit alleen mogelijk was, als 
de vorst rechtvaardig was. Daarop verzocht hij de staf van de Arung
matoa te mogen ontvangen om evcn gelukkig te wordcn als hij en een 
even Iang leven te bereiken. Hier eindigt deze episode abrupt. Elders 
in A ( 1 pg 4) wordt in een fragment eveneens een zelfde bezoek aan 
Wadjo' vermeld, hier twee maandcn na de dood van de ArumPone 
La Itja (hier La Djai s genoemd) gesteld en na een bezoek van ecn 
maand aan Bone. Hij stelt hier de vraag over de goede oogst en het 
verzoek om de staf, die hij ontvangt als teken dat hij de zoon van de 
Arung-matoa is. Na drie dagen nam hij afscheid. Ook de Kr. en C"' 
kenncn twee bezoeken aan W adj o' cn plaatsen de vraag over het 
aantal goden tijdens het tweede, vlak voor de doocl van toU s dama, dus 
kort voor de Islamisering. W e komen er bij dat onderwerp op terug. 

Vijf jaar na het verdrag van Meru (dus 1596) werd de ArumPone 
La Djai' (lees: La Itja) door de Boneěrs gedood (Al pg 4 cn 10), 
Arung Kadju volgcle hem op (Al pg 4). De kroniek van Bone vermeldt 
deze vorstenmoord tengevolge van de willekeur en wrede daden van 
La Itja op pg 486-488. Zijn opvolger heette La Patawěs en was 
inderdaad Arung Kadju. Berekend naar de gegevens van deze kroniek 
zou het jaartal echter 1595 moeten zijn. 

Een jaar na de dood van de ArumPone kwam La Palě' in Wadjo' 
en huwde met We Těnriwadja (Al pg 10). Deze La PaJěs was wel 
La Těnripalě' toAkkěppeang Arung van Timurung, de zoon van de 
zojuist vermoorde ArumPone en van de vorige Arung Timurung We 
Těnripakiu' ; hij werd zelf Jater ArumPone: Matinroe-riTallos. In 
D (B.Chr. I pg 507) is vermeld, dat hij na de dood van zijn vader 
Timurung en Amali onder bescherming van Pammana stelde, zodat 
zijn landen sindsdien weer onder Wadjo' hoorden. We Těnriwadja 
heet in de Kr. We Těnriwodja de dochter van toAppamole de Pas
danrěng van Tua. In de Kr. wordt alleen haar scheiding van de Arung 
van Timurung vermeld. 

Vijf jaar na hun huwelijk werd Timurung door cle Boneěrs aange
vallen, maar na een aanvankelijk succes werden zij door de Timurungers 
verdreven. 

De laatste Arung-matoa's uit deze periode waren 1° La Mappepulu 
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toAppamaděng Massaolotjie, Ranrěng van Tua, 2° La Pakoko to
Pa,belP, een zoon van Puang riMa 5 galatung en 3° La Mangkatje 5 

toU 5 dama, een kleinzoon van Puang riMa 5 galatung. De meeste teksten 

zijn het er over eens dat de tweede drie jaar regeerde en de laatste 
veertig jaar. Over de regeringsduur van de eerste bestaat minder een
stemmigheid: 10 jr (H pg 23; Fl pg 145), ll jr (Gl pg 25; Ql pg 13; 
V pg 121), 15 jr. (Ol pg 7; D pg 506; R pg ll; T), 17 jr. (Kr.), 
27 jr. (B2 pg 29). A heeft tenslotte tot tweemaal toe (1 pg 4a en 9) 
een telwoord dat volgens huidig Buginees geen zin geeft: napitu-ma
duappulo. Neemt men aan dat dit een verouderde ( ?) vorm is, die der
tien (op zeven na twintig ?) betekende, maar later niet meer begrepen 
is, dan kunnen verschillende der anclere opgaven als "conjecturen" 
hiervan verstaan worden. 

Uitgaande van 1607 als het sterfjaar van toU 5 dama (zie onder) 
kr~jgt men dus voor zijn regeringsaanvaarding 1567, twee jaar na de 
eerste Goa-Bone oorlog, voor die van toPa 5 belP 1564, en voor die van 
toAppamaděng 1551. Naar cle chronologie van de Kr. was elit laatste 
(indien er één jaar verliep tussen de eerste en de tweede expeditie 
van tuNipalangga) het tweede jaar van de laatste oorlog met West
Wadjo', op welk tijdstip de Kr. inderdaad toAppamaděngs regerings
aanvaarding stelt. De Kr. noemt zijn dood na de eerste expeditie van 
tuNipalangga (1564 dus), A (1 pg 4) evenwel na de vrede van 
Tjalěppas (1565). De dood van toPa'belě 5 noemt de Kr. tijdens de 
tweede expeditie van tuNipalangga, terwijl ook F het overlijden van 
deze Karaeng (1565) onder toU 'dama plaatst. Sterker afwijking 
vinden we, waar het Těllumpottjo-verdrag onder toAppamaděng gesteld 
wordt : wegens zijn ziekte nam to U s dama er in zijn plaats aan deel 
( Q en Y), en elders de voorbespreking on der to Pa 'belě s (D en LL). 

Tenslotte moet er een traditie vermeld worden volgens welke toPas
betě' de voorganger van toAppamaděng was (Cl, G, Q). Cl (pg 40) 
vermeldt, dat een jaar nadat hij toTěmmagiang opgevolgd was, zijn 
zoon La Pa 5 belě' zich aan een halsmisdaad schuldig maakte door 
ontucht te plegen met de dochter van de Matoa (van Paliptt, V pg 121). 
Zijn vader de Arung-matoa gaf aan toU sdama, ecn neef van de schul
dige, de opdracht hem te doden, en hem daarna niet naar Wadjo5 te 
brengen maar in Titintjo te verbranden. Deze voerde de bestraffing 
uit en de rijstoogst werd (weer) overvloedig. Na de dood van toPa'
belě' volgde Da Paturungi (dus een vrouwelijke Arung-matoa!) hem 
op. De Wadjorezen wilden dat zij zich weer met (haar man) to
Appamaděng verzoende (van hun scheiding i s echter niet gerept). Zij 
weigerde dít. Toen er echter na een jaar de oorlog met West-Wadjo' 
uitbrak, die aanvankelijk slecht verliep, moest toAppamaděng tenslotte 
optrekken, haar vervangend in de krijg. In Cl is deze episode zeker 
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een corpus alienum, want direct hierna loopt de tekst weer parallel 
met de Kr. en staat er: "toen Massaolotjie ( d.i. toAppamaděng) vijf 
jaar Arung-matoa was". 

Alles bijeengenomen moeten we tot de conclusie komen, dat de 
gegevens niet toelaten tot zekerheid te komen over de chronologie van 
deze hele periode. Niet alleen leiden de opgaven van de Kr. cn A tot 
verschillend resultaat, maar ook indien men uitgaande van de gerecon
strueerde jaartallen de chronologie volgens de gegevens van de Kr. 
verder naar het verleden vervolgt tot de eerste Arung-matoa ( + 1480), 
ontstaat er een aanzienlijk verschil met de kroniek van Goa over de 
regeringsduur van tuNipalangga: resp. minstens 34 jr. en 18 jr. 
(M.Chr. pg 154). Alle genoemde jaartallen zijn dan ook slechts als 
grove benaderingen te beschouwcn en houden op zijn minst een speel
ruimte van enkele jarcn. Te meer daar de exacte inhoud van de ge
bruikte tijdseenheid ( taung, jaar) onhekend is. Is een zonnejaar of 
een maanjaar bedoeld, of wellicht nog de tijd tussen twee oogsten 
(pattaungěng, oogst)? 26 

De laatste Arung-matoa van deze periode, toU s dama, was zeker de 
belangrijkste. Om zijn krijgsdaden zowel als om zijn kwaliteiten als 
vorst werd hij hooggeacht, zoals blijkt uit de hezoeken van de Goarese 
rijksbestuurder. De Kr. vermeldt dat hij bij deze gelegenheid ook wist 
te bewerken dat Wadj o s (van slaaf) weer tot bondgenoot van Goa 
werd verheven. Hij was een der wijze vorsten die zijn volk leerrijke 
lessen gaf. "Hij verzekerde dat de I s lam nabij was maar bereikte die 
niet meer" (P pg 124). 

Zijn doodsnaam, Matinroe-rikannana (Die is ontslapen op zijn 
schild), kreeg hij, omdat zijn lijk met zijn schild verbrand werd (P). 
Na zijn dood werden volgens zijn laatste wil al zijn schilden verzamelcl 
en hij werd daarop verbrand. Het volk dat stond toe te kijken zag hem 
volledig gekleed met de rook ten hemel stijgen. De as van de schilden 
werd in de urn (gotji) gedaan (Ml pg 35). Het was waarschijnlijk de 
laatste lijkverbranding van een Wadjorese hoofdvorst. 

26 Over de oude tijdrekening van de Buginezen is weinig bekend. Volgens Matthes 
(Wrdb s.v. pulo) kende men een periode van twintig dagen, de bilang duappulo, 
waarvan elke dag een naam had. De meeste van deze namen zijn ondoorzichtig. 
De 16de dag heette Děttia (Aditya), de 17de Sama en de 9de Wage (vgl. Wage, 
de 4de of Sde dag van de viifdaagse Javaanse week). Drie opeenvolgende perio
des van twintig dagen begonnen resp. met Po Jdjuruatta, Po s bana•wa en Po 5 bi
saka (vgl. Skr. Vaisákha) - poJ_ = pong = begin. 
Daarnaast kende men twaalf maanden - acht van dertig dagen, drie van een
cn-dertig en één van een- of twee-en-dertig -, waarvan de namen grotendeels 
overecnkomcn met de Indische maandnamen. Volgen de eerste telling zou er 
een jaar van 360 dagen geweest kunnen ziin, volgens de tweede was er een 
jaar van 364 of 365 dagen. 
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4. De /slamisering. 

Na Luwu' 1 was Goa het eerste land op z. W. Celebes dat officieel 
tot de Islam overging. Het tijdstip waarop dit plaats vond is niet met 
volstrekte zekerheid vast te steHen. De Makasaarse gegevens wijzen 
we1 alle in dezelfde richting. Zij geven een bepaalde datum - 22 Sep
tember/9 Djumad a1-awwal - voor de overgang van de Karaeng van 
Goa (M.Chr. pg 172) en die van de Karaeng van Tallo' (M.Chr. 
pg 192) ; ook het dagboek van Goa en Tallo 5 noemt dezelfde datum. 
De tabellen van Wiistenfe1d lichten ons in, dat beide data in het jaar 
1605/1014 op een Donderdag samenvielen. Daar het samcnvallen van 
een bepaa1de Moslimse en een bepaalde Christelijke datum zich s1echts 
zeer ze1den herhaalt, kunnen we gevoegelijk dit jaartal als uitgangspunt 
nemen. Dan moeten we aannemen dat de Donderdag naderhand ver
anderd is in Vrijdag, welke dag alle genoemde bronnen opgeven, waar
schijnlijk omdat een Vrijdag later als een voor een officiele overgang 
tot de Islam meer passende dag werd beschouwd dan een Donderdag. 
Verder moeten dan de jaartallen 1603 en 1606 die resp. het dagboek 
en de kroniek van Goa opgeven als verschrijvingen aangemerkt worden. 
Alleen de kroniek van Tallo' geeft het juiste jaartal 1605. De fout in 
de opgaven van het Moslimse jaartal ( 1015 of 1016) is mogelijk ver
oorzaakt door een berekening op grand van de sterfdata en de ouderdom 
van de twee Karaengs, waarbij er geen rekening mee is gehouden, dat 
een Moslims en een Christe1ijk jaar nooit volledig samenvallen. Voeren 
we deze berekening op grand van de gegevens van de kronieken en het 
dagboek juist uit, dan vinden we het goede jaartal voor de Karaeng 
van Goa en 1608/1017 voor de Karaeng van Tallos. De kroniek van 
Tallo' bevat hier waarschijn1ijk een fout in de opgave van de leeftijd 
van deze Karaeng bij zijn overgang: 35 i.p.v. 32 jaar. 

De zin die in het dagboek op deze overgang betrekking heeft : "de 
Karaeng neemt met een zijner broeders de Is1am aan", en die Ligtvoet 
op de overgang van de Karaeng van Goa liet slaan, komt bijna woorde
lijk gelijk eveneens in de Kroniek van Tallos voor, en s1aat daar op 
de Karaeng van Tallo '. Blijkbaar is dit ook de bedoe1ing van het 
dagboek. Het tijdstip van de overgang van de Karaeng van Tallo' is 
hiermee wel duidelijk aangegeven. 

Nu had deze Karaeng, die tevens rijksbestuurder van Goa was en 

1 De eerste Moslimse Datu van Luwu', Matinroe-riWarě', zou één jaar eerder 
dan de Karaeng van Goa de Islam aangenomen hebben. (B.Chr. I pg 529). 
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een twaalftal jaren ouder dan de Karaeng van Goa (hij heet vaak 
Karaeng Matoaja, de oude Karaeng), kennelijk de feitelijke leiding in 
Goa.2 Het is daarom het meest waarschijnlijk dat hij het initiatief tot de 
Islamisering van Goa heeft genomen. Ook in de legende komt dit tot 
uitdrukking.3 Het is dus niet aannemelijk dat de Karaeng van Goa 
eerder dan zijn rijksbestuurder de Islam omhelsde. 

We leggen hier de nadruk op, omdat er andere berichten zijn die 
1603 opgeven, en men eventueel had kunnen veronderstellen dat in dat 
jaar de Karaeng van Goa Moslim geworden was. Stapel heeft in het 
Journael van Paulus van Soldt, die in 1607 in Makasar was, de mede
deling gevonden dat de Koning "over vier jaer de Mohametische wet" 
had aangenomen.4 Ook Speelman en Blok noemen het jaartal 1603. 
Tenslotte brengt ook de berekening op grond van de Wadjorese tekst 
A ons op 1603: twaalf jaar na zijn bezoek aan Wadjo' om (de staf 
van?) de Arung-matoa te halen ( 1591 volgens onze berekening, zie 
supra), legde de Karaeng Matoaja de geloofsbelijdenis af. 

Op deze gegevens is slechts weinig af te dingen (Speelmans jaar
tallen zijn vaker een of twee jaar "te vroeg"). Desondanks geven we 
er de voorkeur aan de Makasaarse gegevens te volgen en het jaartal 
1605 aan te houden.'5 In A moet dan de genoemde tijdsafstand van 
twaalf jaar tussen het bezoek van Karaeng Matoaja aan Wadjos 
en zijn overgang vijftien worden, terwijl ook verderop een correctie 
nodig is. 

Twee jaar na de overgang van de Karaeng, zo gaat A voort, volgden 
alle Goarezen. Na veertig jaar geregeerd te hebben stierf de Arung
matoa Matinroe-rikannana en hij werd opgevolgd door Sangkuru 
Muladjadji. We kunnen dus aannemen, dat deze beide gebeurtenissen 
in het jaar 1607 plaats vonden. 

De voornaamste Buginese landen werden allen in de volgende jaren 
door Goa gewapenderhand gedwongen de nieuwe godsdienst over te 
nemen. A deelt mee dat de Karaeng vooraf (in overeenstemming met 
het voorschrift van de Moslimse wet) oproepen om zijn voorbeeld te 
volgen richtte tot Bone en Soppeng, resp. drie en vier jaar na zijn 
eigen overgang. In geen van beide gevallen had het resultaat. De Arum
Pone antwoordde in negatieve zin en de oproep aan Soppeng was zelf 
reeds een antwoord op een mogelijk honend bedoeld geschenk van de 

2 De eigenl~ike geschiedenis van Goa van zUn tijd vindt men dan ook in de 
kroniek van Tallo s beschreven. Zie ook Blok, pg ll. 

3 Matthes, Boeg. en Mak. legenden, v. d. Br. pg 388. 
4 Stapel, Bongaais ver'drag pg 4. 
5 Deze kwestie verdient een uitvoeriger bespreking dan hier mogelijk is. We hopen 

er elders op terug te komen. Men zie ook Kern, Verbreiding van de Islam 
pg 356. 
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Soppengse vorst: een pijpje katoen en een spinnewieJ.H Een maand 
hierna ondernam de Karaeng dan ook de Islam-oorlog (musu'-sěllěng
nge, B.Chr. I pg 495). Hij landde in Sawitto, blijkbaar om vandaar 
naar het Zuiden tegcn Soppeng op te rukken. 

De nu volgende strijd bij Pakenja wordt ook in de Kr. en Cl be
schreven en in het dagboek van Goa (zonder jaartal) en de kroniek van 
Bone (B.Chr. I pg 490) genoemd. Het Těllumpottjo-verbond trad in 
werking. Gezamenlijk bestreden de drie landen bij Pakenja de Goarese 
aanvallers, die, na drie dagen strijd (A), geheel verslagcn cn op cle 
vlucht gedreven werden. Karaeng Matoaja ontkwam slechts door zijn 
gelukkig gesternte (maupě'mua) aan de dood (A). Drie dagen na zijn 
nederlaag (A) keerde de Karaeng naar zijn land terug. 

Drie maanden na de nederlaag bij Pakcnja, vervolgt A, landde de 
Karaeng van Maroanging bij Akkotengěng in Wacljo'. Drie dagen 
nadat hij bij Padaelo' aan land gegaan was, werden de mensen van 
Akkotengěng en Kera afvallig. De Arung-matoa poogde hen met ge
schenken te bewegen Wadjo' niet in de steek te laten, maar zij ant
woordden, dat hen een goede weg getoond was, die zij, in tegenstelling 
tot Wadjo', wel wilclen volgen. Vijf dagen later vielen ook de bewoners 
van Sakuli af en ook zij waren niet tot andere gedachten te brengen. 
Een maand na de afval van Sakuli werd de Karaeng van Maroanging 
door de Těllumpottjo omsingeld en in het nauw gebracht. Sakuli werd 
in brand gestoken. Vijf maanden daarna kon de Karaeng slechts ont
snappen, doordat de Arung van Gilirěng hem doortocht verschafte. 
Deze vluchtte vervolgens zelf naar Akkotengěng. Drie maanden na de 
omsingeling van Sakuli viel de Datu van Luwu, Peneki aan en landde 
bij Adingnge ( ?) . Na vij f dagen strij d werden de Luwurezen verdreven. 
Daeng Matjě'bang werd met schip cn al op lancl getrokken. 

Verschillende details van dit verhaal uit A vermeldt de Kr. bij ge
legenheid van de twee aanvallen van Goa op Wadjo' na het Těllum
pottjo-verdrag. Zo wordt daar ook een Karaeng van Maroanging als 
aanvoerder der Goarezen genoemd. Nu is deze waarschijnlijk te 
identificeren met een tuMailalang van Goa (de ti tel van de twee hoogste 
functionarissen onder de rijksbestuurder) van die naam, die door de 
Karaeng van Goa tuMenanga-rigaukanna ( + 1593-1639) als zodanig 
was aangesteld als opvolger van zijn vader de Karaeng van Patte'ne 
(kron. van Goa pg 175-176). In 1618 veroverde hij Bíma en Sumbawa, 
in 1623 stierf hij ( dagboek van Goa). Het is dan ook zeer wel mogelijk 
dat hij tijdens cle Islam-oorlogen met de leiding van een expeditie tegen 

0 Dit is dus een zelfde verhaal als in de Kr. na de Islamisering van Soppeng van 
de Arung-matoa tegenover de Datu van Soppeng vermeld wordt. Indien we 
ecn keuze moeten maken, verdient de Wadjorese kroniek die deze anecdote 
van een Soppengse vorst vertelt waarschijnl\ik de -voorkeur. 
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Wadjo' belast was. In dat geval moeten we echter aannemen dat de 
Kr. en C deze expeditie ten onrechte tijdens de Těllumpottjo-oorlogcn 
gesteld hebben. 

Een jaar na de nederlaag bij Pakenja, zo verhalen de Kr., C en A 
cn ook de kroniek van Bone geeft kart de hier volgende strijd weer, 
herhaalde de Karaeng zijn pogingen de Buginese landen te onder
werpen. Hij landde in Padappadang of Parepare (A). De Těllumpottjo 
trokken hem tegemoet en legerden zich bij Ampirita. 7 Het kwam tot 
een treffen aan de voet van de bergen (bij Busatoe ( ?) A, van Bulu 5-
setompo5 Cl, ten Oosten van Bulu 5setompo5 kron. van Bone). Na 
drie dagen strijd (A) werden de Buginezen op de vlucht gedreven, 
toen de Soppengse Arung toDjawa sneuvelde. De Sidenrengers (de 
mensen van Rappěng, Bulu 5tjenrana en Mawiwa, A) gaven zich, na 
een maand oorlog (A), over en namcn de Islam aan (evenals de mensen 
van Belawa en Mario, Cl). De Karaeng versterkte zich in Rappěng en 
keerde naar Goa terug (A). Tien dagen na zijn vertrek (A) om
singelden de Těllumpottjo dit bolwerk in Rappěng. Volgens de Kr. 
werden de Makasaren uit Rappěng verdreven en keerde de Karaeng 
naar zijn land terug, maar toen hij in Tanete was, keerden de Sop
pengers terug ( C : de Karaeng trok zich terug naar Tanete om Soppeng 
aan te vallen), terwijl de Wadjorezen en de Boneers hen niet te hulp 
kwamen. Volgens A waren de Těllumpottjo echter bij Rappěng ver
dreven, namen de Sidenrengers op de volgende dag en de bewoners 
van Awanio (in N. Soppeng) twee dagen daarna de Islam aan en liep 
de Arung van Belawa vier dagen Jater over naar Rappěng en werd 
Moslim; vijf maanden na de overgang van Rappěng trok de Karaeng 
op tegen Soppeng (op een nieuwe expeditie vanuit Goa blijkbaar) en 
landde in Tanete. 

Na een strijd van een maand namen de mensen van Pattodjo (in 
Soppeng) de Islam aan, bericht A, terwijl de Kr. vervolgt: de mensen 
van Lamuru en Mario( -riadja C) werden afvallig, de Arung van 
Pattodjo liep over en de Soppengers gaven zich gewonnen. Ze sloten 
in Lakko een verdrag met de Karaeng (Kr., C, A), nadat hun gezanten 
toPeo en toPaladjukang de onderwerping hadden aangeboden (Cl 
pg 64). De Karaeng kwam Soppeng binnen en de Soppengers namen 
de Islam aan (Kr.). Op zijn bevel vielen zij Wadjo 5 aan en staken 
daarbij de Patampanua en Wage in brand (Cl). 

Na de Islamisering van Soppeng volgde die van Wadjo5. Na een 
mislukte aanval van Bone en Wadjo5 op Soppeng (A spreekt van een 
aanval van Wadjos op Bone!) en de afval van de vorst toBilla 5 

( volgens de genealogie een prins uit het huis van Tua) en van verschil
lende Wadjorese vazallen landde de Karaeng een jaar na de Islami

r Waarschijnlijk Amparita aan het meer van Sidenreng. A noemt deze plaats niet. 

96 



sering van Soppeng in Tjcnrana en de Wadjorezcn hoden hun onder
werping aan. In deze versie van de Kr. is dus alle strijd in Wadjo' 
onvermeld gebleven. Waarschijnlijk werd echter ook vanuit Soppeng 
een aanval uitgevoerd : die waarvan C a! melding maakte en die ook 
in A voorkomt. Deze kroniek ( 1 pg 11a) deelt mee, dat een maand na 
de Islamisering van Soppeng de Soppengers en de mensen van Adjat
tapparěng (dus van Sidenreng, Rappěng enz.) met de Karaeng mee 
optrokken tegen Wadjo-'. Na tien dagen strijcl werden de Patampanua, 
Tempe, Singkang, Tampangěng en een deel van Titintjo (allen in 
Westelijk Wadjo') in brand gestoken. De Wadjorezen vroegen om een 
wapenstilstancl van vij f dagen en cle Karaeng van Barombong stemde 
daarin toe. Deze, een oudere halfbroer van Karaeng Matoaja (kroniek 
van Tallo' pg 190) die 1eefde van -+ 1572-1642 (dagboek van Goa), 
was blijkbaar de bevelhebber van de aanvallers, terwijl de Karaeng van 
Goa zich in Tjenrana ophield. Een dag na het verzoek om wapen
stilstand zonden de Wadjorezen toAppamole (Pa'danrěng van Tua) 8 

naar Bone en hij ontmoette de Karaeng in Tjenrana. Volgens de Kr. 
en C vergezelde hem (zijn neef) toAli (alleen C noemt beiden bij 
name) zijn mede-Pa' danrěng. 

Op hun uitnodiging kwam de Karaeng naar Wadjo' en landde in 
Topatjě'do. Hier kwamen de Wadjorezen de Karaeng meedelen dat 
zij de Islam aanvaardden. En het oude verdrag van Topatjě'do met 
Goa werd hernieuwd. A bericht dat bovendien tussen Goa en Wadjo' 
een voor deze wereld en het hiernamaals geldend bondgenootschap als 
van broeders bezworen werd. 

De mededeling van de Kr., dat aan de pas-bekeerden op hun verzoek 
werd toegestaan hun voorraad varkensvlees op te maken ( voordat het 
verbod op het eten van zulk vlees zou ingaan), vindt elders een parallel. 
De Maleise kroniek van Kutai 9 vermeldt hetzelfde van cle bewoners 
van dit Borneose vorstendom bij hun overgang tot de Islam. Tekst
critisch is het niet uitgesloten dat deze mededeling van de Kr. ( die in 
A en C ontbreekt) een interpolatie is.10 

Zoals de Wadjorese vorsten door de Karaeng begiftigd werden met 
gewaden voor de sembahjang, parakala-endaenda of kasa-parakala (A) 
genoemd, ontving de ArumPone Matinroe-riBantaeng na zijn overgang 
een fluwelen ampalang ( oorlogsgewaad ?) van de Karaeng (B.Chr. I 
pg 493). 

s Dat niet de Ranrěng Bettempola de woordvoerder van Wadjo' was, lag 
waarschijntijk daaraan, dat in deze tijd een vrouw, We Těnriakko, Arung 
Bettempola was. 

9 Mees, Kroniek van Koetai pg 101, 242. Naar gegevens van Prof. Cense is deze 
trek ook in Luwu-' in een verhaal van de islamisering van dat land bekend. 

10 Wat in de Kr. hierop volgt: "narikadoi adt:rl'lna", luidt in A en C: "Nasikado 
adae", resp.: "Nasikado adcmna toWadjo -'e Karaeng.nge". 
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Een jaar na de Islamisering van Wadjo 5 volgde die van Bone. De 
Karaeng trok, mét Luwurezen, Wadjorezen en Soppengers, tegen dat 
land op en na een strijd van een maand nam ook de ArumPone La 
Paiě 5 (d.i. La Těnripalěs Matinroe-riTallo 5 die kort tevoren tot 
ArumPone verkozen was naar de kroniek van Bone pg 495) de I s lam 
aan (A). 

Het is duidelijk dat deze Islam-oorlogen enerzijds overeenkomen met 
het patroon en passen in de reeks van de oorlogen die Goa om de 
hegemonie van Z. W. Celebes gevoerd heeft. Anderzijds gaf de Islam 
als aanleiding en doel van de aanvallen er een nieuwe teneur aan. Het 
prestige van de nieuwe godsdienst bevorderde een snelle afval van 
vazallen van de aan Goa vijandige landen en bracht Goa ecn snellere 
en zekerder vestiging van zijn hegemonie dan tevoren. De aanvaarding 
van de nieuwe godsdienst schiep echter tevens een nieuwe band van 
gelijkheid tussen overwinnaar en overwonnenen. Het was wel de wijze 
politiek van Karaeng Matoaja, de rijksbestuurder en feitelijke leider 
van Goa in deze tijd, die een vrij Iange periode van eensgezinde vrede 
inluidde op het schiereiland. De kroniek van Bone bericht uitdrukkelijk, 
dat Goa aan Bone geen oorlogsboete oplegde, maar alleen het uitspreken 
van de geloofsbelijdenis verlangde (B.Chr. I pg 495). De kroniek van 
Tallos voert zelfs een getuigenis van de zoon van Karaeng Matoaja, 
tuMenanga-riBontobiraeng, aan: "Karaeng Matoaja zei tegen mij: 
Toen ik de Těllumpottjo overwonnen had, heb ik zelfs geen boom
blaadje afgebroken. Wilden zij niet dan wilden zij niet. Ongeveer 300 
kati heb ik hun gegeven, heb ik in hun gordel gestoken ( ?)" (M.Chr. 
pg 193). Karaeng Matoaja wordt ons in deze kroniek beschreven als 
een humaan en godsdienstig man, die religieuze geschriften, kitabs, 
las en stipt en overvloedig zijn godsdienst-plichten waarnam (pg 195). 
Pas na zijn dood eindigde zijn vredelievende politiek in ecn nieuwe ver
bitterde tegenstelling met Bone. 

Van verschillende zijden worden data opgegeven voor de officiele 
overgang tot de Islam van Wadjo 5 en Bone. Wadjo 5 nam de Islam 
aan in de maand ~afar (Cl pg 65) van het jaar 1019 H. (MM), op 
Dinsdag 15 ~afar (A), op 10 ~afar 1019/10 Mei 1610 (dagboek van 
Goa), en Bone een jaar Jater op Woensdag 23 Ramadhan van een jaar 
ba (A), op Dinsdag 23 Ramadhan 1020/23 November 1611 (dagboek 
van Goa). Volgens de tabellen Van Wiistcnfeld zouden deze data bv. 
Dinsdag 16 ~afar/10 Mei en Dinsdag 23 Ramadhan/29 November 
kunnen zijn. Een verschil van één dag met de opgaven kan veroorzaakt 
zijn, doordat daarbij niet met de gewone dertigjarige cyclus (als bij 
Wiistenfeld) gerekend is maar met de ook elders in Indonesiě gebrui
kelijke achtjarige. Dat dít laatste het geval was, kan blijken uit de letter
aanduiding van het jaar in A. In de achtjarige periode is ba het zesde 
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jaar. Was dit inderdaad 1611/1020, dan was het eerste van deze 
periode dus 1605/1014, het jaar van de overgang van de Karaeng van 
Goa. Dit zou er op kunnen wijzen, dat men in dat zelfde jaar de 
Moslimse jaartelling officieel heeft ingevoerd.11 

Hoe dít zij, het gegeven dat de overgang van Wadjo 5 in de maand 
$afar 1610/1019 plaats had is reeds voldoende om vast te stellen, dat 
de chronologie van het verhaal van A ergens een fout bevat. Want het 
is niet mogelijk dat de gehele strijd tegen Soppeng nog in ditzelfde jaar 
vóór deze tweede maand viel. De gewone voorstelling (bv. kron. van 
Bone pg 490) is, dat Soppeng één jaar voor Wadjo 5 gelslamiseerd 
werd, dus in 1609/1018. De oorlog bij Pakenja moet dan in 1608/1017 
gevoerd zijn, dus één jaar na de overgang van het volk van Goa, en 
niet twee jaar daarna zoals A het voorstelt. 

De kronieken beschrijven zo meestal alleen de politieke en militaire 
gebeurtenissen die leidden tot de formele aanvaarding van de Islam. 
Daarnaast zijn er echter berichten dat er van Goa uit bekende Islam
predikers werden uitgezonden ter nadere onderwijzing van de pas
bekeerden in de leer en organisatie van de nieuwe godsdienst. H (pg 
24) deelt mee dat Dato 5 Pattimang Sulaemana in Wadjo 5 verbleef om 
er met de bewoners het moskeebestuur in te richten. Daarna ging hij 
door naar Luwu 5 om er de Islam te brengen en daar stierf hij. De 
Arung-matoa ( Sangkuru) liet de Karaeng verzoeken Data' riBandang 
te zenden. 12 Deze werd Kadi in Wadjo 5 en na zijn terugkeer naar Goa 
volgde toLantja hem op als Kadi. 

Uitvoeriger verhaalt MM van het optreden der beide predikers in 
Wadjo 5 • Na de overgang van Wadjo' verzocht Sangkuru de Karaeng 
om een leeraar ( anreguru) te sturen. Daarop kwam Dato' Sulaemana 
naar Wadjo 5

• Hij prees de Arung-matoa voor zijn erkenning dat er 
slechts één God is en Zijn wil niet te weerstreven is, en hij riep hem 

11 Er blijven echter moeilijkheden bestaan. Zo begint dit (eerste) jaar volgens 
Wiistenfeld op een Dinsdag, terw~il een Vrijdag of Zaterdag te verwachten 
zou zijn. Zolang de Moslimse tijdrekening op Z.W. Celebes nog niet, op grond 
van uitvoeriger materiaal, nader onderzocht is, komen we hier niet verder. 
Ligtvoet deelt mee dat op Celebes inderdaad de achtjarige cyclus in gebruik is 
(Dagboek pg 3). Algemene gegevens in de Encycl. van Ned. Indie s.v. Tijd
rekening, waar echter alleen de J avaans-moslimse jaartelling gedetailleerd 
behandeld is. 

12 Dato' riBandang, een Minangkabauer, geldt als de man die de lslam in Goa 
bracht (M.Chr. pg 172 en Matthes, Boeginesche en Makassaarsche legenden: 
bij v. d. Brink pg 388 vlgg). In een Javaans bericht wordt hij een leerling van 
Sunan Giri genoemd, zie de Graaf, Senapati pg 61. 
Suleiman is inderdaad de naam die in Luwu' bekend is voor de eerste Islam
prediker van dat land. Zijn graf wijst men nog aan in Pattimang (van Vuuren, 
Correspondentie met Dr Kruyt pg 30), waar ook de eerste Islamitische Datu 
begraven ligt (van Lijf, Het graf enz.). Naar deze plaats heet hij ook Dato' 
Pattimang. 
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op voortaan na te laten wat Allah ta'ala verboden heeft en de profeet 
voor ongeoorloofd verklaard heeft :bepaalde heidense praktijken 13

, het 
eten van varkensvlees, het plegen van echtbreuk en het drinken van 
palmwijn. Na de instemming van Sangkuru en de Wadjorezen nodigde 
de prediker hen uit het verbodene plechtig af te zweren. Daartoe 
gingen allen naar een rivier en lieten hun Iendendoeken op de stroom 
wegdrijven, terwijl Sangkuru de volgende woorden uitsprak: "Zomin 
als mijn Iendendoek, door de stroom meegevoerd, terugkeert, zomin 
keert terug, wat Allah ta'ala verboden heeft en onze profeet Muham
mad voor ongeoorloofd verklaard heeft". N adat de Dat o' ertoe aan
gespoord had dat men dit in geheel Wadjo' en zijn vazalstaten zou 
verbreiden, werden Sangkuru en bet gehele volk in bet water gebaad, 
"gedoopt" (ridje 5 nekini). 

Van de twee ceremonies was de eerste een bestaand oud gebruik, hier 
zinvol toegepast bij de overgang naar een nieuwe godsdienst, die in het 
bijzonder met nieuwe leefregels kwam. De geschiedenis van Puang 
riMa 5 galutung gaf ons reeds een voorbeeld van ecn dergelijke cere
monie, die, in een andere situatie, in alle opzichten tot in de formule 
toe parallellen vertoont.14 

De tweede ceremonie was wel de rituele reiniging (ghusl), die vol
gens de Islamitische wet na bekering tot de Islam niet verplicht maar 
wel aanbevelenswaardig, gebruikelijk ( sunnah) is. 115 Berichten uit Mos
limse streken buiten Z. W. Celebes tonen aan dat ook elders een 
dergelijke reiniging van bekeerlingen in of bij een rivier in gebruik is 
(was).16 

De Dato' droeg nu de Wadjorezen op de Moslimse plichten te ver
vullen: de sembahjang, de vasten, de zakat, het vastenbreken, de haddj, 
de Vrijdagsdienst en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Nadat de 

1:1 De hier gebruikte woorden hebben vermoedelijk betrekking op vormen van 
waarzeggerij, maar zijn niet alle duidel~jk: -ammanu '· -apilllarak.a, -appakěrrě 5 , 
-appolobia. Het eerste werkwoord is misschien gelijk te stellen aan ppem{]Jflu 5 , 

vogelwichelarij bedrijven, het tweede is vrij zeker een verbastering van een 
onbegrepen woord, en bet laatste het enige duidelijke geval van toekomstvoor
spelling: uitgevoerd met behulp van repen lontarblad (Matthes Wrdb. s. v.). 

14 Zie pg 58. In Midden-Celebes kende men eens analoge ceremonies, waarbij men 
oorspronkelijk een haan en een hen als "zondebok" en later een buffelkop op 
een rivier liet wegdrijven (Adriani, Bare'e-verhalen II pg 224). 

15 Juynboll, Mohammedaanse wet pg 168. 
16 De Moro's van Magindanao werden volgens hun overlevering bij hun over

gang tot de Islam aan de monding van een rivier "gewassen" bij een plaats die 
sindsdien Paygwan "badplaats" heette (Saleeby, Studies in Moro History pg 
24, 55). Op Sumatra worden in sommige Bataks-Minangkabause gebieden 
Moslimse bekeerlingen "am Wasser mit Zitronensaft besprengt und heiszen 
von da an Mohammedaner" (Simon, Islam und Christentum pg 30). In Mori 
op Celebes werd eens bericht dat een hadji "een groot aantal heidenen van 
kampong Tompira had gedoopt in de rivier" (Beukels, Persoonlijke herinnerin
g-en pg 158). 
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Arung-matoa en zijn volk de woorden van de Datos innerlijk aanvaard 
hadden, gaf deze een vrij uitvoerig exposé over dogmatische kwesties 
voornamelijk de eigenschappen van Allah betreffende. In korte preg
nante zinnen behandelde hij Zijn eeuwigheid en onveranderlijkheid, Zijn 
alwetendheid, almacht en alwerkzaamheid, Zijn horen zonder oren, zien 
zonder ogen, spreken zonder tong, dat Hij niet in de mens is en de mens 
niet in Hem, dat Hij doet zijn en doet worden, leven schenkt en dood, en 
eens alle doden zal doen herleven en hun slechte daden, in de wereld 
begaan, zal vergelden met de smarten der hel cn hun goede daden met 
de hemelse genoegens. Hij waarschuwde zijn hoorders dat wie Allah 
een gezel toekent (map pa s dua riAllah-taala) of aan Zijn bestaan 
twijfelt daarmee zijn geloofsbelijdenis ongeldig maakt, dat wie geen 
kennis heeft van Allah geen Moslim is en ongelovig wordt ("Moge 
Allah de ongelovigheid verre van U houden !"), dat wie overspel pleegt, 
varkensvlees eet, palmwijn drinkt, rente neemt, zijn Moslimschap ver
liest, tenzij hij zich bekeert en Allah zijn bekering aanneemt. Hierna 
kwam de Dato 5 terug op de eigenschappen Gods en voerde daarvoor 
ook bewijzen aan, bv.: Allah is de mensen nabij en ook verre. Zijn glans 
i s de mens nabij, want Hij ziet zijn daden, hoort zijn woorden en kent 
zijn gedachten. Allah is de mens verre omdat hij Hem niet gelijk is in 
zien, horen en kennen. Het bewijs dat Allah willend is ligt daarin dat 
alles veelvormig en veranderlijk is en er niets is waarmee Hij te ver
gelijken is, het bewijs dat Hij ziet zonder oog daarin dat Hij al wat 
bonkig, fijn of grof is geschapen heeft, het bewijs dat Hij hoort zonder 
oor daarin dat Hij al wat geluid geeft of stom is geschapen heeft. 

Na deze en andere uiteenzettingen op het gebied van de geloofsleer 
wijdde de Dato J zich aan meer sociale kwesties. Hij stel de beloningen 
van God in het vooruitzicht aan degene die zijn slaven de vrijheid gaf, 
maar stipuleerde dat dit alleen gold voor slaven die met hun meester 
de Islam hadden aangenomen of geerfde slaven en niet voor pandelin
gen. Vervolgens stelde de Datos godsdienstbeambten aan: zes chatibs, 
zes bilals, drie pangulu-limpo's en drie amils 17, gelijkelijk verdeeld over 
de drie limpo's. Verder waren er veertig mukims 18 in Wadjo 5 en 
veertig uit de vazalstaten. Hij stelde voor iedere categorie het aandeel 
in de zakat vast. De vazalstaten kregen geen eigen Vrijdagsdienst, maar 
daarvoor moest men naar Wadjo 5 komen, op straffe van een boete 
bij verzuim zonder reden. Er werd bepaald dat de godsdienstfunctio
narissen allen van herendiensten waren vrijgesteld en voor een vergrijp 
niet beboet of anderszins gestraft maar alleen afgezet konden worden. 

17 Dezen worden verderop ook guru-pawaw{])e genoemd. 
lR Bedoeld zijn wel mensen die aangewezen waren om de Vrijdagsdiensten b\i 

te wonen en zo door hun aantal van veertig (het voorgeschreven minimum) de 
g-eldigheid van deze diensten te verzekeren. 
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Ook in rang werden zij gelijk aan de vorsten. Aan de ene zijde van de 
Arung-matoa zaten de Arung van Bettempola en de verdere wereldlijke 
heren naar hun rang, aan zijn andere zijde de Kadi en de lagere gods
dienstbeambten in de hoven genoemde volgorde telkens per Iimpo bij
een. Zo stonden dus sedert de Islamisering in Wadjo 5 evenals elders 
op Z. W. Celebes het college der wereldlijke en dat der godsdienstige 
functionarissen naast elkaar, sindsdien onderscheiden als Adě' en 
Sara 5 of in het Iatere (Nederlandse, Maleise) spraakgebruik als Hadat 
(in tegenstelling tot "adat" in de betekenis van "volksgebruiken") en 
Sarat. Iedere limpo kreeg een klein bedehuis (langkara 5

) met een 
dodja (wachter), terwijl bij de centrale moskee zes dodja's behoorden, 
voor elke vorst één. 

N adat Dato 5 Sulaemana naar Luwu' gegaan was, kwam Dato 5 ri
Bandang op verzoek van de Arung-matoa uit Goa en volgde hem op 
als Kadi van Wadjo 5

• Toen deze een jaar in functie was, kregen de 
amil van Tua en een bila! van Udjukkalakka 5 (Bettempola) twist in 
de moskee tijdens het maulud-feest, andere sarat-leden bemoeiden zich 
er mee en er ontstond een slaande ruzie, terwijl de vorsten zaten en 
de maulud-recieten (dzikir) wilden beginnen. De Dato 5 werd vertoornd 
op de sarat van heel \yadjo 5 en verklaarde dat hij alle sarat-leden op 
staande voet ontsloeg vanwege hun oneerbiedigheid tegenover de vor
sten. Eigenlijk waren zij des doods schuldig, maar zij konden uit hoofde 
van hun functie niet gestrafd worden. Hij stelde nu in, dat alle sarat
leden van adellijke bloede moesten zijn, omdat die de adat kenden. De 
chatibs moesten van de geslachten der Ranrěngs zijn, omdat zij geen 
kwade gevolgen ondervinden zouden als zij tegenover de vorsten op 
de kansel zouden preken, en ook Muhammad was immers van vorste
lijke huize. De bilals moesten uit de geslachten der Pa 5 bate-lompo's 
genomen worden, omdat ook de genoten van Muhammad van vorste
lijke bloede geweest waren. De amils tenslotte moesten uit de families 
der Arung-ma 5 bitjara's gekozen worden. Zo gebeurde het dat voor 
de eerste Iimpo een oomzegger van de Arung Bettempola, La Malla
lěngngěng, chatib werd; een neef van de Pilla', La Palla 5 Daeng Ma
sappo, bila! werd; en een zoon van een Arung-ma 5 bitjara van Udjuk
kalakka', toSekě 5 , amil werd. Voor de andere lim po' s geschiedden de 
benoemingen op gelijke wijze. 

Toen op een gegeven moment Dato' riBandang door de Karaeng 
van Goa werd teruggeroepen, konden de Wadjorezen slechts met 
moeite besluiten de Dato 5 te laten gaan. Speciaal het vinden van een 
geschikte opvolger baarde hun moeilijkheden. De Dato 5 omschreef nu 
de plichten van de Kadi en de amil (hij had beide ambten in zich ver
enigd) en stelde voor zijn vertrek samen met de Wadjorese vorsten 
nog allerlei nadere bepalingen vast. Om de Wadjorezen van het kwaad 
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te doen wijken moest de Kadi zorgen dat zij zich (ritueel) wasten 
(Sdioof ttjěmme),de sembahjang verrichtten en om hen het goede te doen 
bereiken zorgen dat zij de tall:<:in reciteerden, hun huwelijken ( volgens 
de wet) gesloten werden en de buffels ( ritueel) geslacht werden. De 
amil was gelijke in rang van de Kadi. Nu werd toLantja, oomzegger 
van Arung Bettempola, tot Kadi benoemd en La Pangngara to Padjěl
lo ', broeder van Sangkuru, tot (hoofd- ?) amil. 

Het stuk besluit met het verhaal van de bedevaart naar Mekka van 
cle nieuwe Kadi, een jaar na zijn benoeming. Hij vroeg verlof om voor 
een bezoek aan het graf van de profeet naar Mekka te gaan. Midden 
op zee verdween hij, was niet meer op het schip. In Mekka heeft men 
hem nog gezien bij de Baitullah (Ka'ba), totdat hij opnieuw verdween. 

In MM4 is dit verhaal uitgewerkt tot een preciese beschrijving van 
de reis van toLantja en de wonderen die hij verrichtte. Aan de kust 
van Celebes door een schip aan boord genomen, moest hij als tegen
prestatie het water uit het ruim hozen. Hij deed dat slechts één keer 
in de nacht. Toen hij 's morgens opnieuw gewekt werd voor zijn taak, 
werd hij maar niet wakker en men schold hem voor luiaard. Hij bleef 
in zijn slaapvertrek, totdat hij "niet meer gezien werd". Sindsdien was 
er echter geen hooswater meer in het schip. De vreemde passagier bleek 
dus een heilige ( oalli) geweest te zijn. In Mekka slapend naast de 
Ka'ba, ontving hij goud van de profeet, dat hij besteedde voor zijn 
huisvesting. Men kwam er achter dat hij het goud - dat de tempelschat 
van de Ka'ba was- gebruikt had, en hij werd van diefstal beschuldigd 
door de Datu van Mekka. Bij zijn verhoor deelde hij tenslotte mee, dat 
de gezant Gods zelf het hem gegeven had. Daarna was hij verdwenen. 
De Datu van Mekka informeerde tevergeefs wie deze man was, totdat 
een matroos hem het verhaal deed van de passagier op zijn schip en 
het wonder van het hooswater. 

Door dit slotverhaal, voorbeeld van een legendarisch heiligenleven, 
verliest dit s tuk als geheel zijn historiciteit. W el kan een zeker historisch 
geraamte als grondslag aanvaard worden. Het ligt geheel in de lij n 
van de eerder besproken stukken met passages over adat en sociale 
kwesties, dat ook vragen van Moslimse theologie en organisatie in een 
historisch kader aan de orde gesteld worden. In deze zin is het stuk 
typerend voor de verreikende historische belangstelling. 

Afgezien van de historiciteit is het stuk ecn belangwekkend getuige
nis van de theologische kennis en voorkeur ( meer dogmatiek dan wets
kwesties en geen mystieke speculaties) die er op een zeker tijdstip 
bestond, en van de wijze waarop de Islam door aanpassing aan het 
reeds bestaande hier een eigen gestalte heeft aangenomen. Door de 
instelling van het aparte sarat-college kwam enerzijds het godsdienstig 
aspect in de samenleving meer dan tevoren separaat te staan, maar 
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anderzijds bleef een geordend geheel bewaard door de nauwe binding 
aan de vorstenstand, de inpassing in de limpo-organisatie en de mede
zeggingschap, die het vorstenbestuur over godsdienstige inzettingen 
behield. In het bijzonder de vooraanstaande positie van de Kadi als 
enig hoofd van de gehele godsdienstige organisatie in het gehele opper
rijk, die bovendien bij ontstentenis van de vorst (bv. in Bone) ook in 
wereldse zaken kon optreden, is typerend voor de Islam op Z. W. 
Celebes.19 

Ook in de Iegenden die rondom de komst van de Islam zijn geweven, 
is soms een streven te onderkennen om in de ingrijpende verandering 
die dít geheel nieuwe en vreemde en ook op het caricaturale af zo voor
gestelde bracht, toch het eigen aandeel een plaats te geven door ver
halen over bovennatuurlijke voorbereiding en voorbestemming. Zo 
was volgens de Makasaarse legende Karaeng Mataoaja na een ver
schijning van de profeet zelf reeds zelfstandig tot de hoofdwaarheden 
van de I s lam gekomen, voordat de eerste prediker nog geland was. •"'l 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is ook het Wadjorese verhaal over de 
Arung-matoa toUsdama, waarin deze in een visionaire droom de Islam 
voorziet en aan zijn volk voorspelt (Ml en 2). Toen eens de ratten 
zoveel aan de rijst knaagden dat een goede oogst op het spel stond, 
besloot de Arung-matoa de sawahs met een grote groep te gaan om
singelen. In een aaneengesloten rij omsingelden zij de rijstvelden cn 
tegen de avond waren vele ratten ingesloten. Men vroeg zich af waar 
ze vandaan kwamen. Toen Arung Bettempola met zijn Ians die hij met 
onbedekte punt ( rechtop) in de hand hield een rat raakte, ontdekte 
men dat ze van hoven kwamen, maar toen de Ranrěng van Tua zijn 
lans uittrok zat er een rat aan de gevestpunt ( taoni), zodat ze ook van 
beneden bleken te komen. Men zag het hopeloze van de toestand in. 
ToUsdama stuurde allen naar huis en bleef zelf alleen achter op een 
sawahdijkje en klaagde zijn nood tot de Dewata. Hier viel hij in slaap 
en droomde dat de vlakte vol ratten was die de rijst ... ( ?) .21 Hij sloeg 
naar hen met een buffelzweep en zij raakten onderling slaags op de 
tevoren omsingelde sawah. De Arung-matoa sprong in zijn droom op 
het rijstveld, dít stortte in, en met alle ratten kwam hij onder de grond 
terecht. De ratten zetten nu allen hun maskers af en werden kinderen. 
De onderwereldbewoners ( toperitiwie) raakten in opschudding, omdat 
een wezen met behaard hoofd was afgedaald. ToUsdama verklaarde 
dat hij de ratten die zijn rijst hadden aangevreten had achtervolgd en 
hij werd naar het vergaderhuis gevoerd. Toen de rattenkoning onder
zocht, waarom de ratten op de wereld rijst gegeten hadden, gaven zij 

19 V gl. bv. Eerdrnans, Het landschap Gowa pg 73. 
20 Matthes, Boeg. en Mak. legenden l.c. 
21 Er staat : "elo elo těkkěppo". 
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te kennen, dat zij vooraf aan de zeven (Moslimse) dagen en de (daar
bij behorende) zeven sterrenbeelden hadden gevraagd of een van hen 
voor het gewas verantwoordelijk gesteld was (ripawawai), maar dezen 
hadden dit allen ontkend. Ook toU 5 dama bevestigde dat dit niet ge
beurd was. De rattenkoning raadde hem nu aan om de bewaking van 
de rij st op te dragen aan de zeven sterren en de zeven dagen met hun 
wachters.22 Toen de Arung-matoa opmerkte, dat men boven op de 
aarde geen zeven dagen had maar slechts één, antwoordde de ratten
vorst slechts: "Ge zult ze nog wel krijgen". 

Tijdens zijn verblijf in de onderwereld leerde toU 5 dama de ratten 
hoe bij de mensen een bevalling verricht wordt, daar zij slechts de 
keizersnede toepasten en hij assisteerde bij de verlossing van de vrouw 
van de Pa 'bit jara der ratten. Hij huwde met de dochter van de ratten
vorst en na verloop van een jaar kregen zij een zoon. Daarna liet men 
hem weer opduiken ( ttont}o s). Hij bleek nu midden in de moskee van 
Mekka te zijn, bij de bron Zemzem. Hij kwam hoven op de Ka'ba te 
zitten en zag vandaar mannen en vrouwen de sembahjang verrichten 
en de vrouwen gesluierd gaan. Hij hoorde de namen der zeven dagen 
noemen. Na een jaar ontwaakte hij. De namen der zeven dagen had 
hij onthouden. Hij sprak nu tot de sterren en de zeven dagen, en de 
rijst van de mensen gedijde sindsdien weer. Toen hij drie jaar gere
geerd had, vertelde hij de mensen van zijn ervaring. Uit het Westen 
zou eens iets geweldigs komen dat Islam heette cn ook adat of wel 
sarat genaamd was. Er waren ook "aalmoezen" bij, d.w.z. giften 
schenken. Er was ook iets bli, dat "sembahjang" heette: alle mensen 
bukten telkens met het achterste opgewipt. En alle vrouwen waren 
gesluierd. Zij weigerden varkens, honden, ratten, kikkers, slangen, 
krokodillen en leguanen te eten. Arung Parigi en Arung Botto ant
woordden, dat zij volstrekt niet gesteld waren op genoemde lichaams
bewegingen en ook niet wilden afzien van de opgesomde vleessoorten. 
Maar de Arung-matoa voorspelde dat zij eens dit alles zouden aan
vaarden, maar pas drie jaar na zijn dood. In zijn hart, zo zei men, was 

2'2 W e hebbcn hiervoor geen verklaring of parallellen kunnen vinden. Ook de 
Buginese astronomie en -logie is een punt dat nader onderzoek verdient. We 
geven hier in een tabelletje de in dit s tuk voorkomende namen: 

dagen 

Djuma' 
Sattu 
Aha 5 

Seneng 
S a lasa 

Araba 
Kammisi'1 

wachters 

La Sakkě 'těmměs (volledig af) 
La Mapěnnoelo' (vol wil) 
La Paulie (vermogend) 
La Poledjiwa (herstel ?) 
La Kěrru s sumangě s 

(terugroepen der ziel) 
La Sukkuru' (dankbaar) 
La Tong·ěngng-ada (waar van woord) 

sterren ( -beelden) 

woromporong 
wara-wara 
tanra (teken) 
manu' (haan) 
lambaru (rog) 

i e(m)pang 
i wěttampata s 

Pleiaden 
Poolster 

Schorpioen( ?) 
Slang(?) of 

Zuiderkru.is( ?) 

s.v. ster 
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hij reeds Moslim. Hij regeerde veertig jaar en al die tijd groeide de 
rijst voorspoedig. 

Men zag in de grote Arung-matoa toU'dama, die door zijn wijs 
bestuur zijn land voorspoed gebracht had, een Moslim "avant Ia date", 
zo geeft dit stuk te kennen. En nog sterker : men hield hem voor de
gene, die de eigenlijke stoot gegeven had tot de invoering van de Islam 
in Goa, toen Karaeng Matoaja hem ( o.a.) over godsdienstige vragen 
kwam raadplegen (zie pg 89, 262). De Kr. heeft deze tendens verzwakt 
door dit gesprek (in tegenstelling tot A) vlak voor de dood van 
toU 'dama te plaatsen, toen Karaeng Matoaja dus reeds Moslim was. 

De Islam werd in dit gesprek niet genoemd, maar was er, onuitge
sproken, wel het eigenlijke onderwerp van: niet vele goden, maar 
slechts één God en vele Godsgezanten, en, zoals de Kr. er aan toevoegt, 
een God die geen vader en geen moeder heeft gehad, dit zijn centrale 
Moslimse thema's. 

Opmerkelijk i s het argument dat to U 5 dama ( volgens de Kr.) voor 
deze laatste stelling gaf: "omdat Hij de enige God (Dewata seuae) 
heet". Het betekent, dat men op een gegeven moment de voorstelling 
had, dat deze Dewata seuae clie men vóór de Islam kende, die men bij 
het sluiten van verclragen tot getuige aanriep en tot wie men bacl voor 
de groei van de rijst, dezelfde was als Allah die de Moslims vereerden. 
Een feit is dat deze naam ook tijdens de Islam nog Iang in zwang bleef 
en pas langzamerhand ook in cle verclragsformules plaats maakte voor 
"Alla-taala".23 

Aan cle andere kant clraagt de naam .,enige God" zelf een tegen 
polytheisme polemiserende strekking in zich, die men in eerste instantie 
eerder van de Islam dan van een pre-islamitische Buginese religie 
zou verwachten. Het is dus ook mogelijk, dat men cle beperkende be
paling seua pas in cle Moslimse tijd heeft toegevoegd, en toen ook de 
historische stukken over vóór-moslimse tijd in die zin heeft bijgewerkt 
(in dezelfde richting wijst het voorkomen van de aan het Arabisch 
ontleende woorclen adě' en sa,bi in deze vóór-moslimse passages). 

Wel kende de oude religie een hoogste godheid die blijkens zijn 
(voornamelijk in de La Galigo poezie voorkomende) namen gekarak
teriseerd kan worden als schepper (toPa'barě'-barPede, toPallanroe, 
toPallinge'e, Parampu-rampue) en lotsbestemmer (Patoto'e), maar 
deze was zeker niet in Moslimse zin "de enige god" en deze namen 
zijn dan ook voor zover bekend in Moslimse kringen nooit over
genomen. 

2:! Daarnaast vindt men bv. in religieuze geschriften ook Puang, Heer, of daar
mee sa.mengestelde namen in gebruik, bv. Pucmg-tongěttonpětta, onze waarach
tige Heer, Puatfa-seuae, onze enige Heer, Puang-mappantjadjie, de Heer 
Schepper (R.Chr. II pg 283 vlgg). 
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Niettemin blijft de mogelijkheid open, dat deze oud-Buginese 
hoogste godheid ook Dewata seuae genoemd werd - a! is dít voor 
zover ons bekend nergens aange~roffen -, zoals bv. op Java de pre
islamitische hoogste god, die evenals de oud-Buginese de vader van 
Batara Guru is, namen draagt als Sang Hjang Tunggal, Batara 
Tunggal cn Guriang Tunggal (tunggal = enige).24 

De Arung-matoa die toU ,dama opvolgde, Sangkuru Muladjadji 
(ook La Bare genoemd in MM) Arung van Peneki, had drie jaar 
geregeerd (zo MM; en niet twee jaar zoals bv. D opgeeft) toen Wadjo 5 

de Islam aannam. Behalve de nieuwe Moslimse inzettingen, die cle 
twee Dato 5 s naar vermelcl worclt tijclens zijn regering invoerden, worden 
van hem ook andere vernieuwingen meegecleeld. Zo stelde hij volgens 
V (pg 122) paro 5 bi 5 s (omroepers) voor heel Wadjo 5 aan, die hij liet 
omroepen als er een besluit van de vorstenraad ( assiturusěng) gcnomen 
was, voor een treffen der Wadjorezen op de sawahs ( ?, těppa rigalung) 
en voor het vastenbreken, en benoemde hij pa 5 djuku 5 s (slachters) om 
het buffelvlees van de vorsten en de limpo's voor hen te verdelen. 
Alleen in A ( 1 pg ll a) wordt het verzoek om een godsdienstleraar van 
de Wadjorezen aan de Karaeng, die hun daarop een Dato 5 zond, niet 
onder zijn regering maar in het tweede jaar van zijn opvolger gesteld. 
In tijd maakt elit niet veel verschil, want Sangkuru stierf reecls twee 
jaar na de Islamisering (zoCl pg 66; zie ook infra). Hij regeerde dus 
vijf jaar (zo bv. V). Zijn doodsnaam luidde Matinroe-rialěppěrrěngnge 
of -rialěppěrěnna (Die is ontslapen in de of zijn verlossing). 25 

2~ Zie Eringa, Loetoeng Kasaroeng pg 34. 
21; Zie pg 79 nt 14. 
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S. Van de Islamisering tot de onderwerping aan de V.O.C. 

De enige tekst die over een groot deel van deze periode soms vrij 
uitvoerige en vooral chronologisch geordende berichten geeft op de 
zelfde basis als de Kr. tot zover, is A. De andere stukken - ook de 
Kr. - zijn in beginsel niet meer dan lijsten van vorsten met enkele 
bijzonderheden over hun regeringsperiodes. We zullen dus bij het vol
gende opnieuw A tot leidraad nemen. Wat het meest opvalt in de 
berichten van dit stuk is de nauwe relatie waarin Wadjos, hoewel niet 
meer Goa's slaaf, toch nog tot dit land blijkt te staan. Wadjorese rechts
kwesties werden aan de Karaeng voorgelegd, hulp bij of tijdens Goa's 
buitenlandse expedities verleend en eenmaal greep Goa zelfs in Wadjos s 
interne aangelegenheden in. Wadjos was in feite een deel van het 
Goarese handelsrijk dat in deze tijd zijn grootste bloei bereikte. 

Eén jaar (twee jaar, Cl) nadat de Wadjorezen de Islam hadden aange
nomen, stierf Sangkuru, zo vertelt A (1 pg lla); de Kr. bevat hiervoor 
geen chronologisch gegeven. Hij werd opgevolgd door La Mappepulu 
toAppamole (zoon van toAppamaděng Pasdanrěng van Tua), die reeds 
tevoren als Wadjoss woordvoerder was opgetreden. Een jaar Jater 
kwam Sarie Wadjos binnen om te huwen met de Arung van Peneki 
Da Male. Eerstgenoemde was wel de Datu van Pammana wiens vol
Iedige naam Iuidde: La Těnrisěmputungěng Passarie, zoon en opvolger 
van La Mappapoli (Mak 189 pg 106). Da Male was mogelijk de dochter 
en in ieder geval de opvolgster van Sangkuru in Peneki. Zij komt elders 
niet voor. Volgens sommige stukken schortte toAppamole de recht
spraak op tijdens de rijstoogst, met dien verstande dat hij alleen 
lopende zaken afdeed maar geen nieuwe meer aanhangig Iiet maken 
(D pg 508, H pg 24). Pas wanneer de rijst (sangiassěrn) op de zolders 
Iag sprak hij weer recht (Ol pg 8). Na twee en een half jaar (drie jaar 
volgens anderen) stierf hij. 

Zijn opvolger heette La Samalewa toAppakius, wiens naam in de 
genealogie niet voorkomt. Na vijf jaar trad hij af. 

Hij werd opgevolgd door La Pakolongi toAii, de of een Pa s danrěng 

van Tua. Sinds toPasawei (toAii's grootvader) en zijn broer toAppa
maděng (de vader van toAppamole) tezamen en als gelijken (masbali
salos) deze functie bekleed hadden en ook door hun nakomelingen 
daarin waren opgevolgd, waren er telkens twee Pa s danrěngs van Tua. 
Hoelang deze dubbele functie bestaan heeft is niet bekend.1 

1 Sommige der latere ArumPone's (LaPataus, La TěmmasongP) bezaten als af-
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Toen toAli een maand Arung-matoa was, zetten de mensen van 
Peneki hun vorstin Da Male af. Zij zocht toevlucht in Pammana (bij 
haar man). Een maand later viel Sarie Peneki aan, tezamen met de 
ArumPone. Peneki's aanbod tot onderwerping aanvaardden zij niet, 
maar toen de Arung-matoa hun liet verzoeken hun troepen terug te 
trekken en goedschiks Peneki binnen te gaan, gaven zij daaraan gehoor. 
Wadjos, stond er voor in dat Peneki niet voor de tweede maal zijn 
Arung zou verdrijven. Tien dagen na het begin van de aanval trok 
de ArumPone Peneki binnen. 

Twee jaar na deze onderwerping van Peneki door de Boneers (het 
begin van het volgende alleen in A2 pg 7 vlgg, daarna ook in Al pg 2) 
stelden Tjanrus en Lius zich onder de bescherming van Bone. Een 
maand later werd Tjanrus door de Wadjorezen ingenomen, gestraft 
met verhuizing naar de vlakte en beboet. Drie dagen daarna ging de 
Arung van Lius met (een deel van) zijn volk naar Pammana. Toen 
Wadjo' de mensen van Lius opeiste, weigerde de Datu van Pammana 
hen te bevelen terug te keren. In plaats daarvan stel de hij voor, dat 
men de Karaeng van Goa om een uitspraak zou gaan vragen. Tien 
dagen na de terugkeer van zijn gezant vertrok de Arung-matoa naar 
Goa met van iedere limpo een Arung-masbitjara: toUsdama, toPasadjo 
en toPasaungi. Twee dagen na hun aankomst brachten zij hun zaak 
voor de Karaeng. Zij grondden hun aanspraken op het feit, dat een 
vroegere Arung van Lius door bemiddeling van Wugis de hulp van 
Wadjo' had gekregen, toen een zekere La Pammuttu in zijn nadeel 
overspel had gepleegd, maar niet gedood kon worden, doordat hij zich 
aan Wadjos had toevertrouwd. Wadjos had toen in ruil voor het rijk 
van de Arung van Lius diens vijand gedood. Pammana stelde daar
tegenover dat Arung Li u s ontkende, dat zijn rijk geschonken was, 
maar beweerde dat het slechts ging om een gedeelte van de opbrengst 
(awidattaling). De Karaeng wees Wadjoss eis toe, omdat het Pammana, 
de slaaf van Wadjos, niet paste met zijn heer te twisten. Na de dood 
van de huidige Arung van Li u s kon de Arung-matoa diens Arungschap 
overnemen. Op zijn verzoek kreeg de Arung-matoa een Goarese gezant 
mee om te assisteren bij het terugvoeren van de mensen van Li u s. Vij f 
dagen nadat de Wadjorese vorsten van hun bezoek van twintig dagen 
aan Goa waren teruggekeerd, gingen een Wadjorese gezant en zijn 
Goarese collega naar Pammana en brach ten de vluchtelingen naar Li u s 

terug. Hun werd een boete van veertig ( ... ) opgelegd, waarvan de 
Goarese gezant de helft meekreeg. 

De Datu van Pammana stierf een jaar na zijn terugkeer uit Makasar. 

stammelingen van toAii eveneens de titel Ranrěng van Tua, terwijl er tezelf
dertijd ook in Wadjos nog Ranrěngs van Tua genoemd worden. Vgl. Matthes, 
Wadjorezen, v. d. Br. pg 558, 559. 

109 



Zijn weduwe Da Male hertrouwde een jaar Jater met de ArumPone 
La (Těnri-)pale, doch scheidde reeds na drie jaar weer (verspreide 
mededelingen in A: 1 pg 10). 

Toen toAli vier jaar regeerde kwam de grote moskee in Wadjo' 
gereed. Hij nodigde de Karaeng uit voor de inwijding (natjera'z) naar 
Wadjo' te komen. Deze bleef tien dagen, gaf dertig mensen sirih en 
toen hij drie dagen in het land was maakten de mensen zich gereed 
(? narewangěng) in La Botjai ( ?). 

Dertien jaar nadat de Buginezen de Islam hadden aangenomen, had
den zij een ontmoeting met de Karaeng in Malimg (in Tanete), op 
Vrijdag 22 Djumad al-achir /12 "Pabereru'' (Februari ?). Deze bijeen
komst viel dus, als men 1611 het jaar waarin Bone als laatste tot de 
Islam overging tot uitgangspunt neemt, in het jaar 1624. Deze datum 
klopt bijna geheel met die welke in het dagboek van Goa voor "de 
bijeenkomst in Malimg" staat aangetekend: Vrijdag 12 April 1624/22 
Djumad al-awwal 1034. Beide opgaven corrigeren elkaar. V olgens 
Wiistenfeld viel in 1624/1033 Vrijdag 12 April op 23 Djumad al-achir. 
Het is duidelijk dat de Kr. en Cl (pg 66) ten onrechte deze bijeenkomst 
resp. één en drie jaar na Wadjo's overgang tot de Islam stellen. 

Goa spoorde de Těllumpottjo aan de eensgezindheid te bewaren 
( masselua-tauengngi), vijanden van overzee aan Goa over te Ia ten 
(Kr.) en slechts de wapens op te nemen tegen hen die de godsdienst 
wilden schaden.2 De Karaeng wilde kennelijk rust hebben in zijn achter
land om de handen vrij te houden bij zijn buitenlandse politiek. Duchtte 
hij een vijandelijke aanval? 

Na een regering van vijf jaar werd toAli afgezet en hij vestigde zich 
in Tanatěngnga. ToPasaungi (wel de reeds genoemde Arung-ma'
bitjara) volgde hem op. Vijf maanden na diens benoeming (doch elders 
in A : één jaar daarna) maakte de Karaeng zich gereed voor een 
expeditie tegen Buton. De Arung-matoa ging naar Makasar en bood 
aan het land te bewaken tijdens de afwezigheid van de Karaeng en 
zijn bondgenoten. De Karaeng wees er op dat het verdrag met Wadjo' 
geen bepaling in die zin bevatte. De Arung-matoa gaf dit toe, maar 
sťelde zijn verzoek voor als een dicnst van een als aanverwant be
schouwde, die hij de Karaeng zou kunnen bewijzen. De Karaeng ging 
daar op in en vertrouwde hem de bewaking toe. Hij wees hem (het 
fort) Panakkukang tot verblijf aan. Toen de Arung-matoa zeven dagen 
in Makasar was, vertrok de Karaeng naar Buton en drie maanden later 
keerde hij als overwinnaar terug. Vij f dagen na de terugkeer van de 
Karaeng vertrok de Arung-matoa weer naar Wadjo'. 

Deze expeditie van Goa tegen Buton wordt in het dagboek van Goa 
vermeld onder het jaartal 1626/1035. Op Maandag 2 Djumád al-áchir 
2 De niet geheel duidelijke bewoordingen van de Kr. gaan wel in de zelfde richting. 
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( = 2 Maart) vertrokken Karaeng Matoaja en de Karaeng van Goa 
naar Buton, en op 8 Sjawwal (= 3 Juli) kwam de Karaeng terug na 
ook op Sumbawa veroveringen gemaakt te hebben. Volgens deze ge
gevens waren zij dus vier maanden weg geweest. 

Een maand na zijn terugkeer uit Goa werd toPasaungi afgezet als 
Arung-matoa. Geen reden is hiervoor opgegeven. Men kan vermoeden 
dat er in Wadjo 5 een zekere partijen-tegenstelling (tussen pro- en anti
Goa gezinden, resp. door to A li en toPasaungi vertegenwoordigd ? ) 
heerste. Het zou kunnen verklaren, waarom in andere stukken to
Pasaungi juist geprezen wordt als de man die de rijst uitzonderlijk goed 
deed groeien : men plantte maar éénmaal en oogstte driemaal, men 
waadde door de afgevallcn rijst en twistte over de ruimte tussen de 
huizen om er de rijst op te tasten - en die eigenlijk alleen voor dat 
doel het Arung-matoaschap "geleend" had uit medelijden om de slechte 
voedselpositie ( ?) der Wadjorezen, en die daarom, toen door zijn voor
spraak bij de Dewata verbetering was ingetredcn, na slechts een jaar 
ook weer aftrad (vooral Q, R en V). 

In ieder geval meende Goa te moeten ingrijpen, volgens A ( 1 pg 2a 
cn 9). Vijf dagen na de afzetting van toPasaungi kwam de Karaeng 
van Kadjuara met toA!i in Wadjo', gezonden door de Karaeng van 
Goa om de Wadjorezen te vermanen niet onderling te twisten. Hij bood 
geschenken aan en verzocht hun, dat zij toAli weer in de regering 
zouden herstellen, dat zij hun vorst alleen zouden afzetten als hij 
niet godsdienstig (ma' gama) wilde zijn, overtredingen beging of dood
slag pleegde, maar dat zij zijn overige Iaakbare daden met (de stroom 
van) water dat niet terugkeert zouden Iaten wegdrijven 3 en elkaar 
vergeven. De Wadjorezen stemden met alles in en toA!i werd opnieuw 
Arung-matoa. 

Na een jaar (het volgende alleen in het begin van A: 1 pg 3) kwam 
La GauS, A'datuang van Massepe, om te huwen met Da SěllěS, de 
dochter van toA!i. Doch twee jaar Jater scheidden zij weer. 4 

Na twee jaar legde toAli sawahs aan bij Waropo. De menscn van 
Tempe en de Patampanua deden het werk voor hem. 

Na drie jaar kreeg hij twist met zijn broeder toSěngngěng, die hij 
beschuldigde van huisvredebreuk ( ttimpa' rěnrinna). Toen deze, wel 
de in de Kr. La Ma'dusila toSěngngěng genoemde jongere broer van 

3 Er staat: "maralisu-gau>ekko masseadjing ri'llae těmmuling"; dit is wel een 
oudc formule die ziet op de reeds tweemaal vermelde "ontzondigingsceremonie". 
Voor maralisu vgl. maramole en marooai·, (Wrdb. s.v.). 

4 Later huwde z\i met La Ma 5 darěmměng, de ArumPone die La Těnripalě 5 in 
1630 opvolgde. Hun zoon was Pakokoe (zo Cl pg 72), de vader van de 
ArumPone La Patau'. Zij heet Cbadidjat Da Sěnrima in de kroniek van Bone 
(B.Chr. I pg 497) en Chiitidja Da Sělli 5 in de Bonese stamboom, waar haar 
vader toAllinrungi heet (Mak 267 pg 297). 
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toAli, ontkende, raadden de Wadjorezen beiden aan in Goa aan de 
Karaeng een uitspraak te gaan vragen. Tien dagen na de bijeenkomst 
waarin dít besloten was, ging de Arung-matoa met de drie Pa 5 danrěngs 

en van ieder limpo een Arung-ma'bitjara, nl. toU 5 dama, toPasadjo en 
toAwo 5 naar Goa. Drie dagen na hun aankomst gingen zij naar de 
rijksbestuurder Karaeng Matoaja in Bontoala 5 en legden hem de 
kwestie voor. Aanvankelijk wilde deze zich niet in een Wadjorese 
rechtszaak mengen, maar toen zij verklaarden, dat zij niet wisten wat 
er gebeuren moest, als er ten nadele van een regerend vorst overspel 
gepleegd was, deed de Karaeng uitspraak. Hoewel eigenlijk des doods 
schuldig, moest toSěngngěng uit Wadjo 5 verbannen worden en a! zijn 
bezittingen moesten verbeurd verklaard worden. Toen toAllěngngěng 
en toMěllP (waarschijnlijk resp. de Pa 5 danrěng van Tua en Bettem
pola) de vraag stelden of ook de kinderen van toSěngngěng de gevolgen 
moesten dragen, besliste de Karaeng, dat zij vrij uit gingen, omdat zij 
niet noodzakelijk even slecht waren als hun vader; hun persoonlijke 
eigendommen mochten zij behouden, alleen van hun erfenis bleven zij 
verstoken. ToAllěngngěng had nl. verteld, dat zijn zuster met to
Sěngngěng gehuwd was en dat zij één kind hadden. Dit wordt bevestigd 
door, de Kr., die vermeldt, dat We Těnribali Da Těnro, een zuster van 
La Mappaenre 5 toAllěngngěng, gehuwd was met La Ma 5 dusila to
Sěngngěng. 

De Wadjorezen bleven vijftien dagen in Makasar. Een maand na 
hun terugkeer in Wadjo 5 werd het vonnis uitgevoerd. ToSěngngěng 
ging eerst naar Peneki en een maand later naar Luwu-'. Twee jaar 
nadat toAli opnieuw was afgezet, keerde toSěngngěng weer terug. 

De toedracht van de afzetting van toAli vinden we niet beschreven 
in A, die hier een hiaat heeft. Elders, o.a. in de Kr., zijn hierover korte 
aantekeningen opgenomen. Hij kreeg twist met de vorsten van Wadjo' 
( H pg 24), in het bij zonder met de Arung Bettempola toPalěttei ( G 1 
pg 29), die naar de Kr. ook La Sekati en Mappalakkae heette, de zoon 
van toMěllě 5 • Hij wilde niet naar diens waarschuwing luisteren, kreeg 
heel Wadjo 5 tegen zich en werd afgezet. Hij ging naar Wugi-' en 
bracht de Patampanua tot opstand. Bij Sompě 5 werd hij echter aan
gevallen en tot overgave gedwongen. Hij moest onder zelfvervloeking 
zweren de wapens niet meer tegen Wadjo 5 te zullen opheffen. Hij ver
liet het land en vestigde zich in Tjenrana in Bone. Daar stierf hij ook 
en zijn doodsnaam luidde Matinroe-riTjenrana (Die ontslapen is in 
Tjenrana; o.a. D pg 508; Ol pg 9; N pg 240). 

Het dagboek van Goa vermeldt de afzetting van (Goa's bescherme
ling !) toAli in Augustus 1630/MuJ:larram 1040. Indien dit juist is, 
duurde de tweede periode van toAli vier jaar, van 1626 (de tocht naar 
Buton) tot 1630, en niet acht jaar zoals de meeste teksten opgeven. 

112 



1620 was dan het jaar waarin hij de eerste maal tot Arung-matoa be
noemd was.6 Sommige stukken (bv. Q) geven dan ook tien jaar op voor 
toAli, maar plaatsen toPasaungi pas na hem en weten niet van een 
tweede periode van toAli. Andere stukken (E, G) komen wat dit laatste 
betreft met de vorige overeen, maar laten na de vijf jaar van toAli 
diens voorganger toAppakiu' voor de tweede maal optreden. Deze 
wordt hier echter op dezelfde wijze afgezet als elders van toAli is ver
meld en heet ook Matinroe-riTjenrana. Er zijn hier dus kennelijk ver
gissingen ingeslopen, die deels ook in redactie E van de Kr. (niet in Cl) 
zijn terecht gekomen. Daarom is in dit geval aan de redactie van Cl bij 
de uitgave de voorkeur gegeven. 

ToUsdama, waarschijnlijk de reeds genoemde Arung-ma'bitjara, 
volgde toAli op. Na één jaar (het volgende alleen in A2 pg 2 vlg.) ver
gezelde hij de Karaeng van Goa op een expeditie tegen Luwu s. De 
aanval werd echter afgeslagen en men keerde terug. Een jaar na zijn 
terugkomst uit Luwu s huwde de Karaeng met de zuster van de Datu. 
Geen Goarese gegevens bevestigen deze mededeling. De tekst zelf ver
toont echter een tegenstrijdigheid, daar de zin die hier direct op volgt, 
begint met de woorden : "tien dagen na de dood van de echtgenote van 
de Karaeng". N eemt men dan aan dat ook de eerste mededeling niet op 
het huwelijk maar op de dood van de Luwurese vorstendochter betrek
king had, dan kan verband gelegd worden met een gegeven uit de kro
niek van Goa. De vrouw met wie bedoelde Karaeng ( tuMenanga-rigau
kanna + 1593-1638) ingehuldigd werd, heette I Tadampali (een Luwu
rese naam), en was de dochter van de Datu Daeng Paboli en Karaeng 
riBallasbugisika; zij kreeg geen kinderen (M.Chr. pg 173 vlg.). Het is 
zeer wel mogelijk dat deze vrouw + 40 jaar na deze inhuldiging in 1632 
overleden is. 

De Arung-matoa en de Pasdanrěngs vertrokken tien dagen na het 
overlijden van de koningin van Goa naar Makasar. Zij verklaarden uit 
eigen beweging gekomen te zijn als teken van broederlijke verbonden
heid met de Karaeng in het leed dat hem getroffen had. Twee dagen na 
het houden van de godsdienstige maaltij d ( m100nre sěllěng) voor het 
overlijden van de echtgenote van de Karaeng keerden zij terug. 

Drie dagen na hun terugkomst werd W e Sěnrima - naar hieronder 
blijkt een dochter van toAppamole - opgeeist door de Soppengers in 
Lompengěng. De Wadjorezen gingen daarheen en men kwam overeen 
de Karaeng in Makasar een uitspraak te gaan vragen. Na vijf dagen 
kwamen de Wadjorezen terug uit Lompengěng en vijf dagen later zet
ten zij toU sdama af. Hij was dus iets meer dan twee jaar in functie 

5 Van hier uit en met behuJp van de voorafgaande gegevens z~in de jaartallen 
van de Arung-matoa's sinds de Islamisering vast te stellen: 1612 toAppamole, 
1615 toAppakiu s, 1620 toAli, 1625 toPasaungi, 1626 toAli. 
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geweest (1630-1632), zoals bv. D pg 508 opgeeft (volgens Cl, G en 
Kr. vij f jaar en volgens Q drie; volgens D, G, Q was hij niet afgezet 
maar gestorven). Na zijn dood werd hij genoemd Matinroe-ribatana (Die 
ontslapen is in zijn omwalling). 

Rij werd opgevolgd door La Isigadjang toBunne (toBonne in A), 
volgens de Kr. een kleinzoon van La Mangkatjes en uit het huis van 
Bettempola. Ret eerste wat hij te doen kreeg, was de afhandeling van 
de zaak van W e Sěnrima. Reeds na tien dagen vertrok hij met de 
Pasdanrěngs en uit iedere limpo twee Arung-masbitjara's naar Maka
sar. Drie dagen na hun aankomst aldaar arriveerden ook de Soppengers. 
Karaeng Matoaja besliste: "N og nooit heb ik gehoord dat bij een regerend 
vorst de regering verdeeld wordt ( ?). ToAppamole had ( ?) één Soppengs 
kind en één Wadjorees. Welnu, één slechts is Wadjorees, is Soppengs".6 

Ret gold hier dus wel W e Sěnrima de tweede dochter van La Paguling 
toAppamole. Deze laatste was volgens de Kr., inderdaad in Lompengěng, 
gehuwd met W e Těmmaduppa de dochter van de Arung van die 
plaats. De achtergrond van de (kinderverdelings- ?) kwestie die hier 
aan de orde was, is evenwel met deze gegevens niet op te helderen. 
Na een verblijf van tien dagen in Makasar keerde de Arung-matoa terug. 

Toen hij vijf maanden Arung-matoa was, werd toSěngngěng Arung 
van Wugi s. Drie jaar later werd Arung Li u s toMabelae geboren in de 
middag (~uhr) van Maandag 12 Rabi' al-awwal.7 Drie maanden later 
werd hij - Daeng Lia heet hij hier - verloofd met de dochter van de 
Arung-matoa to Bonne en W e Dako. Zij was blijkbaar eveneens kort 
tevoren geboren, want elders in A ( 1 pg 3 ; 2 pg ll) staat dat to Bonne 
toen hij anderhalf jaar Arung-matoa was in Peneki met We Dako 
huwde. 

Toen hij één jaar regeerde, waren er Nederlanders (se. in Makasar) 
met veertig schepen, en de Boneěrs, Wadjorezen en Soppengers 
kwamen voor bewaking naar Goa. Na drie maanden vertrokken de 
Nederlanders weer en ook de Wadjorezen keerden terug naar hun land 
(Al pg 3; A2 pg ll). Waarschijnlijk is bedoeld, hoewel het jaartal niet 
precies klopt: de komst van waalf Rollandse schepen 8 ) die het dag
boek van Goa op 13 Februari 1634 vermeldt; zij werden een week later 
bij het fort Panakkukang beschoten. 

Toen hij drie jaar Arung-matoa was, verzamelden de Wadjorezen 
en hun vazallen zich en maakten toebereidselen om de grote moskee op 
te richten ( te herstellen? W ant de bouw van de grote moskee i s al 

6 De hele zin is tamelijk cryptisch: "Des pa uengkalinga Arung-mangkaus ritawa
gaus. NatoAppa1nole seua anas toSoppeng seua ooas toWadjo". Nae seuamua 
toW a:djo s i toSoppengngi." 

7 1635? In dit jaar viel 12 Rabí• al-awwal op een Zondag volgens Wiistenfeld. 
8 De vloot van elf schepen onder van Lodensteyn volgf'ns Nederlandse berichten. 

Stapel, Bongaais verdrag pg 27. 
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onder toAii vermeld; of is niet de moskee van Wadjos bedoeld ?). 
Kort nadat de moskee klaar was, stierf de rijksbestuurder van Goa 

Karaeng Matoaja. Zijn sterfdatum was volgens het dagboek van Goa: 
Woensdag 1 October 1636/1 Djumád al-awwal 1046. De Arung-matoa 
ging met de Pa'danrěngs en van iedere limpo één Arung-ma'bitjara 
naar Makasar en maakte de godsdienstige maaltijd op de veertigste 
sterfdag mee, waarna zij terugkeerden. Drie dagen (lees : maanden) na 
de dood van de Karaeng werden de onderhorigheden van Goa uitgeno
digd voor een godsdienstige maaltijd. Na afloop daarvan werden "aal
moezen" uitgedeeld aan de mensen en alle vorsten. N amens de Karaeng 
berichtte een gezant La Patoto aan de Arung-matoa, dat volgens de 
laatste wil van de overledene zijn zoon hem opvolgde als rijksbestuurder 
(volgens de kroniek van Goa gebeurde dit pas na de dood van de Ka
raeng van Goa) en dat hij zich aan de verdragen van Topatjě 5do en 
Bungae (! lees: Malang) zou houden. Drie dagen na deze maaltijcl 
keerde cle Arung-matoa terug. 

Een maancl na zijn terugkeer kreeg hij twist met toSěngngěng. Zij 
wilclen uit hun huizen komend elkaar te lijf gaan (sinorěng), maar de 
Wadjorezen scheidden hen. Nadat de Wadjorezen tien clagen aange
gord tegenover elkaar gestaan hadden, wezen zij W e Sěnrima 9 uit. 
Zij vestigde zich in Peneki, maar werd een maancllater weer in Wacljo' 
binnen gebracht. 

Een jaar hierna kwam toArewo (cle latere Arung-matoa?) Wadjo' 
binnen. Vijf dagen Jater werd hij omsingeld door de Arung-matoa en 
gewond door (blaasroer- ?)gif. Daarna ging hij naar Akkotengěng. 

Vijf maanden hierna stierf Da Kuraga, de zuster van Arung Liu' 
(de eercler genoemcle toMabelae). 

Drie jaar na de dood van Karaeng Matoaja stierf ook de regerende 
Karaeng (van Goa). Zijn sterfdatum was volgens het dagboek van 
Goa: Woensdag 15 Juni 1639/12 $afar 1049. De Arung-matoa bracht 
opnieuw twee bezoeken aan Goa (in nagenoeg geheel gelijke bewoor
dingen beschreven als die bij de vorige gelegenheid). Het tweede bezoek 
viel drie maanden na het overlijden en tijdens dít bezoek werden ook 
cle verdragen van Topatjě'do en Malfmg bevestigd door de nieuwe 
Karaeng die men juist had ingehuldigd (naparangkakki la'lang: een 
grotendeels Makasaarse uitdrukking). 

A heeft op dít punt opnieuw een hiaat. Er worden de laatste jaren 
van de opvolger van toBunne beschreven. Over de tussenliggende 
periode vinden we elders uitvoeriger aantekeningen dan de Kr. bevat. 

Cl (pg 72) deelt mee: de ArumPone was "verzot op" (? namaling 

9 Was zij het dus en niet toSěngng,ěng die twist had met de Arung-matoa? A 
vervolgt: "Eén jaar nadat We Sěnrima en de Anmg-matoa elkaar te lijf 
waren gegaan (sinorěng) ... . " 
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ri-) de mensen van Peneki en trok op tegen die plaats. De Wadjorezen 
verbleven met hun vazallen in Tjeppaga. Na Peneki in brand gestoken 
te hebben trokken de Boneers af. 

Toen toBunne elf jaar Arung-matoa was, kreeg hij twist met de 
ArumPone, die doortocht had verzocht om zijn moeder te ontmoeten, 
wat de Wadjorezen weigerden. De ArumPone twistte ook met de 
Soppengers, omdat zij de Moslimse wet (bit jara sara5

) niet wilden 
volgen. De Soppengers legerden zich in Goagoa, de Wadjorezen in 
Patillas en toDěmmu (een Wadjorees hoofd, zie onder) in Pammana. 
De ArumPone trok op en de Soppengers en de Wadjorezen werden op 
de vlucht gedreven. De Arung-matoa werd het hoofd afgeslagen. 

Andere stukken leggen direct verband tussen de tuchtiging van 
Peneki en de strijd bij Patilla, (bv. D pg 509, H pg 24). Toen de 
Boneers Peneki verbrand hadden, wilde de Arung-matoa dat niet 
toelaten en hij begon een oorlog tegen hen. Ten Zuiden van Patilla 5

, 

ten Zuiden van de rivier van Tjenrana, ontbrandde de strijd. De 
Wadjorezen werden teruggedreven over de rivier. De schipbrug (lete

lopi) waarmee de Arung-matoa wilde oversteken brak en hij werd 
achterhaald en gedood. De strijd duurde twee maanden en zeventien 
dagen (O). De doodsnaam van toBunne luidde Matinroe-riPatilla 5 

(Die ontslapen is in Patilla'), Mpelaiengngi-musu 5 na-riattanna-Patillas 
(Die zijn oorlog ten Zuiden van Patilla 5 verliet, D pg 509). 

Niet onwaarschijnlijk lag de hoofdaanleiding van de nieuw ontbrande 
oorlog in de godsdienstige houding van de ArumPone, La Ma s darěm
měng. De kroniek van Bone deelt mee dat hij streng in-de-leer en in
transigant ( massě, -ma s gam<J, en massolla) was en om die reden twist 
kreeg met zijn moeder Makkalarue, die daarop naar Goa vluchtte. Een 
waarschuwing van de Karaeng sloeg hij in de wind (B.Chr. I pg 497). 

Deze kroniek vermeldt niet, dat hij ook andere Buginese landen zijn 
mening wilde opleggen, zoals Cl t.a.v. Soppeng vertelt. Speelmans 
Notitie bevestigt dit echter volledig. De ArumPone stelde in, dat nie
mand slaven in dienst mocht houden, die niet van geboorte slaaf waren. 
Alle anderen moesten vrijgelaten en voor hun werk betaald worden.10 

De Bonese groten die dit weigerden werden met de wapens gedwongen, 
zo ook zijn moeder, die het geloof wilde volgen zoals dat in Makasar en 
Tallo 5 gebeurde en niet het zijne, dat te "schrap en ongemackelijk" was. 
Hij dwong Wadjo 5 , Soppeng, Massepe, Sawitto, Batukiki e.a. zijn pre
ciesheid van Islam te volgen. Goa liet vragen of hij dit deed op bevel 
van de profeet of op grond van een oude gewoonte of tot eigen genoe-

10 Het is met deze weinige gegevens moeilijk uit te maken, of de stelling van de 
ArumPone juist was. De Moslimse wet schrijft voor, dat geen geloofsgenoot 
tot slaaf gemaakt mag worden. In principe zijn er alleen slaven door geboorte. 
Een slaaf die de Islam aanneemt krijgt echter niet automatisch de vrijheid. 
J uynboll, Mioh. W et pg 233. 
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gen. In de eerste twee gevallen wilde de Karaeng onderricht worden, 
maar in het laatste geval was het ongepast. De ArumPone antwoordde 
niet. Goa trok nu ten oorlog om Soppeng te hulp te komen, en, kunnen 
we er aan toevoegen, om zijn eigen positie op het schiereiland te hand
haven. 

De Wadjorezen en Soppengers waren intussen na hun nederlaag, ver
telt Cl, uitgeweken resp. naar Mawiwa en Sawitto, en naar Běrru' .U 
ToDěmmu werd midden in de oorlog tot Arung-matoa benoemd. De 
Karaeng greep in en trok op via Padappadang, Parepare. Volgens het 
dagboek van Goa was hij daartoe op 8 October 1643 vertrokken. De 
Notitie van Speelman geeft over de nu volgende strijd de meeste details. 
De Karaeng en zijn bondgenoten gingen via Massepe op Bone af. De 
Boneěrs werden bij Belawa, Mampu en tenslotte bij Otting (in Bone?) 
volledig verslagen. De ArumPone vluchtte met zijn broer toSěnrima 
naar Larompong in Luwu 5

• Volgens de kroniek van Bone (B.Chr. I pg 
497; ook D pg 509) werd hij op zijn vlucht in Tjimpu (in Zuid-Luwu 5 ) 

achterhaald en gevankelijk naar Goa gevoerd, waar hij volgens het dag
boek van Goa op Zaterdag 23 Juli 1644 aankwam. Volgens Cl (pg 73) 
bleef hij drie jaar in Tjimpu en ging hij toen naar Makasar, terwijl zijn 
broer in Bone landde. Speelman bevestigt dit laatste, stelt het alleen 
nog in het zelfde jaar. Maar de opstand die toSěnrima verwekte viel 
inderdaad pas in 1646 ( zie onder). 

In Bone was door de Karaeng toBala' (Arung Tanete, een der 
Arung-pitu volgens Speelman) aangesteld tot regent, tot Kadi volgens 
het dagboek van Goa en de kroniek van Goa (M.Chr. pg 180), waar 
Karaeng riSumanna' als regent genoemd wordt. 

ToBunne die in deze oorlog van 1643 gesneuveld was, had dus inder
daad elf jaar (1632-1643) geregeerd, zoals de meeste stukken opgeven, 
en niet vijf of negen jaar zoals andere wilden (Q, V). 

Zijn opvolger heette waarschijnlijk La Makkarakka toPaněmmu( -i) 
( daarnaast ook toPaděmmu (-i) en toPatěmmu (-i) ; toDěmmu 13 alleen 
in Cl). De genealogie van de Kr. noemt een Petaullarie toPaněmmu, 
zoon van een Pa 5 danrěng van Tua, wiens broer toPur(us)a(ng) in Cl 
ook La Makkarakka heet. Waarschijnlijk zijn de namen van deze broers 
daar dus verwisseld. 

11 Speelman vertelt, dat de ArumPone na de dood van toBunne de Arung Pen
rang, een der veertig vorsten, tot opperkoning liet verkiezen. Deze werd echter 
dadelijk nadat de Boneěrs weer verdreven waren, ook weer afgezet. Dit wijst 
er wel op dat \Vadjo 5 volledig overwonnen en bezet was. De verkiezing was 
onder deze omstandigheden natuurlijk onwettig en deze Arung Penrang komt 
dan ook nergens in een vorstenlijst voor. 

12 Speelman noteert dat zijn dood .,26 a 27 jaren geleden" plaats had, dus 1643 
of 1642. 

13 Ook Speelman hoorde waarschijnlijk deze naam van Makasaarse informanten. 
Hij schdift Todomoe. 
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D en H delen mee dat hij een waterleiding liet graven ten Oosten 
van Tua en dat hij geen volle twee (lees: drie) jaar na de vorige veld
tocht van Goa tegen Bone opnieuw door de Karaeng werd opgeroepen, 
toen toSěnrima (La Těnriadji toSěnrima Arung van Kung volgens 
Speelman en cle genealogie van Bone) cle Boneěrs tegen Goa in opstancl 
gebracht had. Bone werd opnieuw ten onder gebracht in een beslissencle 
slag bij Passempě 5 , clie bekend bleef onder de naam cle neclerlaag bij 
Passempě5. ToSěnrima werd met de Boneěrs gevankelijk weggevoercl. 
Hij stierf Jater in Siang ( =Pangkaclje sne 5 ). Het clagboek van Goa 
geeft op, dat de Karaeng voor cleze expeditie van 18 Apríl tot 25 Mei 
1646 afwezig was (nadere details bij Speelman). 

De Karaeng, de Arung-matoa en de Datu van Luwu' - cle Luwu
rezen haclclen blijkbaar ook aan cle strijcl cieelgenomen - belegdcn na 
afloop van cle strijd een bijeenkomst in Goa. Het verdrag van TopatjěJdo 
werd vernieuwcl en de Bonese gevangenen werden onder de drie 
lanclen verdeeld. De Arung-matoa wilde zijn aandeel niet aannemen 14 

op grond van het Těllumpottjoverclrag, dat o.a. inhield dat cle landcn 
elkaar zouclen oprichten als er een terneer gestort was, en beclong van 
de Datu en de Karaeng dat zij degenen van hun gevangenen die vlucht
ten en na een dag niet achterhaald waren, niet vercler zouclen vervolgcn 
(D pg 510; H pg 25). V en F hebben elit laatste iets anclers: Wacljo 5 

vroeg dat wie van zijn aandeel naar Goa of LuwuJ ging, in het bezit van 
die landen zou komen en wie van hun aancleel naar Wadjo 5 kwam, 
onder elit land zou behoren. 

Zo was deze oorlog, om goclsdienstige reclencn begonnen, op cle vol
leclige ondergang van Bone uitgelopen - Bone wercl van al zijn waar
digheid beroofd en alle groten werden weggevoerd; toBala 5 die zich 
afzijdig gehouclen had werd opnieuw tot regent aangestelcl (Speelman). 
De hegemonie van Goa was voorlopig nog slechts versterkt. Maar op 
den cluur zou blijken, dat de politiek van cle vorige Karaeng en zijn 
rijksbestuurder : om zoveel mogelijk cle onclerlinge eensgezindheid en 
eendracht oncler cle Buginese lanclen te handhaven, verstancliger geweest 
was. De grote vernedering Bone aangeclaan, zoals nooit tevoren een 
overwonnen Ianci behandeld was, wekte in dit land een blijvende wrok 
tegen het overheersencle Goa en zijn meclestander Wacljo -'. De buiten
!andse vijand, cle N ederlandse Compagnie, kon Jater met vrucht van de 
innerlijke tegenstellingen met Bone gebruik maken om het Makasaarse 
rijk ten val te brengen. 

Direct na cleze nederlaag van Bone vervolgt ook A zijn mededelingen. 
Drie maanclen naclat hij van de strijd was teruggekeerd, ging de Arung
matoa naar Makasar en hernieuwde het verclrag van Topatjě'do met 

11 Volgens D hingen de Wadj orezen een kooi b\i hen op; als teken van hun in 
vrij heidstelling? 
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de Karaeng. Na een verblijf van tien dagen in Makasar keerde hij naar 
Wadjo~ terug. Het paleis stond (makkě'de') er reeds, toen hij er 
aankwam. Twee jaar werd (was ?) er aan gewerkt, voordat het klaar 
was. Toen hij er een maand in woonde, werd hij ziek. Vijf maanden 
later stierf hij. 

Magen we hieruit opmakcn dat toPaněmmu ruim negen maanden na 
de nederlaag van Bone gestorven is, dus begin 1647, dan heeft hij onge
veer drie en een half jaar geregeerd. Speelman geeft hiervoor op: drie 
jaar, de Kr., O en R: vijf jaar en andere stukken (Cl, D, G, Q, H, V): 
zeven jaar. 

De meeste van deze stukken delen mee dat hij na zijn dood genoemd 
werd Mpelaiengngi-pangngarana (Die zijn orders verliet), volgens F 
cn V: Mpelaiengngi-salassa 'na of Matinroe-risalassa -'e (Die zijn paleis 
verliet, of: Die ontslapen is in het paleis), en zij brengen deze namen 
in verband met het reedsgenoemde paleis, dat hij midden in Wadjo' 
liet bouwen, maar waarvan hij de voltooiing niet meer beleefde. 

Hij werd opgevolgd door La Těmmasongě' Puanna Da Eli (La 
Songě' in A), ook wel Pětta Malingnge genaamd, een verder onbekend 
persoon. A vermeldt, dat na een jaar de Arung van Kalola, toAllěng
ngěng, stierf en dat vijf maanden daarna Wadjo' met zijn vazallen 
"voltooid" was. Eenstemmig berichten de teksten, dat hij na drie jaar 
aftrad - volgens Speelman echter na vier jaar. 

ToArewo volgde hem op (hiermee eindigt A). Zijn eerste naam 
luidde La Parěmma' en zijn tweede ook Puanna toSama. Hij was 
Arung Peneki (Cl en D). Hij was een voorvader van de Arung van 
Oost-Bettempola Puanna We A pa en had tot achterkleinkind ( ěppo
riuttu ~ ) Puanna La W akkamporoane ( Q), die ons verder o ok niet 
bekend zij n. V eel was er over hem niet mee te delen : hij had niets 
verkeerds en niets goeds (H pg 25). Er was in zijn tijd geen oorlog 
meer, maar vrede in het hele land (Cl pg 73). Na zeven jaar (0, R), 
acht jaar (F, V, G, Q), elf jaar (Cl), drie jaar (D) of vier jaar (H) 
stierf hij. Zijn doodsnaam luidde Matinroe-ripassirinna (Die ontslapen 
is in de ruimte onder zijn huis ?). Volgens Speelman was hij vijf jaar 
in functie geweest en stierf hij "nu 10 jaren verleden", dus in 1659. 
Dit jaartal kan wel als vast aangenomcn worden, daar de meeste Wadjo
rese stukken, uitgezonderd de Kr., voor zijn opvolger, die in 1670 
stierf, elf jaar opgeven. 

De duur der regeringsperioden van de voorafgaande hoofdvorsten 
kunnen echter niet met behulp van Speelman's Notitie worden vast
gesteld, daar zijn gegevens onderling niet kloppen. Van de zestien jaar 
tussen 1643 en 1659 kamen er bij optelling van Speelman's opgaven 
(twaalf jaar) vier te kart. Neemt men aan dat het juiste sterfjaar van 
toPaněmmu 1647 was, dan stierf La Těmmasongě • na drie of vier jaar 
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m 1650 of 1651 en was de regeringsduur van toArewo acht of negen 
jaar. 

De nieuwe Arung-matoa La Těnrilai 5 toSěngngěng was, naar zijn 
eerste naam te oordelen waarschijnlijk niet de toSěngngěng van wie 
al eerder sprake was, de broer van toA!i. 

In bijna alle stukken wordt aan hem de stichting van Tosora toege
schreven (bv. D pg Sll). Nadere bijzonderheden vernemen we echter 
niet. Mogelijk lag de nieuwe hoofdstad aan een later verzande arm 
van de rivier van Tjenrana.115 In de oorlog van 1660 wordt Tosora nog 
niet vermeld, wel in die welke in 1670 eindigde. Speelman noemt 
Tosora reeds als hoofdstad, maar vermeldt de stichting niet, die dus 
wel al vóór zijn kom st in 1666 voltooid was. W e kunnen de stichting 
van Tosora dus dateren tussen 1660 en 1666. De naam is ondoor
zichtig. Matthes verwijst naar een volksetymologie, waarin verhaald 
wordt dat de Arung-matoa er een paleis liet bouwen voor een zijner 
vrouwen, een Toradjase die getatoueerd ( torisora) was.16 

Het aandeel van Wadjo 5 in de nieuwe oorlogen tussen Goa en Bone 
is het voornaamste dat cle stukken van de regering van toSěngngěng 
vermelden. De Karaeng ging naar Mandar, zo bericht Cl, cle Wacljo
rezen eveneens. Drie dagen naclat cle Wacljorezen in Apili ( ?) waren 
aangekomen, trok cle Karaeng af. Een jaar nadat de Karaeng uit 
Mandar was teruggekomen, werd toBala 5 afvallig. 

Het dagboek van Goa vermeldt een tocht van de Karaeng naar 
Mandar van 21 April tot 29 Mei 1659, en op 7 Augustus 1660 de 
vlucht van to Bala' (met de Boneěrs uit Goa naar Bone). 

Dit was het begin van de Bonese opstand onder to Bala 5 , die dus 
dertien a veertien jaar na de nederlaag bij Passempě 5 plaats had en 
niet zeventien (D, H) of tien jaar (Kr., O) daarna. 

De Boneěrs grepen hun kans aan om zich aan Goa te ontworstelen, 
toen een N ederlandse aanval op Goa succes had. Een expeditie onder 
Johan van Dam wist op 12 Juni 1660 het fort Panakkukang in te nemen 
en kort daarop bood Goa vrede aan.17 

Speelman deelt mee, dat Goa bij de aanval van de N ederlanders 
hulptroepen uit Bone, Wadjo 5 en Soppeng had ontboden, die buiten 
het fort Sombaopu gelegerd waren. Na de duidelijke nederlaag van 
Goa vluchtten ze, toen men hen wilde gebruiken om het door de N eder
landers bezette Panakkukang door een gracht van de vaste wal af te 
snijden. 

In Bone terug, sloten de Bonese leiclers een verboncl met de Datu van 
15 Brooke zegt iets in deze geest, Narrative I pg 79. Nog onder toBunne was 

"Watampadjo'", blijkbaar de oude kern van Wadjo~, met muren versterkt 
(B.Chr. I pg 508). 

Hl B.Chr. III pg 84 en bij v. d. Br. pg 410. 
17 Stapel, o.c. pg 62-68. 
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Soppeng La Těnribali (Kr., D pg Sll) in Mampu (B.Chr. I pg 537) 
en Soppengse troepen kwamen de Boneers te hulp. Zij bevonden zich 
in het leger van 11.000 man onder Arung Palakka, dat de Goarezen 
tegemoet trok ( Speelman), die onder enkele Makasaarse groten via 
Maros naar Bone opgerukt waren ( dagboek van Goa onder 10 Augus
tus 1660). 

De Wadjorese stukken die over de volgende strijd het uitvoerigst 
zijn (D, H, N, O) vertellen, dat de Karaeng (lees: het Makasaarse 
leger ; de Karaeng was zelf niet meegegaan) in Lamuru omsingeld en 
in het nauw gebracht werd door de Boneers en de Soppengers. Maar 
toen de Wadjorezen (die Goa trouw gebleven waren) Soppeng binnen 
vielen, trokken de Soppengers zich terug. Zij werden overwonnen cn 
daardoor moesten ook de Boneers zich terugtrekken. De Wadjorezen 
en Makasaren rukten Bone binnen, toBala, werd het hoofd afgeslagen 
en Arung Palakka "onderwierp zich als held", dus ongeslagen. 

Speelman's Notitie bevestigt, dat deze strijd in hoofdtrekken volgens 
deze Wadjorese weergave verliep. Hij vermeldt drie veldslagen in 
Lamuru, met wisselend succes gevoerd. De Makasaren werden tien 
dagen door de Buginezen "bezet gehouden''. Er kwamen nu via Pare
pare en Sawitto Makasaarse hulptroepen, de anderen in Lamuru deden 
een uitval en de Buginezen retireerden. Plotseling viel Wadjo 5 Sop
peng binnen, de Datu trok terug naar zijn land en maakte vrede. In 
een verwarde strijd in N. Bone, o.a. bij Mampu, werden de Boneers 
grotendeels verslagen, en to Bala 5 op de vlucht achterhaald en gedood. 
Alleen Arung Palakka wist een klein voordeel te behalen en zich te 
verschansen op 't gebergte van Matjini 2y;; mijl van Bone. Hij beloofde 
zich over te geven, mits de Goarezen naar Makasar zouden terugkeren. 
Nadat elit was toegestaan, wist hij echter te ontsnappen en met 3 a 4000 
Boneers Wadjo 5 binnen te rukken. Dit werd verslagen cn tot vrede 
gedwongen. Daarna trokken zij door Massepe ( Sidenreng) naar Běrru, 
en Tanete. Hier werd Arung Palakka echter door de Goarezen ver
slagen. Hij wist via Pallětte in Bone naar Buton te ontkomen. Het 
dagboek van Goa vermeldt zijn vertrek op Zaterdag 25 December 1660. 
Soppeng onderwierp zich en de Datu werd gevankelijk naar Makasar 
gevoerd. Tenslotte werden de Boneers in Bulobulo definitief verslagen. 
De Karaeng van Goa, die voor deze laatste veldtocht op ll December 
van Makasar vertrokken was, keerde daar op ll J anuari terug ( dagboek 
van Goa). Deze hele oorlog duurde dus nog geen half jaar. 

Het is dus onjuist als de Wadjorese stukken de aanval van Arung 
Palakka één jaar of zelfs twee jaar (Kr.) na de dood van to Bala 5 

steHen : Arung Palakka, die zich "als hele! had onderworpen", zei 
tegen de Karaeng: "Onze oorlog is uit, maar mijn oorlog met de 
Wadjorezen nog niet". Hij sprak met de Soppengers af samen Wadjo 5 
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aan te vallen. Ten Zuiden van Sarasa werden de Wadjorezen verslagen 
en ze vluchtten naar Kera en Mawiwa. Wadjo-' werd in branci ge
stoken. Vanuit Mawiwa wisten de Wadjorezen, geholpen door de Goa
rezen, twee jaar Jater ( !) Soppeng echter weer te overwinnen en 
vervolgens werd Bone opnieuw onderworpen. Arung Palakka stak 
over naar Buton. Afgezien van de chronologie geeft de hier weerge
geven Wadjorese versie (zie B.Chr. I pg Sll vlgg.) dus wel de hoofd
zaken van de gebeurtenisscn weer, uiteraard met de grootste aandacht 
voor de lotgevallen van bet eigen Ianci daarin. 

Ook in bet verdere verhaal van Wadjorese zijde zijn de tijdsafstanden 
soms veel te Iang gcnomen. Arung Palakka 18 bleef niet twee jaar 
(Kr.) of drie jaar (D) op Buton en zes jaar (D) of zeven jaar (Kr.) 
in Djakarta, maar keercle reeds in 1666 met Speelman terug. 

Over cle tocht van Speelman 111 vermelclen cle Wacljorese stukken 
slechts cnkele feitcn, cle verbrancling van Bantaeng, cle terugvaart naar 
Buton "om cle overgestoken Buginezen en Karaeng Bontomarannu 
(cle Goarese bevelhebber clie zich op Buton had overgegeven, cloor de 
Neclerlanders Montemarano genoemd) te halen" en clirect daarna de 
aanval op bet fort Sombaopu bij Makasar, dat "na een belegering van 
clrie jaar" verovercl werd en tenslotte bet sluiten van bet verdrag van 
Bungaja (Bug.: Bungae). 

In werkelijkheid was elit verclrag, waarbij Goa zich aan cle V.O.C. 
onclerwierp en o.a. bet fort Ucljumpandang, cloor Speelman "Rotter
dam" genoemcl, afstond, reecls op 18 November 1667 getekencl, naclat 
cle N eclerlanclers en hun hulptroepen een half jaar verschillcncle ge
vechten gelevercl haclclen ten Zuiclen van Goa. Sombaopu veroverden 
zij in een in 1669 opnieuw uitgebroken strijd op 16 Juni. 

Na cle val van Sombaopu 20 zanel cle Karaeng van Goa cle Arung
matoa, clie hem met 10.000 man te hulp was gekomen, terug naar zijn 
lancl. Na hun terugkeer trok Arung Palakka tegen Wacljo 5 op. In 
Solo 5 (aan cle rivier van Tjenrana) liet bij mede namens Soppeng cle 
Wacljorezen cloor een gezant toSawě' herinneren aan het Těllumpottjo
verboncl. Zij verklaarclen echter Goa tot cle doocl toe trouw te zullen 
blijven. Daarop vielen cle Boneěrs Wacljo 5 binnen en de strijd om 
Tosora begon. Na zware gevechten van vier clagen en nachten vroegen 

18 Over Arung Palakka La Těnritata toUnru • (toT,ěnritalunru s of toAppatunru _. 
Leid ft A9 pg 205, 217), in de Kr. eenmaal ten onrechte La Patau-' genoemd, 
zijn nog verschillende Buginese bronnen ongebruikt, bv. B.Chr. I pg 537-570, 
kroniek van Tanete pg 39-43 en vooral de grote tolo waarvan Matthes een klein 
gedeeltc heeft uitgegeven (B.Chr. II pg 410-415). Zie ook [van Hoěvell,] De 
levensgeschiedenis van Aroe Palaka. 

19 Tot eind 1667 van uit Nederlands gezichtspunt uitvoerig beschreven in Stapel, 
Bongaais verdrag pg 93-191. 

20 Van het volgende, ontleend aan D, gaf Matthes reeds een vrij gedetailleerde 
wecrgave, Wadjorezen bij v. d. Br pg 550. 
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de Wadjorezen drie dagen wapenstilstand om hun doden te begravcn. 
Van het verdere beleg van Tosora vernemen we slechts de dood van de 
Arung-matoa toSěngngěng. Tosora viel na een belegering van één jaar 
en zes maanden (D), van vier maanden (Kr., Cl). De Wadjorezen 
hadden 1304 doden verloren, meldt Cl. Deze kroniek, die de gebeur
tenissen van de laatste jaren met enkele zinnen afcloet, eindigt hier. 

Het beleg van Tosora duurde inderdaacl ongeveer vier maanden. 
Arung Palakka was van 7 Augustus tot 19 December 1670 uit Makasar 
afwezig voor cleze expeditie ( dagboek van Goa). Bij bet vertrek van 
Speelman (eind 1669) stond men nog ten Zuiden van de rivier van 
Tjenrana en hadden de vorsten van Wadjo 5 bet zich nog kart tevoren 
kunnen veroorloven namens de N ederlanders afgevaardigcle gezanten 
onverrichter zake terug te laten gaan ; de Boneěrs warcn niet te be
wegen een aanval te wagen. Maar toen zij eindelijk onder Arung 
Pa!akka Wadj o' binnen rukten, vielen ook de ten N oorden van de 
rivier gelegen vazallen - zoals te doen gebruikelijk - van Wadjo' 
af (Kr.). Na een langdurig beleg, toen bet aanvallende leger a! onge
dulclig begon te worden, kon Arung Palakka op 1 December 21 de laatste 
stormloop op Tosora ondernemen, waarna de vesting werd ingenomen. 
De Wadjorese vorsten gaven zich over en kwamen in persoon naar 
Makasar om zich te verootmoedigen.22 

De Arung-matoa toSěngngěng was, toen bet beleg drie maanden ge
duurd had (Cl), door een kruitontploffing om bet Jeven gekomen 
(Kr., Cl, D, e.a.). Hij had zelf een kanon (tjotjorěng) bediend en 
daarbij vergeten de kruitpan (? lawo-lawona onrong-panggala'na) af 
te dekken ; toen bij bet kanon met de Iont ontstak, werd hij cloor de 
kruitontploffing gedood (P). Zijn cloodsnaam luidde Matinroe-risale
kona (Die ontslapen is op zijn bastion) Mpelaiengngi-musu 'na (Die 
zijn oorlog verliet) en volgens P ook Djammenga-rilawolawona (Die 
gestorven is bij zijn kruitpan). Hij werd opgevolgd door La Palili' 
toMalu, ecn jongere broer van de Arung Bettempola toPalěttei. 

Deze was bet dus, die Tosora overgaf en die de delegatie naar 
Makasar leidde. Op 23 December 1670 werd in bet fort Rotterdam 
een verdrag tussen Wadjo 5 en de V.O.C. getekend en plechtig be
zworen. Geen der kronieken maakt van dit verdrag melding, hoewel de 

21 De datum clie in D voor cle val van Tosora is opgegeven: acht clagen voor het 
eind van de maancl "adjiradja" op Tumpakale de twintigste een Donclerdag, 
stelt Matthes gelijk met 21 Dzu'I-Dicldjah (B.Chr. III pg 85). Daar 1 December 
op Maandag 18 Radjab viel, is het aannemel\iker, dat ook in D de maand 
Radjab bedoeld is en dus cle val van Tosora op Donderdag 4 December 22 
(21, Wiist.) Radjab gesteld moet worden. Tumpakale is de laatste dag van de 
oud-Buginese maand van twintig clagen. Zie pg 92 nt. 

22 Zie cle brief van cle toenmalige President te Makasar Maximiliaan de Jongh 
e.a. aan Batavia, d.d. 10 April 1671, Archief V.O.C 1672 II fo!. 737. 
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tekst, een vrije vertaling naar het Nederlands,23 als afzonderlijk stuk 
bewaard gebleven is (Z 1-5). Behalve de Arung-matoa bestond de 
Wadjorese delegatie uit de Tjakkuridi La Pedapi', de Pilla 5 La Pakki
tabadja en de Patola La Pangngambong. Verder waren aanwezig de 
President Maximiliaan de J ongh, Arung Palakka, de Datu van Sop
peng, de Arung van Tanete en andere vorsten en groten, onder wie de 
Kapitein der Butonnezen en een vertegenwoordiger van Ternate, Tjili 
Kalimata. Wadjo 5 beloofde de V.O.C. steeds trouw te zullen blijven, 
bij benoeming en afzetting van hoofdvorsten de instemming van de 
V.O.C. af te wachten, generlei versterking meer aan te leggen, geen 
connecties met mensen van met name genoemde Europese en Oosterse 
landen aan te knopen, buiten Celebes, behalve op Bali, Djakarta en 
Borneo, slechts met toestemming van de V.O.C. handel te drijven, 
vijanden van· de V.O.C. uit te leveren, het verdrag van Bungaja te 
erkennen en een schatting van 52.000 realen te betalen in vier termijnen 
van ee n half j aar. 

Max. de J ongh schrij ft dat de boete van 52.000 realen of 104.000 
masen, waarvan zij terstond in goud en slaven 7800 masen voldeden 
(de slaven waren "oude en uitgehongerde lieden"), hun ter vergoeding 
van door de Compagnie in deze oorlog gedane onkosten door Arung 
Palakka was opgelegd.24 Ret was dan ook Bone, dat Wadjo 5 onder
worpen had en dat sindsdien de feitelijke meester van Wadjo' was. 
Bij de eerstvolgende gelegenheid eiste Wadjo 5 de opgebrachte boete 
dan ook van Bone terug. 

Wadjo5 had van deze oorlog zwaar te lijden gehad. Er heerste 
hongersnood. Velen verlieten hun land om zich elders, in Mandar, 
Luwu' of Enrekěng, op Sumbawa, O. Borneo en tot in Djohor toe te 
vestigen. Zo breidde zich in deze tijd ook de Wadjorese kolonie te 
Makasar aanzienlijk uit.25 

Voorlopig kwam Wadjo5 deze zware slag niet te hoven. 

2:1 De N ederlandse tekst b\i Heeres, Corpus Diplomaticum II pg 426-430. 
24 l.c. 
25 Zie Leid NBG 106 pg 58-121. Deze tekst handelt voornamelijk over de Wadjo

rezen te Makasar sinds 1670. Er waren daar echter a! eerder Wadjorese han
delaars. Matthes deelde reeds enkele dingen uit deze tekst mee, Wadjorezen, 
v. d. Br. pg 554-560. 

124 



6. Arung Singkang. 

Over de periode van de val van Tosora tot het optreden van Arung 
Singkang (1670-1735) zijn er alleen gegevens uit vorstenlijsten, die 
speciaal in de chronologie vaak sterk verschillen, voorhanden en geen 
controle-berichten. De V.O.C. liet Wadjo~ links liggen, terwijl dit land 
zelf, in feite geheel afhankelijk van het oppermachtige Bone en de 
consequenties daarvan zo nu en dan ondervindend, zich ook meestal 
op de achtergrond hield. 

We geven daarom hier slechts een lijstje van de Arung-matoa's uit 
deze tijd met de opgaven van hun regeringsduur en enkele opmer
kingen. 
1° La Palilis toMalu Puanna Gělla~ trad na 9 jaar (D, F, H, V, Q) of 
ll jaar (Kr., L) af. 
2° La Pariwusi Daeng Mannjampas Arung Mampu Arung Amali (D) 
was blijkens zijn Arungschappen een Boneer. Pas toen hij Arung-matoa 
werd hield de onderdrukking van Bone die drie ( !) jaar geduurd had 
op (D, H). Hij trad na 2 jaar (0, Q), 20 jaar (F, G, V) of 22 jaar 
(Kr., D, R) af. Hij heette na zijn dood Matinroe-ribulu~na(-ri Mampu) 
(Die ontslapen is op zijn berg (in Mampu) Kr., O, Q, R). 
3° La Těnrisěssu~ toTimose Puanna toDěnra Pětta Ssorose, een zoon 
van de Arung Bettempola toPalěttei (Kr.), trad na 2 jaar (G), 2 jaar 
en 1 maand (D, H), 2 jaar en 9 maanden (Kr.), 2 jaar en 9Y;í maand 
(0, R) of 3 jaar (F, V) af. 
4° La Matoně~ toSakke ( -těmměs) Daeng Paguling Puanna La Rumpa ', 
volgens P La Patuněrrěng geheten, stierf na 10 maanden (Kr.), 10 
maanden en 12 dagen (D, L, R) of 1 jaar (F, G, Q, V) en heette 
daarna Mpelaiengngi-barugana (Die zijn vergaderhuis verliet, d.w.z. 
die daarin of tijdens het bouwen daarvan stierf). 
5° La Galigo toSuni (deze tweede naam in de genealogie van Cl 
genoemd) stierf na 1 jaar (F, G, Q), 9 jaar (D, R) of 9 jaar en 2 maan
den (Kr.) of trad na 2 jaar af (V). Zijn doodsnaam luidde Mpelaieng
ngi-masigisna (Die zijn moskee verliet), want hij hield voor het eerst 
Vrijdagsdienst in de grote moskee (P). Waarschijnlijk heeft hij dus 
deze moskee van Tosora laten bouwen. 
6° La (Těnri-)wěrrung Puanna Sangngadji trad na 2 jaar (F, G, O. 
Q, V), 2 jaar en 2 maanden (Kr., R) of 3 jaar (D) af. De ArumPone 
werd vertoornd op de Wadjorezen en zij werden gedwongen zonder 
kris (als teken van onderwerping ?) naar Tjenrana, de residentie van 
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de ArumPone, te gaan (? ripalolang) (F, G, V). Matinroe-riNagaulěng 
(ArumPone van 1696 tot 1714) nam de Wadjorese vazallen: de Patam
panua, Belawa, Titintjo en Gilirěng (0). We kunnen deze mededelingen 
wel in verband brengen met het bericht van Blok (Beknopte geschiede
nis pg 41), dat genoemde ArumPone in 1713 in Tjenrana vertoevende 
"den Matoea van Wadjo afzette en een ander in diens plaats aanstelde". 
7° La SaJe( -wangěng) toTěnri( -rua) Arung Kampiri ( een plaats in 
Wadjo 5

), Arung Pallekorěng volgens PP, trad af na 20 jaar (G, F, Q), 
23 jaar (D, R), 25 jaar (Kr.), of meer dan 28 jaar (D, H) en stierf zes 
maanden Jater (0). Volgens een opgave van Matthes 1 regeerde hij 
24 jaar (1713-1737).2 Hiervan uitgaande kunnen we de jaartallen 
van zijn voorgangers met een zekere mate van waarschijnlijkheid en 
een algemeen plus-minus als volgt opgeven: 1° 1670-1679, 2° 1679-
1699, 3° 1699-1701, 4° 1701-1702, 5° 1702-1711, 6° 1711-1713. 

La Salewangěng was zeker een der belangrijkste hoofdvorsten, aan 
wiens daden zeker niet te bemerken is dat hij als een protegé van de 
ArumPone tot Arung-matoa benoemd was. Hij wist zijn Iand op allerlei 
manieren intern te versterken. Hij bevorderde de handel, de militaire 
weerbaarheid, het aanzien van de godsdienst en van de centrale macht. 
Uit collectes in natura en geld financierde hij speciale kassen voor de 
bedeling der armen en voor het verstrekken van voorschotten aan han
delaars. 3 Van het winstaandeel op dit voorgeschoten kapitaal liet hij 
wapens en munitie aanschaffen. 

Hij Iiet Wadjorezen naar Java zeilen om geweren te kopen (G). 
Getallen van 1-2000 geweren worden genoemd. Hij liet de Wadjo
rezen oefenen in het schieten, kruitmagazijnen bouwen - één voor 
heel Wadjo 5 in Tosora (ten Oosten van de moskee, F) en andere in 
de vazalstaten - en de wapenvoorraden onder speciale beheerders 
(akkadjěnnangěng) stellen. 

Hij liet de grote moskee in Tosora vernieuwen en (aan de Noordzij, 
F) van een minaret voorzien ; en ook de naast de moskee gelegen put 
(bung) en de muur daaromheen (kolang) bepleisteren (F, G). 

Hij Iiet trommels en gongs slaan ( dit wordt in D reeds van La 
Pariwusi verteld) en geweren knallen (als eerbewijzen ter begroeting 
of bij het verlaten van zijn paleis ?). Hij was de eerste die gedragen 
werd, want hij kon op zijn dienstreizen door het land (ttettengi tana) 
niet lopen (V). Hij liet (in Tosora) een paleis oprichten, waarvoor de 
vazallen de palen moesten hakken (H). 

Zo trof hij vele goede maatregelen. De Wadjorezen werden rijk, en 
gewas, dieren en mensen gedijden. 
1 Kort verslag pg 50. 
2 Volgens PP trad hij eind 1736 af en stierf hij op Zaterdag 13 Dzu'l-1:1iddjah 

1149/13 April 1737. 
3 Details ontleend aan D, in Matthes, Wadjorezen bij v. d. Br. pg 551. 
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Was de aanleg om Wadjo' op deze wijze voor te bereiden op een 
bevrijdingsoorlog tegen Bone, dan was hij echter ondanks alles te voor
zichtig om tot daden over te gaan. Toen de man, die, stoutmoediger dan 
hij, daar zich wel toe in staat achtte, optrad, dorst hij deze niet openlijk 
te steunen, en toen de strijd tenslotte uitbrak, trad hij af, omdat hij 
niet ten oorlog kon trekken (vanwege ouderdom of was hij inderdaad 
niet goed ter been ?). Zijn doodsnaam was dan ook niet slecht gekozen: 
Llesso'e-ripattudjunna (Die aftrad in zijn werkzaamheden). 

La Ma'duk.ěllěng Arung van Singkang stamde blijkbaar uit het 
vorstenhuis van deze Wadjorese vazalplaats, maar over zijn afkomst 
en het begin van zijn levensloop zijn geen details te vinden. Het eerste 
horen we van hem in 1726, toen hij Pasir en even later Kutai op 
O.Borneo wist te veroveren. Deze vorstendommen, waar reeds lang 
Buginese, speciaal Wadjorese, kolonies gevestigd waren - het nabij
gelegen en omstreeks deze tijd gestichte Samarinda was zelfs een geheel 
Buginese plaats -, waren, in feite onafhankelijk van de V.O.C., centra 
van de handel en bases voor zeeroverij. Dit laatste was ook het ambacht 
van Arung Singkang, die vele jaren met zijn onderbevelhebber toAssa 4 

de zee onveilig maakte van uit Pulau Laut in straat Makasar. Hij was 
gehuwd met een Kutaise prinses.5 

Omdat de mensen van Pasir zijn vrouw het koningschap betwistten, 
zo verklaarde hij (volgens PP) later zelí als verweer op een beschul
diging, hadden zij samen die plaats bezet, en vervolgens had hij ook 
Kutai veroverd, dat de Pasirse vluchtelingen (manu 5 -paluttu') niet had 
willen uitleveren. Al zijn de verdere achtergronden niet op te helderen, 
uit de titel die hij sindsdien voerde : Arung of Sultan van Pasir blijkt, 
dat hij zich hier ( en niet in Kutai) de wettige vorst ( -gemaal) achtte. 

De Gouverneur van Makasar Josua van Arrewijne schrijft in zijn 
Memorie d.d. 21 Mei 1733,6 dat toAssa, kapitan laut van Arung Sing
kang, ook Bandjarmasin had getracht aan te tasten, maar na de mis
lukking daarvan door tweespalt van Arung Singkang gescheiden zich 
al enige jaren "met zijn roversroth" in Mandar ophield, daar getrouwd 
was en in 1730, '31 en '32 strooptochten naar West-Toradja rijkjes 
als Kaili had gemaakt. 

Eind 1735 (Donderdag 12 December, PP) 7 kwam ook Arung Sing-

t In het in Arabisch schrift geschreven dagboek van Goa en Tallo', waar hij 
onder 18 Maart 1736 voorkomt, wordt zijn naam gespeld: towa~~al_l (hs. Kon. 
Inst. H 609 II). 

5 Zie Tromp, Salasila van Koetei pg 18-19 en stamboom; vgl. Mees, Kronieki 
van Koetai pg 17. 

6 Archief V.O.C. 2177 fo!. 137. 
7 De in PP opgegeven Moslimse data verschillen meestal een of twee dagen 

met de opgaven van Wiistenfeld, vermoedel~jk als gevolg van het gebruik van 
de achtjarige cyclus. We hebben tussen haakjes de Christelijke data vermeld 
die bij de in PP opgegeven weekdagen behoren. Waarschijnlijk zijn dít over 
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kang in Mandar, in Madjenne 5
• In D (B. Chr. I pg 517) en H (pg 30 

vlg) wordt vrij uitvoerig van zijn verblijf aldaar verteld. Hij arriveerde 
samen met Arung Ta 5 La Dělle, Puanna Pa'bola en toAssa met·veertig 
schepen. Toevallig was daar ook La Pasonri s Arung van Lipukasi s 

(een plaats in Tanete), die mensen van Mangindanao kwam manen. 
Een Makasaar, Kare Patasas, die door Arung Singkang gemaand 
werd, vluchtte naar Arung Lipukasi'. Deze bracht hem naar de 
Mara s dia van Balannipa en de beide vorsten bevochten nu Arung 
Singkang en toAssa: Arung Lipukasi s in Batu (in Madjennes) en 
toAssa op zee. De laatste werd op de vlucht gejaagd en ging naar 
Ululabuang en maakte er een schip van mensen uit Mangngarantjang 
(in Tanete) buit. Daarna ging hij naar Binnuang. Maar daar werden 
zijn mensen verrast, toen zij naar de markt gingen en twaalf van hen 
werden gedood; het was op de eerste Sjawwal (d.i. 14 Februari 1736). 
Vervolgens voeren ze door naar Puteanging (een eiland voor de kust). 
Hier eindigt D, terwijl H iets minder uitvoerig het verhaal nog voortzet, 
weldra grotendeels parallel aan de Kr. 

In tegenstelling tot het voorgaande vermeldt PP een overwinning 
van Arung Singkang op de Mandarezen, nadat hij 75 dagen in Mandar 
geweest was. Arung Singkangs vloot - we volgen verder in hoofd
trekken PP - voer vervolgens langs de kust Zuidwaarts, aanleggende 
bij Udjung Lero (vóór Parepare) en op het eiland Sabutung. Hij werd 
tweemaal- tevergeefs- door Nederlandse schepen beschoten, nadat 
hij de voor Makasar gelegen eilandjes Běrrang en Kodingareng (Balang
lompo en Balang-tja 5 di volgens QQ) geplunderd had, eenmaal op 
18 Maart (dagboek van Goa) en de tweede maal bij Batubatu (ten Z. 
van Makasar. Hij had daar vissers opgejaagd volgens de latere beschul
diging, H, Fl). Hij verliet Batubatu op Zaterdag (1 Apríl) 19 Dzu'l
J.<:a'dah (id. in dagboek van Goa, dat hier "Batu" heeft). Zeven dagen 
Jater kwam hij bij Pallětte voor de kust van Bone aan. De toegang werd 
hem daar geweigerd (H) en hij voer door naar de monding van Doping 
aan de kust van Wadjos. 

We Jezen nu in de Kr. van haastig overleg van de Těllumpottjo in 
Tjenrana om hem aan land te lokken en zo in hun macht te krijgen, 
waarbij Wadjos zich aan alle verantwoordelijkheid trachtte te onttrek
ken, - en in PP van Arung Singkang die veertig dagen ( en geen zeven 
maanden, zoals de Kr. wil) voor Doping lag te wachten, totdat er ein
delijk een Bonees gezant, de Gěllarrěng Bontoala 5 I Djakkolos, kwam, 
die hem de vergunning overbracht aan land te gaan. Op Donderdag 
14 MuJ.:tarram (= 24 Mei) ging hij aan land. Er viel zelfs geen schot 

het algemeen wel de juiste data, daar de enkele maal dat PP zelf de Christelijke 
datum geeft, deze wél klopt. 
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en hij kon ongehinderd en met steeds groeiende aanhang naar Singkang 
trekken. 

In Tosora belegden de Těllumpottjo nu een bijeenkomst, waartoe ook 
Arung Singkang werd opgeroepen. Bij dez.e gelegenheid voerde Bone 
de beschuldiging in zeven punten tegen hem aan, die in de Kr. is weg
gelaten maar in Fl, H, PP (en QQ al eerder) wel vermeld wordt. 
Deze beschuldigingen en de antwoorden erop zijn in deze versies niet 
steeds dezelfde en verschillen in details en bewoordingen,8 maar overal 
is het Arung Singkang die lakoniek en afdoende van bescheid dient. En 
hij kon dan ook ongemoeid weer vertrekken. In Singkang kreeg hij 
echter de opdracht van de Arung-matoa daar niet te blijven, maar zich 
ergens aan de kust te vestigen (Kr.). De zich hier steeds correct 
gedragende Arung Singkang gaf hieraan gevolg en liet zich in Peneki 
tot Arung benoemen. De daar geplaatste Boneěrs ruimden het veld. 

Deze in bezit neming van Peneki was dus op zichzelf al reden tot 
oorlog voor Bone, dat er alles aan gelegen was - niet minder dan de 
Nederlanders 9

- om hem in handen te krijgen. Peneki werd belegerd 
door de Boneěrs, waarvan op 5 Juli het bericht in Makasar kwam 
(dagboek van Goa). Toen zij echter ook andere Wadjorese plaatsen in 
de buurt plat brandden, was het geduld der Wadjorezen ten einde en 
zij keerden zich tegen de Boneěrs op Maandag 15 Rabi' al-awwal 
(= 23 Juli 1736). Twee dagen later vertrokken de Goarese en Bonese 
"rebellen" Karaeng Bontolangkasa s en Arung Kadju uit Goa naar 
Maros (dagboek van Goa) en begonnen daar een opstand tegen de 
N ederlanders. 

Zo was er terzelfder tijd op twee verschillende punten een strijd tegen 
de gevestigde toestanden ontbrand. De N ederlanders besteedden het 
eerst aandacht aan hun eigen gebied (Maros) en lieten Wadjo 5 nog 
bijna geheel ongemoeid. PP geeft een gedetailleerd verslag van de 
verwarde oorlog van allen tegen allen door heel Wadjo 5 heen, waaraan 

R Enkele van deze beschuldigingen kwamen reeds ter sprake. Zie verder over QQ : 
ons Een Boeginees geschriftje pg 149. De daar genoemde toPasarai was vol
gens Fl, G, PP niet gedood maar beroofd. Arung Singkang zei, dat hij slechts 
de goederen van (zijn jongere broer, Fl) Daeng Matěkko, die toPasarai had 
geroofd, had teruggenomen. Ook Gouverneur Sautijn noemt in zijn Memorie 
(Archief V.O.C. 2301 fo!. 191) deze naam: Arung Singkang had in Mandar 
een gezant, door "Topasseraij" naar de ArumPone gezonden, laten vermoorden 
"en was het in s~in macht geweest Topasseraij ook niet soude gespaard hebben". 
De moord op La Selle 5 zoon van toPalagi (QQ) komt elders niet voor. Wel 
had Arung Singkang volgens PP een Luwurese vorstenzoon La Tjělla gedood. 

9 Sautijn had a! tijdens Arung Singkangs verblijf in Mandar aan Bone verzocht 
hem gevangen te nemen, maar voelde zich door de beloften van de Boneers (zij 
zeiden de Mara 5 dia van Balannipa a! gewaarschuwd te hebben) om de tuin 
geleid toen dat niet geheurde (Memorie l.c.). Toch waren er toen volgens PP 
Bonese en Wadjorese troepen op uit gestuurd, maar z~i waren onverrichter 
zake in Makasar teruggekeerd. 
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zelfs Luwurezen deelnamen, maar waarin de Boneers niet veel van 
zich deden spreken. Op een gegeven moment grepen ook Nederlanders 
in en beschoten Tosora vanuit Lagusi. 

Het betrof hier de berghopman Steinmets met de zijnen, die door 
Gouverneur Sautijn uit de Noorderprovincies (Maros) de Boneers te 
hulp was gestuurd, toen de Bonese hofgroten niet verder wilden 
vechten en de Nederlands gezinde Ponggawa (Datu riBaringěng, 

broeder van de koningin van Bone Bataritodja) het spit moest afbijten. 
De toMarilalěng van Bone belemmerde de beschieting van Tosora echter 
door te beweren, dat de munitie op was. De vertoornde Steinmets werd 
nu om onheil te voorkomen door Sautijn weer teruggeroepen.10 

Onder de druk van de Nederlanders waren de Wadjorese vorsten 
naar Paria uitgeweken. Daar trad La Salewangěng af en werd Arung 
Singkang tot Arung-matoa benoemd, op (Dinsdag) 2 Radjab (= 6 
November 1736). Daarna vielen zij Zuidwaarts op Pammana aan en 
na enige tijd trokken Boneers en Nederlanders zich terug. Soppeng 
stelde een wapenstilstand met Bone voor. Maar intussen vielen de 
Wadjorezen Sidenreng binnen en onderwierpen het. Kort daarop deden 
ze een inval in Noord-Bone en onderwierpen ook Pammana. Op Dins
dag 25 Sjawwál (= 25 Februari 1737) waren ze weer in Tosora terug 
(in de Kr. ontbreekt deze passage). 

Er volgden nu langdurige onderhandelingen met Bone en Soppeng 
(uitvoerig meegedeeld in PP en deels ook in de Kr.), een tweede en 
derde maal onderbroken door Wadjorese aanvallen: in April op N.Bone, 
Sidenreng en Soppeng, en in Mei, op verzoek van de Karaeng van 
Tanete die tevens Datu van Soppeng was, opnieuw op Soppeng, en op 
N.Bone. Het werd Juli-Augustus voordat Bone en Soppeng eindelijk 
toegaven en instemden met Wadjoss eis tot teruggave van de boete 
die in 1670 door Arung Palakka en de Soppengse Arung Belo van 
Wadjos genomen was. Op 14 Augustus kwam de boodschap van Bone 
aan de Gouverneur binnen, dat de oorlog tussen Bone en Wadjos 
geeindigd was (dagboek van Goa). Het duurde nog tot in Ramadhlin 
(Januari 1738) voordat Bone en Soppeng, telkens aangespoord, de 
laatste betalingen gedaan hadden.11 

Hierop doelen voornamelijk ook de vorstenlijsten, als ze over Arung 
Singkang schrijven: hij voerde oorlog tegen Bone, Soppeng, Luwus en 

1o Memorie van Johan Sautijn d.d. 19 Augustus 1737 l.c. 
11 Van de in 1670 aan Bone betaalde boete van 103.300 real (001,2) was nu vol

gens 002 van Bone 72.595 (lees: 42.593; zo 001) terug ontvangen en 60.707 
nog niet, en van Soppeng werd nog 200 verwacht (in de opgaven van deze 
getallen betekent riwu tienduizend en niet honderdduizend, zoals Matthes 
(Wrdb. s.v.) als betekenis hiervoor opgeeft). Helemaal gelukt was de terug
vordering dus niet ! PP geeft geen totaalbedrag op- Er werd betaald in geld, 
sieraden en slaven. Zie ook pg 136 nt 19. 
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Goa, overwon Bone en liet de boete van Wadjo 5 terugbrengen (G, P, 
Q, V); onder hem werd Wadjo 5 vrij (Ul; ook de strekking van QQ). 

Wadjo 5 bouwde in deze tijd een ongehoorde machtspositie op, een 
groot deel van N.Bone was Wadjorees geworden, vele naburige landen 
als Mario (onder Arung La Samalangi 5

, H) en Jater ook Sawitto, 
Massepe en Suppa 5 tot Enrekěng en Duri toe hadden zich aangesloten, 
en met Luwu 5 en Mandar waren betrekkingen aangeknoopt. In het 
bijzonder Soppeng en Bone waren volledig aan Wadjo 5 s wil onder
worpen. Daar werden zelfs, zoals we nog zullen zien, Wadjorees ge
zinde vorsten aangesteld. 

De plannen van Arung Singkang bleken nog verder te gaan. Al zijn 
werken was er op gericht de hele Buginese en Makasaarse wereld te 
mobiliseren tegen de Nederlanders in Makasar (Djuppandang). Hij 
drukte het op een bijeenkomst van de Těllumpottjo in Timurung (op 
ll Djumad al-achir vlgg. = October 1737) zelf zo uit: "Wadjo 5 wil 
dat gij (Bone) de Nederlanders doet vertrekken, want zolang die er 
zijn, zijn ook de Těllumpottjo in verva! (marussa)". 

Hij werkte daartoe samen met zijn vriend Karaeng Bontolangkasa 5
, 

die hij al in 1735 aan de Westkust ontmoet had (PP), aan wie hij Jater op 
verzoek geweren en munitie stuurde (Augustus 1737, PP) en die ook 
in de grote expeditie tegen de Nederlanders zijn medestander was. Deze 
Karaeng Bontolangkasa ', I Mappasepe 5 , geb. 14 Maart 1694 ( dagboek 
van Goa), een telg uit het Goarese vorstenhuis, was een even roerig 
figuur als Arung Singkang. Teleurgesteld in 1712 niet tot Karaeng 
van Goa benoemd te zijn en in 1731 evenmin tot rijksbestuurder, had 
hij zich eerst tegen Goa gekeerd (in 1721 werd hem weer pardon ver
Ieend), had Jater op Sumbawa aan oorlogen deelgenomen (1723, '27) 
en zich tenslotte verschanst in Bantaeng en Parigi met een groot aantal 
andere ontevredenen (1735), vanwaar hij in 1736 naar Maros ging.12 

Het is niet onmogelijk, dat in deze tijd reeds de tegen de Nederlanders 
gerichte plannen in overleg met (op initiatief van ?) Arung Singkang 
beraamd werden. In Augustus 1737 werd hij in Maros door Gouverneur 
Smout aangevallen (dagboek van Goa) en op 26 Djumad al-achir 
(= 21 October) kwam het bericht in Wadjo 5 dat hij daaruit verdreven 
was (PP). 

Het kostte Arung Singkang nog geruime tijd van voorbereidingen, 
voordat het tot daadwerkelijke actie kwam. Er waren vooral moeilijk
heden in Bone. 

De Kr. geeft de gebeurtenissen van deze tijd zeer verkort weer. De 
bijeenkomst in Timurung die de Kr. vermeldt, is niet de bovengenoemde 
maar een eerdere, vlak na de Iaatste aanval op N. Bone. Acht dagen 
na Arung Singkangs terugkeer ( drie dagen, PP) kwam de toMarilalěng 
12 Memorie Sautijn fot. 199, en dagboek van Goa. 
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van Bone (Daeng Mamala', PP) met 30 kati (24, PP), op Donderdag 
13 Rabi' al-awwal (PP) (= ll Juli) 1737. Drie maanden Jater, op 
17 Djumad al-awwal volgens PP, huwde Arung Singkang met de 
Tjakkuridi We Tjaba (Kr., PP). 

Op Maandag 15 Djumá.d al-awwal (= 9 September) kwam La 
O'dang in Tjenrana en zette Bataritodja af als ArumPone. Op Woens
dag 15 Radjab (= 6 November) werd La 0 5 dang ingehuldigd als 
ArumPone. Deze, voluit geheten La O 'danriu 5 Daeng Mattiri 5 en na 
zijn dood in 1747 Matinroe-rimusu 5 na (Die ontslapen is in zijn oorlog), 
was Karaeng van Tanete/3 een bijzonder avontuurlijk man, die overal 
verscheen waar oorlog te voeren was; zo vocht hij in 1742 op Java met 
de Nederlanders mee in de oorlog tegen de Chinezen en Javanen.14 Bij 
hen stond hij bekend als "de dolle hertog".l5 Een week na zijn inhul
diging in Bone ging· hij naar Makasar met de opdracht de Nederlanders 
te doen vertrekken. Daar niet erkend als ArumPone, vertrok hij op 
18 Sjawwal (= 7 Februari 1738) onverrichter zake weer uit Goa naar 
Tanete. 

Inmiddels was ook een Wadjorese bode naar Goa en Karaeng Bonto
langkasa' gezonden. Op 12 Ramadhan (= ll Januari) kwam een gezant 
van laatstgenoemde, Karaeng riBontomadjěnnang, naar Wadjo' en 
beloofde hulp bij Wadjo 5 s plannen tegen de Nederlanders. 

Op Zaterdag 15 MuJ:larram (= 4 Mei) kwam Děnrae met enkele 
rijksgroten en de rijksornamenten van Bone in Wadjo' aan (dit ook 
in de Kr., die dus acht maanden overgeslagen heeft). Deze, voluit 
geheten I Danradatu Sitti Nafisah Karaeng Langelo 5

, was een Goarese 
prinses die via haar moeder uit het Bonese vorstenhuis stamde en zo 
een recht op de troon van Bone had ; zij was geboren op Zaterdag 
20 Augustus 1729 (dagboek van Goa) en was dus op dít moment nog 
geen negen jaar oud! Op 20 MuJ:larram/10 Mei 1738 kwam er bericht 
in Goa dat zij tot ArumPone aangesteld was (dagboek van Goa). Er 
schijnt in Bone een hevige verdeeldheid geheerst te hebben. Zij was 
blijkbaar het werktuig van de Wadjorees gezinde partij, die nu de wijk 
naar Wadjo 5 had moeten nemen. Pas op 6 Rabl' al-achir (= 22 Juli) 
berichtten de Boneers aan Wadjo 5

, dat zij haar als ArumPone wensten. 
Op Donderdag 24 Rabl' al-awwal (= 10 Juli) vroegen de Soppengers 

de Wadjorees (La Patjau 5 Kr.) Pěnna La Omo Arung Menge tot 
Datu te mogen nemen (omdat zij genoeg hadden van La O'dang, Kr.). 
Anderhalve maand Jater ging deze naar Soppeng om zijn datuschap te 
aanvaarden. 

In Rabl' al-achir (Augustus) ging een Wadjorees gezant naar Luwu 5 

13 Niemann, Kroniek van Tanete pg 48. 
14 Uitvoerig beschreven in de kroniek van Tanete pg 53-59. 
llo Blok, Beknopte geschiedenis pg 55. 
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om van La O -'dang Bonese en Soppengse goederen die hij had mee
genomen terug te halen, maar werd niet bij de vorst toegelaten. 

In Djumád al-awwal (September) kwam Karaeng riGalesong als 
gezant van de Nederlanders met een brief van Gouverneur Smout. De 
Wadjorese gezant La Using werd met een antwoordbrief aan "Eděriang 
Hendes Simau -'" (Adriaan Hendrik Smout) teruggezonden, tevens met 
boodschappen voor Goa en de Karaeng Bontolangkasa-', die in Bonto
parang verbleef. 

Op Maandag 30 Sja'ban (lees: Radjab; = 12 November) verscheen 
er weer een gezant van de Nederlanders, een Djurubasa, in Tosora m~t 
de vraag of Wadjos het bondgenootschap (assobakěng) met de Com
pagnie nog erkende. Er werd hem in negatieve zin geantwoord en op 
18 November vertrok hij weer. 

Op Zaterdag 3 Ramadhan (13 December) arriveerde I Bonda de 
zoon van Karaeng Bontolangkasas in Tosora (dít ook in Kr., die dus 
zes maanden heeft overgeslagen). 

Op Woensdag 7 Ramadhan keerde Děnrae met de rijksvlag de 
Samparadja en de gouden pajung naar Bone terug na een verblijf van 
negen (ten rechte: bijna acht) maanden in Tosora. De Boneěrs kregen 
de opdracht haar in te huldigen. 

Op 20 Ramadhan nam La osdang bezit van beide genoemde rijks
ornamenten van Bone. Er kwam bericht van in Wadjos; en op 
30 Ramadhan/11 Januari 1739 hoorde men er van in Goa (dagboek 
van Goa). Drie weken later, op 15 Sjawwál, rukten de Wadjorezen 
Bone binnen en de Arung-matoa legerde zich in Palakka (dít ook in 
de Kr.). La osdang was genoodzaakt de ornamenten terug te geven. 
De Těllumpottjo vonden dít resultaat voldoende en wilden terugkeren, 
zo vertelt de Kr. Arung Singkang antwoordde "du haut de sa gran
deur", dat als zij niet mee wilden naar Makasar, hij dan wel alleen ging 
met zijn eigen mannen. En - tekenend -: men volgde hem. Op Don
derdag 10 Dzu'Hm'dah (= 19 Februari) verlieten zij Palakka. Onder 
dezelfde datum vermeldt het dagboek van Goa de aankomst van een 
Wadjorese gezant die bericht brengt van de komst (niet: de aankomst, 
zoals Ligtvoet vertaalt) van de vorsten van Wadjos, Bone en Soppeng. 
PP bevat hierover geen gegevens. 

I Bonda, die met bericht aan Goa vooruit gezonden was, werd op 
Donderdag 19 Dzu'l-~a'dah in Tjěmpa (Lěs'bostěngngae, Kr.) ver
moord door Arung Paku (een Boneěr ?). De 21ste hoorde men in Goa 
hiervan (dagboek). Vijf dagen later waren ook de Těllumpottjo in 
Tjěmpa, in de bergdistricten, waar in Makasar woonachtige Wadjo
rezen hen tegemoet kwamen. Na enige moeite werd een week later de 
bergvesting Mattjongki ingenomen (de 13de van de volgende maand 
hoorde men in Goa hiervan), en de moordenaar nam de vlucht naar 
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Maros. Enige dagen later arriveerden de Těllumpottjo eveneens via 
Maros in Goa (nadat zij volgens de Kr. opnieuw tevergeefs Arung 
Singkang hadden aangeraden terug te keren). 

71 dagen na zijn vertrek uit Tosora, op Zondag 25 Dzu'l-J:tiddjah 
( = S April) kwam de Arung-matoa bij Goa aan en nam verb lij f in 
Mallengkeri. 's Avonds week de rijksbestuurder Karaeng Madjannang 
Abdu'H<adir La Sanresang (I Mappasanre', Kr.) uit naar Kampong
beru bij Djuppandang (dagboek van Goa). Drie dagen na zijn aankomst 
ging Arung Singkang met Karaeng Bontolangkasa, Goa binnen en zij 
stelden de Goarese groten voor hen te steunen. Dezen gaven een ont
wijkend antwoord : ze moesten eerst de rijksbestuurder raadplegen. De 
volgende dag (? 29 Dzu'l-J:tiddjah, dagboek van Goa) week echter ook 
de Karaeng van Goa (Mallawanggau ,, een bij na twaalf-jarige broer 
van Děnrae, dagboek van Goa) met de toMailalang-malolo (Karaeng 
Garassi') en enkele anderen uit naar Kampong-beru. De dag daarop 
(Vrijdag 1 MuJ:iarram/10 April, dagboek van Goa) werd Karaeng 
Bontolangkasa, tot vor st van Goa ingehuldigd. 

De Goarese hoofden in Kampong-beru en de daar eveneens ver
toevende ex-ArumPone Bataritodja Arung Timurung verklaarden, dat 
zij de Compagnie trouw b}even. Men vreesde nu dat de Boneers afvallig 
zouden worden. Ondanks deze - wel begrijpelijke - tegenslagen zette 
men door. 

Van 4 Mei (Maandag 27 MuJ:tarram) tot 16 Mei voerde de Arung
matoa onderhandelingen om de goederen van Goa, d.w.z. de wegge
voerde rijksornamenten, terug te krijgen, maar dit had geen resultaat. 
De Nederlanders in Makasar zeiden, dat eerst Batavia geraadpleegd 
moest worden en hielden vast aan het verdrag van Bungaja, dat de 
Arung-matoa een zaak van latere zorg achtte. 

Zaterdag 16 Mei (zo ook dagboek van Goa en Memorie Smout) 
trokken de Wadjorezen en Karaeng Bontolangkasa' op tegen Makasar, 
de eersten tegen Těmma ,dje' ne' bij de hoofdweg (naar Baraja, dag
boek), de tweede naar Maritjaja (via Djongaja, dagboek). De Karaeng 
raakte slaags, maar werd teruggeworpen. 

Drie dagen later Iiepen inderdaad de Boneers over. De Makkědang
tana en Děnrae gingen met de Bonese rijksvlag naar Kampong-beru. 
Er volgden gevechten met de Nederlanders en de Boneers, waarbij op 
Woensdag 3 Rabi' al-achir (8 Juli/2 Rabl' al-achir, dagboek) het 
(Bonese) paleis (sao-děnra) in Bontoala, door de Wadjorezen in brand 
gestoken werd. 

Toen zij door de Nederlandse bombardementen uit Maritjaja terug 
gedreven werden, besloten zij twee dagen Iater zich met alle macht op 
de vijand te storten. Bij Djongaja werden zij teruggeslagen en achter
volgd. Mallengkeri en Mangasa raakten in brand, Toen werd Karaeng 
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Bontolangkasa' getroffen door een kogel uit de eigen gelederen. Hij 
liet de Arung-matoa roepen en raadde zijn vriend aan om weg te gaan, 
omdat Goa verloren was. Deze gaf hieraan gevolg en nam afscheid; 
de Karaeng ging zelf naar Bontoparang, waar hij op 8 September/ 
6 Djumad al-achir overleed. Uit schaamte over de ondergang van Goa 
had hij zijn wonden niet willen laten behandelen. 

Op Maandag 15 Ra bl' al-achir /20 J u li (Dinsdag 15 Rabl' al-achir I 
21 Juli, dagboek) viel Goa. 

De Memorie van Smout 16 meldt in het kort, dat de eerste aanval op 
Makasar (16 Mei) werd afgeslagen en ook de hernieuwde pogingen, 
op drie achtereenvolgende Zaterdagen ondernomen, weldra werden stop 
gezet, dat tenslotte op 20 Juli de gehele bezetting van het Nederlandse 
fort uittrok, zich door de vijand heen sloeg en om 3 uur voor Goa stond. 
Na een hevige beschieting bleek de volgende morgen, dat de vijand 
"onder 't faveur van een swaare maaneclips die dat ligt wel twee uren 
Iang verduisterde" 17 gevlucht was. Goa werd ingenomen en bezet, en 
pas in het volgende najaar weer aan de Goarese Karaeng overgedragen. 

De Kr. behandelt de strijd bij Makasar slechts kort, maar voegt een 
ttitvoerige episode in (parallel in H en Fl) over een in dezelfde tijd 
gevoerde oorlog van de in Wadjo' achtergebleven Arung Bettempola 
tegen Bone, op bevel van Arung Singkang, die daartoe ook de Datu van 
Soppeng La Patjau' terug zond, na het overlopen van de Boneěrs voor 
Makasar. Na Bone onderworpen te hebben trokken zij via Soppeng 
naar Tanete. Maar ook dit "openen van een tweede front" mislukte 
tenslotte. In Tanete werden zij, in de steek gelaten door de Soppengers, 
verslagen en zij moesten terugkeren ( deze terugkeer ook in PP vermeld : 
drie dagen na de val van Goa). Hierop slaat waarschijnlijk ook de pas
sage in de kroniek van Tanete pg 51-52, waar de Wadjorese nederlaag 
aan de beschieting door Nederlandse schepen wordt toegeschreven. 

Z o was de grote onderneming van Arung Singkang door de N eder
landse militaire macht en het gebrek aan onderlinge eensgezindheid 
mislukt. 

Terug in Tosora trachtte hij zijn positie zoveel mogelijk te herstellen. 
Half Augustus werd Soppeng voor zijn afval gestraft, en later werd 
opnieuw met Luwu' over een bondgenootschap onderhandeld. 

In het voorjaar 1740 kwam er tweemaal een gezant van de Neder
landers, Antje' Kamarang, een Maleier naar zijn naam te oordelen. 
Op Zaterdag 22 Rabi' al-achir (= 16 Juli) stierf Arung Bettempola 

16 Archief V.O.C. 2520 fo!. 209. 
17 Deze maansverduistering wordt ook vermeld in PP2 (pg 156): één dag na de 

val van Goa. lnderdaad was er een totale maansverduistering op 20 J uli om 
16h Greenwich-tijd, d.w.z. ongeveer midden in de nacht van 20 op 21 Juli 1739 
voor Celebes. De heer H. van W oerden van de Leidse Sterrewacht was zo 
vriendelijk dit voor mij na te gaan. 
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(Daeng Situdju, Kr.), dus bijna een jaar na de onderwerping van 
Soppeng. 

Pas anderhalf jaar na de aanval op Makasar kwam de tegenaanval 
op Wadjo'. In December 1740, Woensdag 3 Sjawwal (= 21 Decem
ber) volgens PP, verscheen de vloot van Gouverneur Smout bij Tjen
rana, die 3 December de rede van Makasar verlaten had en de middag 
voor Kerstmis (dus Vrijdag de 24ste) "op Tjinrana" aankwam.18 Een 
afkoopsom (pappasoro'-tau) werd door de Nederlanders niet aanvaard. 

Smout schrijft, dat hij "door inlandse talmerijen" pas begin Februari 
op mars kon gaan. PP vermeldt echter a! op Dinsdag 23 Sjawwal 
(= 10 Januari 1741) een gevecht bij Atimu (? Salo'duae, Kr.), waar 
de Boneěrs (en de Nederlanders, Kr.) door de Wadjorezen verdreven 
werden (die zelf vervolgens bij Atimu de nederlaag leden, Kr.). Na 
enkele overwinningen der Wadjorezen op de Boneěrs in N. Bone had
den de eerstgenoemden een tweede treffen met de Nederlanders op 
Vrijdag ll Dzu'I-J.<a'dah (= 27 Januari), bij Tangě'e (?), maar werden 
verslagen, en een derde op Zaterdag de 19de (= 4 Februari) ten Oosten 
van Parigi (bij O. Parigi, Kr.), dus vlak bij Peneki. 

Smout vermeldt twee aanvallen der Wadjorezen, die in hevige ge
vechten werden afgeslagen, meer dan vijf dagen na elkaar. De eerste 
maal werd de vijand niet verder achtervolgd, toen het bericht van de 
Chinezen-opstand in Batavia "een heele commotie veroorsaakte". De 
tweede maal staken de Boneěrs in plaats van de achtervolging in te 
zetten de omgeving (van Peneki tot aan Penrang, Kr.) in brand. Daarna 
ontvingen zij dagelijks ambassadeurs van de Wadjorezen. 

Volgens PP kwam de eerste afgezant echter van de N ederlan.ders, 
op de volgende dag. Bijna 25 dagen Iang gingen nu haast dagelijks gezan
ten over en weer. De Nederlandse eisen: o.a. een boete van 5280, over
eenstemming met de Boneěrs, afstand van Timurung en teruggave van 
Bonese kanonnen, werden door Wadjo' afgeslagen. Volgens Smout 
kwamen de onderhandelingen niet verder door te hoge eisen van Bone.19 

18 Memorie Smout fot. 249-259 bevat de beschrijving van z\in tocht naar Wadjoy. 
111 Smout geeft een uitvoerig citaat, uit wat blijkbaar de vertaling van een brief 

van Wadjo' aan Bone is: "om ul. zUn wij niet hier gekomen, maar wel om de 
wille van de Compagnie wiens wapenen ons daar toe gebragt hebben, en niet 
de uwe want trouweloos zijn tot nu toe alle behandelingen geweest, thans staat 
g\jl. streng om een boete op ons te leggen, en bovendien af te eijschen een 
somma van 33333 rds. die gij bU het maken der laaste vreede aan ons betaald 
hebt, daar sit den Madanrang en Tomilalang die onse deze somma soo in geld 
als alderleij soort van affecten door hun selven ten pr\ise gestelt hebben over
handigt, niet uijt hoofde van onse overwinning maar als een oude schuld die 
wij hebben moeten betalen toen radja Palacka door verraad onse stad Tosora 
heeft laten verbranden w\i sijn soo onregtvaardig niet geweest om ul. hoven 
de overwinning nog een smertelijke boeten op te leggen, maar hebben integen
deel bij het maken van de vreede in den J aare 1737 den ll J unij op eenen 
Sondag 1 dit stont met Hollandse letters u\itgedrukt I het rijk Timoerong aan 
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Smouts leger had te lijden van ziekte, door stage regens in de moeras
sige valleien (in de streek ten Noorden van Tjenrana blijkbaar), zodat 
hij het aanbod van de koning van Tanete J osoeph Faharoedin ( d.i. La 
O 'dang) om Lagusi in te nemen dankbaar aannam. Twee of drie dagen 
later was de operatie geslaagd. Vanuit Lagusi, "een schoon dorp, met 
meer dan 1000 regelmatig gebouwde huizen", waar het leger weer op 
zijn verhaal kwam, beschoot men Tosora (op Vrijdag 16 Dzu'l-}:liddjah 
( = 3 Maart) volgens PP) met kanon en mortier. De bij na voltooide 
voorbereidingen om Tosora te nemen werden echter door hevig onweer 
en hoog water weer te niet gedaan, en toen men daarvan bekomen was, 
begonnen de onderhandelingen weer (Smout). 

De Kr. en PP berichten evenwel, dat Soppengse (en Tanetese) 
troepen, die uit Lagusi de rivier overstaken, door de Pilla' en toAssa 
volledig verslagen werden. Zeven dagen na het begin van de beschieting 
waren er weer gezanten van de Nederlanders, I Sussa en Antjes Kama
rang, om wapenstilstand aan te bieden (PP). De Nederlanders lieten 
hun eerste eisen vallen en probeerden in de langdurige onderhandelingen 
die volgden, Wadjo' te bewegen een contract (surěs) te tekenen, lieten 
zelfs de Kadi van Wadjo' met een Koran voor een plechtige eed over
komen, maar Wadjos stemde niet in met de woorden in de "brief" 
over de "assobakěng" met de Compagnie. En tenslotte op W oensdag 
13 Mu}:larram (= 29 Maart) vertrokken de Nederlanders uit Lagusi. 

Volgens Smout lag het er aan, dat Wadjos een vrije bondgenoot 
wilde zijn als Bone en Goa en geen "slaaf", terwijl Bone niet met 
Wadjo' gelijk gesteld wilde worden.20 Hij schrijft dat de Wadjorezen 
beloofden zich aan de andere bepalingen van het niet getekende verdrag 
te zullen houden.21 Op 20 Apríl (dagboek van Goa) was Smout weer in 
Makasar terug. 

De als strafexpeditie tegen het vermetele Wadjos opgezette onder-

de Coningin ter leen afgestaan en buijten dat dese vreede aan onse seijde niet 
verbroken is, brengt g\i de blanken hier om onder haar bescherming ons land 
in den grond en onherstelbaar te bederven dat g\j anders wel laten soud, en 
veel verweijtingen meer te veel om aan te halen" (fo!. 252-253). 

2° Het concept-verdrag dat aan de Wadjorezen ter tekening werd voorgelegd 
(d.d. 25 Maart 1741), is door Stapel uitgegeven in Corpus Diplomaticum V 
pg 314-316. Het bevat de bepalingen dat Wadjo' zich verplichtte 1° het ver
drag van 1670 opnieuw te erkennen, ZO zich te onthouden van vaart in de 
Tominibocht, 3° Timurung aan de ArumPone te laten, 4° Bonese goederen te 
restitueren, verder (5°-70) wilde het de vrede tussen Bone en Wadjo' en hun 
onderlinge onafhankelijkheid onder toezicht van de Compagnie herstellen. Het 
geschil liep dus wel over het eerste artikel. 
De namen van de in de aanhef genoemde hoofden der drie hoofdvaandels zijn 
wel te herstellen als: Ranrěng Tua Daeng Paguling, Ranrěng Bettempola 
Daeng Warani en Ranrěng iTarotěnreng toAssakuta (? "Toea Sakoeta"). 

21 Memorie Smout folio 258. Naar Batavia schreef Smout dat zeven van de 
veertig vorsten van Wadjo' uit naam van de anderen het concept mondelíng 
goedgekeurd hadden. Missive d.d. 18 Mei 1741, zie Corpus V pg 316 nt. 
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neming was met een niet meer dan eervolle aftocht geeindigd. Wadjo' 
had zijn weigering om het verdrag van 1670 nog te erkennen niet 
behoeven in te trekken noch een nieuwe verhouding tot de Compagnie 
behoeven aan te gaan, en kreeg bovendien de toezegging dat opnieuw 
Wadjorese handelaars naar Makasar gezonden konden worden (PP). 
De oorzaken van bet mager resultaat van de Nederlandse expeditie zijn 
niet volledig duidelijk. Smout somt uitvoerig zijn tegenslagen op. De 
eerste veldslagen waren in feite Pyrrhus-overwinningen geweest. Was 
hij reeds tevreden als de nijvere en betrouwbare ~ Wadjorese koop
lieden - die waarschijnl~ik met Arung Singkang uit Makasar naar 
Wadjo 5 gevlucht waren - zich weer in Makasar kwamen vestigen? 
PP bericht dat op Donderdag 10 Sjawwál (= 6 December 1742) de 
gezant La Taning naar Makasar gezonden werd met de boodschap aan 
de Gouverneur (toMaradjae), dat de Wadjorese handelaars naar 
Makasar onderweg waren; nog enkele verzoeken van Wadjos werden 
terzelfder tijd alle ingewilligd. 

Voor Arung Singkang betekende deze afloop bij alle mislukking een 
positief resultaat. Wadjo 's positie was in feite grotendeels ongebroken. 
Dit ondervonden ook de vazallen en bondgenoten van Wadjo 5 die bij 
de eerste nadering der Nederlanders in groten getale waren afgevallen. 
Zij bleken misgerekend te hebben. Reeds drie dagen na de aftocht der 
Nederlanders, deelt PP mee, stuurde de Arung-matoa zijn eigen garde, 
de zeerovers (pa sgora 5 e) die hem overal vergezeld hadden, op Siden
reng af, dat zich weldra onderwierp. Successievelijk werden vervolgens 
de andere ~fvalligen voor hun ontrouw beboet. 

PP eindigt zijn aaneengesloten mededelingen over Wadjo 5 met het 
gezantschap van La Taning naar Makasar. De oorspronkelijke schrijver 
van dít stuk, waaruit we slechts de belangrijkste punten konden weer
geven en dat zeker een eigen uitgave verdient, was mogelijk met de 
Wadjorese handelaars naar Makasar verhuisd. Na deze datum althans 
hebben bijna alle aantekeningen betrekking op de Wadjorese en Maleise 
kolonies te Makasar. 

De chronologie van de volgende in de Kr. (cn H en Fl) vermelde 
gebeurtenissen is daaruit niet op te maken. Van de langdurige strijd 
met de Pilla s La Gau. ', begonnen met een geschil met Sidenreng waarin 
La Gau' voor dit land partij koos en waarbij door de onverzoenlijke 
houding van de Arung-matoa Wadjo, in een burgeroorlog van ruim 

" vier jaar gedompeld werd,23 is elders geen beschrijving overgeleverd. 

2'.! Smout geeft zelí een voorbeeld van de eer!Ukheid der Wadjorese handelaars, 
zie [van Hoěvell], Bijdragen pg 239. 

23 De in de Kr. vermelde Sanggaria, bondgenoot van La Gau', was wel de Luwu
rese Opu Sanggaria die in 1757 tegen Luwu' in opstand kwam (Ligtvoet, Bouw
stoffen voor een historisch woordenboek van Celebes, hs Kon. Inst. H606 
foL 845). 
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La Gau' was na het kinderloos overlijden van de Datu van Pammana 
We Těnripada, deze opgevolgd (Mak 189 pg 106). Het bericht van PP, 
dat op Donderdag 9 Rabi' al-awwal/4 Februari 1751 de Datu van 
Lagusi en de veertig vorsten van Wadjo 5 begonnen vrede te sluiten 
op de hoge oever bij Lagusi, slaat dus wel op hem. Indien dit het einde 
van de burgerkrijg was, kunnen we deze in de jaren van ongeveer 
1747 tot 1751 dateren. 

De volgende strijd met Sidenreng, tijdens welke Arung Singkang 
aftrad als Arung-matoa, moet dan enige jaren later begonnen zijn of 
Ianger geduurd hebben dan de Kr. opgeeft. Want pas in 1754 trad 
Arung Singkang af. 

Wellicht heeft TT op een van deze oorlogen tegen Sidenreng betrek
king. Uit deze drie boodschappen van de Adjattapparěng-Janden aan 
Wadjo-' en de antwoorden daarop is slechts op te maken, dat de Wadjo
rezen in Sidenreng stonden en de Patola in Alitta was. Adjattaparěng 
verzocht hen af te trekken, terwijl Wadjo 5 de voJgzaamheid van 
Adjattapparěng eiste. Namen van personen en tijdsaanduidingen ont
breken. De uitdrukking: "Allah ta'aJa weet het en zijn gezant is er 
getuige van" wijst weJ op de achttiende eeuw of Jater. 

Zeker op de tijd van Arung Singkang heeft SS betrekking. Tijdens 
La Ma ,dukěllěng had den de Arung van BeJawa La Raga en de A s da
tuang van Sidenreng toApo (de A 5 datuang met wie Arung Singkang 
oorlog voerde; hij heette toAmpo Matinroe-riSumpamminangae volgens 
Ligtvoet 24

) twist over Modjong (aan het meer van Sidenreng) en zij 
Jegden de zaak aan Wadjo-' voor. Dit wees het betwiste gebied aan 
BeJawa toe, op grond van een geschrift over een vroeger bondgenoot
schap tussen beide Janden, na een oorJog gesJoten. 

Toen de Wadjorezen, die kennelijk genoeg hadden van de eeuwige 
oorJogen van Arung Singkang, hem hun medewerking in zijn strijd 
tegen Sidenreng onthieJden, gaf hij korzeJig zijn ambt terug, en vestigde 
zich weer in Peneki. 

Van zijn opvoJgers is opnieuw weinig bekend. 
La Ma 5 danatja Arung Waetuo trad na één jaar af en ging naar 

Makasar, waar hij door amok om het Jeven kwam (F, G, Q, V). VoJgens 
PP werd hij daar in het huis van zijn schoonvader, die Matoa Mampu 
was en zelf ook gewond werd, gedood door La Pabising, een man uit 
Wage, op Vrijdag 4 Mu}:larram 1172/8 September 1758, en werd hij 
begraven in BontoaJa-'. Hij heette sindsdien Pětta Ridjallo 5 e (G; De 
door amok om het Jeven gekomen vorst). 

La Patjau 5
, de meergenoemde Arung Menge, die dus in 1755 Arung

matoa werd, trad na twee jaar af (F, G, Q, V). 
La Mappadjung Ranrěng van Tua(Aka) regeerde zeven jaar (F, G, 

21 In aantekeningen bij zijn vertaling van het dagboek van Goa, bv. pg 208. 
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Q, V) dus tot 1764.25 Tijdens zijn regering deed Arung Singkang op
nieuw van zich spreken. De Těllumpottjo hielden een bijeenkomst in 
Timurung, nadat La Ma -'dukěllěng Peneki veroverd had (F, G, Q, V), 
maar zij gingen weer uiteen zonder overeenstemming bereikt te hebben 
(G.). De Kr. is (met H) de enige die de aanleiding tot deze conferentie 
beschrijft. Arung Singkang, sedert zijn aftreden in Wadjo5 meestal 
Arung Peneki genoemd, maakte het vanuit Peneki opnieuw de Boneěrs 
met roverijen lastig, zodat dezen zijn bolwerk aanvielen. Het was dit
maal voornamelijk La Pakka, zijn zoon,26 die de schuldige was; en de 
Wadjorezen, die Arung Peneki hun bemiddeling aanboden, vroegen 
dus om zijn uitlevering. Arung Peneki, de oude vijand van Bone, wenste 
zich echter niet naar de Boneěrs te schikken. Dezen drongen nu in 
Peneki door en La Pakka werd gedood. De Wadjorezen kregen daarop 
van hen gedaan, dat zij aftrokken en dat men in Timurung zou 
bijeenkomen. 

Van deze conferentie zijn in UU uitvoerige notulen bewaard. Ret 
jaartal dat UU2 opgeeft, 1763, is het juiste, daar de data van de zeven 
vergaderingen voor dat jaar- en niet voor 1760, zoals UU1 opgeeft
kloppen: Donderdag 26 en Zaterdag 28 Mei, Zaterdag 4, Dinsdag 7, 
Dinsdag 14, Maandag 20 en Donderdag 23 Juni. De in Nederlandse 
berichten genoemde oorlog tegen Peneki van 1761 en 1762 was dus 
de aan deze conferentie voorafgaande.27 

De vorsten der drie landen namen zelf aan de besprekingen geen 
deel. Zij zouden pas komen als er overeenstemming bereikt was tussen 
hun vertegenwoordigers. N amen s Bone voerden het woord de Makkě
dang-tana, Arung Mampu en de toMarilalěng, namens Soppeng de 
Sulledatu, de Watallipu en de Pollipu, en namens Wadjo' Arung 
Betteng (La Sangngadji, Kr.), de Pilla 5 (La Gau-', Kr.), Arung 
Udjung, Arung Ta 5 toAllewoang, Barangae ( ?). en Puanna Lekkě-'. 

W e zullen de vaak moeilijk te doorgronden en weinig systematische 
besprekingen in UU niet op de voet volgen. Dit in zijn soort wel unieke 
stuk komt zeker voor een eigen uitgave in aanmerking. 

Bone eiste dat Arung Peneki schuldig verklaard zou worden als 

25 Blok (Beknopte Geschiedenis pg 60) schrijft (in 1759) dat er na het aftreden 
van Arung Singkang nog geen nieuwe Arung-matoa benoemd was. Hoewel 
vaststaat dat dit niet volledig juist is (La Ma-'danatja stierf in 1758 als ex
Arung-matoa), is het wel mogel\ik dat er eerst een interregnum zonder hoofd
vorst is geweest, niet vermeld in de Wadjorese stukken. De hier opgegeven 
jaartallen zouden dan iets later vallen, uiterHik: 1757-1758, 1758-1760, 1760-
1767. 

~'ll Ligtvoet, Historisch woordenboek, fot. 693. Hii verwijst naar een bericht aan 
Gouverneur Sinkelaar van 4 Maart 1762, waarin La Pakka, de zoon van Arung 
Singkang, de aanvoerder in het belegerde Peneki genoemd wordt. 

27 Hiermee zij dus de voorstelling van zaken die wii in "Een Boeginees ge
schriftje", pg 152, gaven, verb~terd. 
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degene die het Těllumpottjo-verdrag vernield had (ma:Jdussa-russa) en 
Wadjo 5 trachtte tijd te winnen door te verzoeken om preciese opgave 
van al zijn misdaden. Allerlei oude kwesties werden nu opgerakeld, zoals 
de expeditie tegen Makasar, en de gevangenneming van de Soppengse 
Datu Puanna I Matta' (La Padassadjati) door zijn zuster de Arum
Pone Bataritodja (in 1727) en diens overlijden in zijn verbanningsoord 
Beula. De poging om op grond van de bepalingen van het oude Těllum
pottjo-verdrag een gezamenlijke actie tegen Peneki mogelijk te maken, 
slaagde niet, doordat men het over de inhoud van dít verdrag niet eens 
was. Men vergeleek zelfs de verdragsexemplaren uit elk der drie landen. 
De Soppengse en Bonese bleken gelijk te zijn, de Wadjorese was "wel 
wat Iang". Tenslotte bleken de Arung-matoa en de ArumPone gezien 
de geringe vorderingen overeengekomen te zijn, dat de afgevaardigden 
voorlopig maar beter uit elkaar konden gaan. 

Wat het aanhangsel van de Kr. (in El) over deze conferentie mee
deelt, is dus lang niet volledig. De daar vermelde vraag van Arung Ta s 

La Malla' to Allewoang stelde hij volgens UU in enigszins andere 
bewoordingen tegen het eind van de tweede bijeenkomst. De Makkě
dang-tana antwoordde, dat men bijeengekomen was om het goede 
te zoeken, "dat onze vroegere vorsten voor ons hebben ingesteld". De 
in de Kr. hierop volgende plechtige verzekering dat men het op dit 
punt eens was, vinden we in UU niet terug. Men krijgt uit UU dan 
ook niet de indruk, dat deze episode bijzonder belangrijk was. 

Mogelijk heeft Bone na deze mislukte poging om zijn bondgenoten 
tegen Peneki in het geweer te roepen, de plaats op eigen gelegenheid 
nog aangevallen. Hierop wijst het bericht van PP, dat de Pětta 

mangkau 5 (de ArumPone La Těmmasongě' Datu Baringěng, de oude 
tegenstander van Arung Singkang die in 1747 zijn zuster Bataritodja 
in Bone opgevolgd was) op Donderdag 13 Rabi' al-iichir 1171/20 Oc
tober 1763 in Makasar arriveerde na teg.en Peneki gestreden te hebben. 

In 1765 overleed Arung Singkang.28 Daarmee was ook de oude vete 
ten einde. Het schijnt dat de meergenoemde Arung Tas hemin Peneki 
opvolgde. Deze Wadjorese vorst, die in de vorstenlijsten meestal La 
Maliwungěng toAllewoang heet en (in 1764 of uiterlijk 1767) La 
Mappadjung in Wadjo' opvolgde, wordt in deze stukken ook Arung 
van Peneki genoemd. 

2s [van Hoěvell). Bijdragen pg 247. 
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E. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 

Trachten we na de voorafgaande critische vergelijking van het 
materiaal te komen tot een bepaling van de ouderdom der voornaamste 
kronieken, dan hebben we uiteraard voor elke tekst in het tijdstip of 
-vak van de gebeurtenis waarmee de tekst eindigt, een vaste terminus 
post quem. Een even vaste terminus ante quem is evenwel in geen der 
gevallen te vinden. Bij historische geschriften ligt in dat geval een 
belangrijk gegeven voor een iets nadere tijdsbepaling in de mate van 
historiciteit van het slotgedeelte der teksten. Men kan immers ver
wachten, dat een kroniekschrijver over zijn eigen tijd het nauwkeurigst 
kan en zal zijn, en dus omgekeerd dat een grote mate van betrouwbaar
heid van het slot een aanwijzing voor afsluiting in 's schrijvers eigen 
tijd inhoudt. 

Met deze criteria in de hand kunnen we zonder twij fel A als de 
oudste ons overgeleverde tekst aanwijzen. Het laatste gegeven dat hij 
bevat, is de regeringsaanvaarding van toArewo ( + 1650) en de mede
delingen over de daaraan voorafgaande periode sinds + 1610 zijn 
grotendeels uniek en bovendien zeer betrouwbaar. Daar komt bij dat 
hij in zijn met E vergelijkbare gedeelten in een aantal gevallen waar 
E ( en C) corrupt zijn de juiste lezing bewaard heeft. Eveneens op 
relatieve ouderdom wijst de taalkundige eigenaardigheid, dat het woord 
ěnrěngnge "en", hier constant voorkomt in de vorm ěnrěngngia, waar
uit ongetwijfeld de eerste vorm door contractie is ontstaan. Deze feiten 
geven aanleiding om aan te nemen, dat de oorspronkelijke tekst niet 
Iang na 1650 zal zijn samengesteld. 

In verband met de toestand waarin de tekst thans verkeert, moet 
echter met de mogelijkheid rekening gehouden worden, dat het oor
spronkelijke slot verloren is gegaan, zodat niet 1650 het eindjaartal 
was. Want niet alleen vertonen A 1 en 2 verscheidene grote hiaten, maar 
bovendien staan een aantal willekeurige brokstukken van verschillende 
lengte in chronologisch omgekeerde volgorde. Stellen we de 9 voor
naamste dezer stukken in hun oorspronkelijke volgorde door cijfers 
voor, dan is de aangetroffen volgorde: 8 7 S 6 9 1 4 3 2, waarbij 7 en 9 
fragmenten zijn uit resp. 6 en 8. Daarnaast zijn er enkele doublures, die 
soms onderling afwijken in details, en enkele geheel uit de toon vallende 
fouten juist ook in de betrouwbaarste delen. Het komt ons voor, dat 
alle genoemde feiten hun oorsprong vinden in een "catastrofe", die het 
oorspronkelijke manuscript heeft ondergaan - stel een brand -, en 
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waaruit het voor een deel onherstelbaar beschadigd én in stukken en 
brokken is te voorschijn gekomen, waarna de resten zijn overgeschreven 
zonder dat men er in geslaagd was de oorspronkelijke volgorde te her
steHen, terwijl sommige half onleesbare plaatsen foutief gei'nterpreteerd 
werden. De doublures kunnen wijzen op een dubbele tekst in het oor
spronkelijk of liever op een herhaalde poging tot overnemen van het 
beschadígde hs. 

Verklaart deze hypothese de huidige toestand van het geschrift, deze 
toestand zelf verklaart op analoge wíjze, waarom een groot deel van 
deze tekst Jater niet meer bewerkt werd en zíjn stof ook niet in andere 
kronieken is opgenomen, maar daarentegen bij zonder getrouw bewaard 
en overgeschreven werd: men heeft ook Jater de volgorde niet weten 
te herstellen en de tekst dus in de latere geschiedschrijving niet meer 
kunnen gebruiken. De eníge uitzonderíngen vormen het fragment dat in 
A3--6 bewaard is en het tweede deel van B. Het laatste is een groten
deels literaire bewerking ( trouwens in B 1 en 2 soms verschillend) van 
een stuk van A uit een latere, verder niet te bepalen tijd. 

Is de hypothese van de vorige alinea aanvaardbaar, dan houdt deze 
ook in dat de "catastrofe" vóór de eerstvolgende kroniek plaats gehad 
moet hebben. Nu biedt ook dit niet veel houvast. Want welíswaar is C 
van na 1670 (de val van Tosora), maar het slotgedeelte is, hoewel 
nauwkeuríger dan het overeenkomstige deel van E, toch beknopt en níet 
zonder fouten, zodat híj pas geruímere tijd nadíen zal zijn opgeschreven: 
-+- 1700, om de gedachten te bepalen, misschien zelfs nog Jater. We 
blijven aan de veilige kant als we A eind-zeventiende-eeuws en C begin
achttiende-eeuws noemen. 

Bezien we nu eerst E. Bij het begin van de conferentie in Timurung 
van 1763 eindigt deze tekst. Het aanhangsel over deze bijeenkomst is 
duidelijk een latere toevoeging. Het eigenaardige feit, dat deze confe
rentie niet meer behandeld werd, terwijl Jater de notulen (UU) zelfs 
nog bestonden, maakt de veronderstelling verleidelijk dat deze kroniek 
voor, eventueel ten behoeve van deze conferentie samengesteld is. Er is 
echter geen enkele positieve aanwijzing in die richting. Het geschrift 
over het Těllumpottjo-verdrag dat op de vijfde dag van de conferentie 
van Wadjo$s zijde naar voren werd gebracht, was weliswaar zeer 
waarschijnlijk hetzelfde dat E nog bevat : de opmerking van Bonese 
zijde dat het nogal Iang was vergeleken bij de Bonese en Soppengse 
stukken, past alleen op het stuk in E. Dit bewijst echter slechts, dat 
toen althans het begindeel van E reeds bestond. Voor noch tijdens de 
conferentie lijkt er voldoende tijd geweest te kunnen zijn voor het 
samenstellen van het laatste deel. Dit is bovendien niet dermate helder 
en betrouwbaar, dat het aan de eigen tijd toegeschreven kan worden. 
De schrijver hiervan moet echter wel over vrij uitvoerige gegevens over 
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de tijd van Arung Singkang beschikt hebben en ook de belangstelling 
daarvoor gehad hebben, die men voor een betrekkelijk nabij verleden 
heeft. W e zullen dus met enig recht het eind van de achttiende eeuw 
als tijd van ontstaan kunnen aanwijzen, bv. tussen 1770 en 1790. 

Van de andere kronieken zijn F en H, die min of meer de traditie 
vanE voortzetten (H heeft ook aan Den MM ontleend), negentiende
eeuws: resp. van na -+- 1840 en na -+- 1880. Behalve G (na -+- 1840) 
staan ook Den J, K, Len M ieder op eigen wijze grotendeels naast de 
traditie van de bovenbesproken kronieken. D is waarschijnlijk van enige 
tijd na 1738 (de komst van Arung Singkang), de Bettempola-genealo
gieen uit de tijd van Daeng Situdju (gest. -+- 1741). Van de vorsten
lijsten zijn N-0 uit de achttiende eeuw, P-T uit de negentiende en U 
en V uit de twintigste eeuw. 

De samenhang die er tussen verscheidene kronieken bestaat, wijst op 
een door de eeuwen heen voortgezet "historiografisch bedrijf" van 
bewerken, hergroeperen, en voortzetten van een historische traditie. 
V ooral E draagt nog duidelijk de sporen van een gecompliceerde 
wordingsgeschiedenis. Allereerst valt hij in drie gedeelten uiteen, die 
we hier voor het gemak als a, b en c zullen onderscheiden. Deel a 
loopt van het begin tot kort na de Islamisering (-+- 1611), b vandaar 
tot aan de komst van Arung Singkang en c is het deel over deze vorst 
tot het eind. W e zuBen deze delen achtereenvolgens bespreken naar 
samenstelling, herkomst en historiografische kenmerken. 

Zowel Ea als C onderscheiden zich tegenover A door de invoeging van 
uitvoerige genealogieen en van vorstenuitspraken in de gewone kroniek
stof van oorlogen, verdragen en verhalen over vorsten. N u blijkt op 
sommige plaatsen, dat C behalve stilistisch ook historiografisch bewerkt 
is in vergelijking met E, terwijl C anderzijds in de genealogieen vaak 
juister, vo1lediger en ook verder voortgezet is. Waar vergelijking tussen 
E, C en A mogelijk is, hebben E en C soms gemeenschappelijke corrup
telen tegenover A, terwijl in de varianten soms A en E, soms A en C 
overeenstemmen. W e kunnen ons de verhouding we11icht zo voorste11en, 
dat C en Ea op eenzelfde Vorlage x teruggaan, die zelf gedeeltelijk 
stof van A bezat gedeeltelijk uit een traditie naast A putte maar wel 
reeds de genealogieen bevatte, en waarvan E en C beide een soms 
ingrijpende bewerking zijn. Aangezien C tot aan zijn slot (1670) 
genealogieen bevat en daardoor compositorisch een eenheid vormt, 
terwijl Ea desondanks al eerder, met -+- 1611, is opgehouden, zal ook 
x tot evenver als C doorgelopen hebben, maar zijn slot ( 1611-1670) 
reeds verloren hebben voordat hij gebruikt werd voor de samenste11ing 
van E. De maatstaf van de historische betrouwbaarheid laat zien, dat 
er een vrij grote tijdsafstand tussen A en x geweest moet zijn. Dit 
bevestigt op zijn beurt de tamelijk Iate datering van C. 
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Dat de genealogische stukken een oorspronkelijk aaneengesloten 
vorstengenealogie vormden, en op vrij willekeurig gekozen plaatsen 
in de Kr. zijn ingevoegd, blijkt wel daaruit, dat meestal elk verband 
met de context afwezig is, dat soms zelfs twee generaties vlak na 
elkaar behandeld worden, en dat er een vrij strak volgehouden eigen 
systematiek in is op te merken. De reden voor hun invoeging ligt wel 
in de wens de familieverwantschap tussen de Arung-matoa's van die 
tijd aan te tonen zoals dat voor echte dynastieen gebruikelijk was, maar 
wat slechts op een vrij uitgebreide wijze mogelijk was vanwege de 
ingewikkeldheid van die verwantschap. De enkele losse mededelingen 
over huwelijken van vorsten zonder vermelding van kinderen die zowel 
in Ea als ook verder voorkomen, behoren daarentegen vermoedelijk 
wel tot de eigenlijke kroniekstof. In F zijn de verschillende genealo
gische passages weer uit de kroniek genomen en bij elkaar gezet (Fl 
pg 65---68, 70--79). Dat we hier niet met de oorspronkelijke volledige 
genealogie te doen hebben, blijkt uit enkele kleine kroniekstukjes die 
er tussen zijn blijven staan. 

Het is te begrijpen, dat deze ook voor afschrijvers dorre namenrijen 
in het Iange proces van de overlevering wel het meest van verminking 
te Iijden kregen zowel in de vorm der namen als in de omvang. Er zijn 
ook in C onderbrekingen in de stambomen, dus hiaten in de tekst. Het 
komt ook voor dat er meer kinderen uit een huwelijk worden aange
kondigd dan er namen worden opgegeven. Vaak zijn de namen te 
herstellen door de systematische opsomming waarin bv. de huwelijken 
van broers in volgorde achtereen staan, zadat van vele namen te vinden 
is waar ze voor de tweede maal voorkomen. Daarbij kan ook vaak gelet 
worden op de betekenis die de meeste namen nog bezitten. Dikwijls zijn 
het ( als eigennaam gesubstantiveerde ?) werkwoordsvormen van een 
type als pa- + -i, bv. Patiroi, Patongai, Paraoi, Pawěllangi, interessante 
wel oude, op transitieven (-t) gebaseerde intransitieven, verder bijzon
der veel de merkwaardige negatieve passieve vormen met těnri- bv. 
Těnrisumpala, "niet-weerstreefd" of "niet-te-weerstreven" ( er zijn in 
deze categorie opvallend veel betekenissen in de geest van "niet-tegen
te-houden" e.d.), of de negatieve adjectieven met těmma- bv. Těmma
songě', "niet-driftig", verder (intransitieve) causatieven met mappa-, 
bv. Mappatunru', "doen-bukken", en adjectieven, bv. La Mario, "de 
vrolijke". Daarnaast zijn er merkwaardige eenlingen als Pataněmpunga, 
"bloemenplanter", Datualě', "bosvorst" en Pěnnomatanna, "voloogje". 
Talrijke zijn echter thans onvertaalbaar en bevatten blijkbaar reeds Iang 
verouderde woorden, bv. Ma'dualěng, Těnriabeng, Tjettjeulu, U'dama 
en Tjarepou. 

Reeds Ligtvoet heeft opgemerkt dat de eerste en de tweede naam (in 
deze tekst meestal ingeleid door resp. La en to- voor de man en door 

145 
10 



resp. We en Da voor de vrouw) vaak synoniem zijn (Dagboek 
pg 103 nt). Ook uit de Kr. zijn hiervan verschillende voorbeelden te 
geven : bij La Mario hoort toPagele,, "kriebelaar", bij W e Pěnno
matanna Da Lempe, "vloed", verder La Mappepulu toAppamole, "de 
genezer, de hersteller". De eerste naam heet wel speciaal asěng, naam, 
of anders asěnrialena, eigennaam, en de tweede pattěllarěng, bij gebrek 
aan beter meestal door "titel" vertaald, maar eigenlijk een bij- of noem
naam, of ook wel asěnriana,na, tecnonymicum. Inderdaad heeft de 
tweede naam vaak deze laatste functie, in welk geval een betekenis
overeenkomst met de eerste meestal niet te constateren is. Een enkele 
maal wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat een moeder of vader na de 
geboorte van een kind hiernaar genoemd werden, bv. La Radjaurěng 
zoon van Bongawalie toRadjaurěng (pg 164 rg 8-11). In andere ge
vallen is daarvan geen sprake en hebben bv. een broer en een zuster 
dezelfde tweede naam. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is buiten de 
Kr.: Arung Palakka en zijn zuster resp. toUnru 5 en Da Unru 5 ge
noemd, terwijl beiden als kinderloos te boek staan (B.Chr. I pg 496). 

De tweede naam wordt verder als noemnaam vaak afgekort, bv. 
toParaoi heet in het verhaal steeds toRao, en to U s dama vaak to U' da. 
Een regel is waarschijnlijk dat de begin m- bij de tweede naam vervalt, 
bv. La Ma5 darěmměng naast toA 'darěmměng en La Mallěngngěng 
naast toAllěngngěng, toAppamole, toAppamaděng enz. 

Ook de vorstenuitspraken van Puang riMa'galatung en toU 5 dama 
zijn van elders, uit de verzamelingen Latoa-stof, ingevoegde elementen. 
Wat de Kr. hiervan bevat is niet meer dan een kleine keuze uit deze 
waarschijnlijk mettertijd aangezwollen stroom van wijsheden, op naam 
gesteld van grote figuren uit het verleden. 

De grote verschillen die er in de overige kroniekstof tussen A, C en 
Ea bestaan, laten zien dat er aan dit materiaal veel gearbeid is. Hoewel 
de motieven voor het aanbrengen van vaak ingrijpende veranderingen 
bijna nooit na te gaan zijn, en veei ook op rekening van de onvolkomen 
overleveringsmethode gesteld moet worden (zie bv. pg 69 nt 20 en 
pg 73), is deze arbeid wellicht te zien als een herhaaldelijk en met 
wisselend succes ondernomen poging om op grond van talrijke losse 
verhalen en kortere berichten over de zestiende eeuw, die, naar men 
moet aannemen, grotendeels mondeling waren overgeleverd, één aan
eengesloten en chronologisch geordend beeld samen te stellen. In dit 
proces is Ea zeker het hoogtepunt. Het is een tot een groots geheel 
uitgegroeid geschiedwerk, dat als zodanig bewondering verdient door 
zijn over het geheel hechte chronologische ordening, zijn streven naar 
het laten overheersen van een historische ontwikkeling en het afstand 
nemen tot legendarische en mythische stof en tot verklaringen van 
het ontstaan van adat. Maar zo wordt het tevens begrijpelijk dat iedere 
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reconstructie van het geschiedgebeuren op grond van al de desondanks 
vaak heterogene en tegenstrijdige bestanddelen die ter beschikking 
staan, onzeker moet blijven. 

In Ea zijn in principe alle gebeurtenissen chronologisch geordend. 
Des te meer valt het op, dat het daarop volgende deel daar niet aan 
toekomt. Hier overheerst het "dynastieke" ordeningsbeginsel: de hoofd
vorsten worden in chronologische volgorde opgesomd, maar de gebeur
tenissen tijdens hun bewind niet. Het duidelijkst is dit in het gedeelte 
over La Sale. Alle mededelingen worden hier ingeleid door een 
formule als : iatona Arung-matoa ... , "ook onder zijn regering ... ", 
en zo slechts losjes aaneen geregen. Dit is de wijze waarop de andere 
bekende kronieken zoals die van Bone en Goa eveneens zijn ingericht. 
Het element van aanduiding van tijdsafstand vindt men hier slechts 
af en toe. In de Makasaarse worden de verschillende over de vorst 
te vermelden feiten zelfs in rubrieken bijeen gezet zoals: namen, ver
overingen, vrouwen en kinderen, ingevoerde vernieuwingen. Ook de 
meeste andere Wadjorese kronieken ( en voor hen geldt dat ook t.a.v. 
de beginperiode) zijn op deze manier geordend. Bovendien zijn ze vaak 
sterk in omvang geslonken. Want deze ordening gaf zeer licht aan
leiding tot een verschralingsproces : men kon zo weinig per vorst 
vermelden als men wilde, de bestaande ordening bleef toch aanwezig, 
zodat men desgewenst alleen een vorstenlijst over kon houden. Ergens 
midden op de weg van dit inkortingsproces staat ook Eb. Hier en daar 
bevat het zelfs minder dan bv. D. Daar D en ook bijna alle oudste 
vorstenlijsten van na La Sale zijn, is het 't meest waarschijnlijk, dat de 
samensteller van de Kr. het laatste deel van zo'n korte kroniek over
genomen heeft om de afstand tussen deel a en deel c te overbruggen. 

Deel c is weer een aaneengesloten verhaal met gesprekken en tijds
ordening, dat daarin weer overeenkomsten met a vertoont. Het ken
merkt zich naar zijn inhoud als eenheid door de aandachtsconcentratie 
op de geschiedenis van Arung Singkang vóór, tijdens en na zijn 
regering, en naar zijn stijl tegenover het voorgaande bv. door een 
opvallende voorkeur voor de zinswending: naia napogau 5 gevolgd door 
een door het suffix -e gesubstantiveerd werkwoord : "en dit deed 
hij ... -en". Vergelijking met PP dat een groot deel van dezelfde 
periode maar dan uitvoeriger behandelt, doet zien dat dit stuk niet de 
bron van Ec is. Want de schrijver daarvan (of van het stuk waarop PP 
berust) behandelt enerzijds niet de strijd van Arung Bettempola tegen 
Bone tijdens de tocht naar Makasar van Arung Singkang (hij was 
mogelijk zelf met de expeditie meegegaan) en is anderzijds reeds vóór 
1745 naar Makasar verhuisd en vermeldt nadien niets meer over 
Wadjo 5 zelf. Zeker in het begin is Ec ook meer Wadjo 5 -centrisch dan 
PP, dat van de aanvang af aan Arung Singkangs kant staat. Maar het 
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is geenszins onmogelijk, dat het een samenvatting is van een stuk als 
PP. Want dít kenmerkt zich behalve door zijn grote uitvoerigheid door 
de veelvuldige vrij preciese dateringen en de grote plaats die aan bood
schappen van de bij onderhandelingen heen en weer gaande bodes is 
ingeruimd. Als zodanig kan het een genre van geschriften vertegen
woordigen, die, zelf geen kroniek, tussen het dagboek en de kroniek 
instaan. Van de losse aantekeningen van het dagboek is reeds een 
lopend verhaal - geheel in chronologische volgorde - gemaakt, maar 
de data zijn nog niet alle, zoals in de kroniekstijl gewoon is, tot tijds
afstanden ("zoveel dagen, maanden of jaren na dit gebeurde dat") 
omgezet. Het is te betreuren, dat er uit Wadjo$ geen enkel dagboek 
zelf is bewaard, zodat we dit genre van geschiedbronnen moeten missen. 
In deze omstandigheid wordt PP, het geschrift dat het dagboek het 
dichtst nabij komt, bijzonder waardevol. 

Door de vele "boodschappen" die er in voorkomen, staat het eveneens 
dicht bij een andere bron. W e kunnen hierbij uitgaan van een citaat uit 
de memorie van Smout (1744), waar hij beschrijft hoe de Buginese 
staten verdragen sluiten per bode : "De een laat de anderen haar con
cepten mondeling weeten en die werden door eenen daartoe gestelden 
schrijver van diegeen die se ontfangt nauwkeurig aangetekent, maar 
den bode brengt nimmer antwoord weder terug en soo gaat het aan 
de andere sijde in tegendeel totdat men overeengekomen is"? 

W e zien hier dus hoe door een speciale beambte een brievenboek 
werd bijgehouden (in een dagboek?), waarin niet alleen de eigenlijke 
verdragsteksten zullen zijn ingeschreven maar ook alle voorafgaande 
onderhandelingen, kortom alle inkomende "brieven". Voor de historio
grafie moet dit een bijzonder waardevol bronnenboek geweest zijn. 
Zowel verdragen als correspondentie komen we soms als losse stukken 
in de hss tegen en dan kunnen ze wel als bronnen aangemerkt worden 
(bv. Z en TT, ongedateerd !). Zodra ze in kronieken zijn opgenomen, 
zijn ze echter, en zelfs wel bij voorkeur, aan "bewerking" onderhevig, 
doordat de vele geijkte formules zich in details, aantal en volgorde 
gemakkelijk lieten varieren. 

Zo kunnen we dus dagboek en brievenboek in het algemeen als de 
belangrijke bronnen aanwijzen, waarop de kroniekschrijver zich kon 
baseren, soms met stukken als PP als intermediair. Dat dergelijke korte 
stukken of episodes ook een andere herkomst kunnen hebben bewijst 
Fl, een bewerking van de Kr., die echter door een verdeling in hoofd
stukken-met-opschriften op weg is uit elkaar te vallen: het gedeelte 
over Arung Singkang is in feite reeds apart komen te staan. 

Wat tot nu toe "kroniek" is genoemd draagt in de Buginese termino-

1 fot. 221-222. Smout is te absoluut in zijn uitspraak: niet altijd werd een bode 
zonder antwoord teruggezonden. 
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logie de naam attorialong (Makasaars: patturioloang). Dit is het best 
te vertalen als: "het de mensen van vroeger betreffende", waarbij het 
onderscheid tussen geschiedverhaal en geschiedgebeuren niet aan de 
orde komt ( een kroniek kan zowel attoriolong heten als daarover han
delen) noch verschil gemaakt wordt tussen een chronologisch geordend 
(kroniek in eigenlijke zin) en een "dynastiek" geordend werk. Toch 
kan men in tegenstelling daarmee een vorstenlijst aangeduid vinden 
als "attupurěng',', rangschikking, volgorde, lijst. Attoriolong is de enige 
specifiek historiografische term; surě s, geschrift, wordt gebruikt voor 
elk afzonderlijk stuk van welke aard ook, terwijllontara 5 (in het Bugi
nees een leenwoord uit het Makasaars, dat daar weer teruggaat op het 
Maleise (Balise ?) lontar, dat, met metathesis, van het Javaanse rontal, 
"hlad van de talboom", stamt) meer een heel manuscript of "schrijfboek" 
betekent. Een werkelijke geschiedenis-term is attoriolong door de be
tekenis van het er aan ten grondslag liggende woord torioloe. Dit zijn 
"de voorouders tijdens hun leven" in tegenstelling tot waliala, de afge
storvenen (Makasaars: andja). Voor een eventueel te veronderstellen 
verband van de Makasaars-Buginese historiografie met "voorouder
dienst" ligt in deze term dus zeker geen aanwijzing. Anderzijds wijst 
dit woord er ook op, dat niet speciaal aan vorstengeschiedenis gedacht 
is: de vorsten van vroeger heten puang-rioloe. 

Desondanks nemen vorsten in de meeste kronieken een groot deel 
van de aandacht in beslag. Dit wordt nog geaccentueerd, doordat de 
kronieken vaak ingeleid worden door geijkte formules waarmee de 
schrijver zich verontschuldigt voor het noemen van de namen der 
( oude) vorsten en de kwade gevolgen daarvan bezweert. In de vertaling 
die R. A. Kern gegeven heeft van de begingedeelten van de kronieken 
van Bone, Wadjo 5 en Luwu 5 naar de uitgave van Matthes, zijn voor
beelden van dergelijke formules te vinden.2 Evenals de gepubliceerde 
kronieken van Soppeng en Tanete mist ook de Kr. een dergelijke aan
hef. Alleen G3 (de transcriptie) maakt onder de Kr.-hss hierop een 
uitzondering. Blijkbaar werden deze formules niet strikt noodzakelijk 
geacht. 

Ook een omschrijving van het doel der teboekstelling, zoals men in 
de inleiding van kronieken wel aantreft en waarvan Cense een tweetal 
voorbeelden uit Goa en Bone heeft aangehaald,3 ontbreekt in de Kr. 
Slechts in één Wadjorese kroniek (Il-3) lezen we, waarom de ver
ontruste geschiedvorser de pen heeft opgenomen ter lering van vorst 
en volk. Na de verontschuldigingsformules schrijft hij: "Slechts om 
de herinnering ( aan de oude vorsten) op te halen wordt iets ( over hen) 
te boek gesteld, want de vorsten kennen hun voorgeslacht niet zodat 

2 Kern, Boegineesche scheppingsverhalen. 
3 Cense, Aantekeningen Mak.-Boeg. geschiedschrijving pg 52. 
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die (herinnering) tenslotte zou uitslijten, en de gewone mensen kennen 
hun hoofden niet, zodat te vrezen is dat zij tenslotte geheel in de war 
zouden raken". 

M.m. woordelijk dezelfde formule dient ook ter inleiding van de 
kronieken van Mampu en Timurung. Nu zijn twee van de drie manus
cripten waarin we deze drie kronieken aantroffen (ni. Mak 44 en 115) 
afkomstig van de Sullewatang van Amali, een plaats die evenals 
Mampu en Timurung in N. Bone ligt. Misschien magen wij veronder
ste11en, dat zij alle drie het werk of althans de bewerking zijn van één 
man. Zijn aandacht voor N. Bone ( en Wadjo 5

) zou er op kunnen 
wijzen dat hij een bewoner van deze streek, misschien van Amali was. 
Hij zal dan omstreeks 1800 geleefd hebben: de kroniek van Timurung 
Ioopt tot zover door en de schrijver zegt, dat in zijn tijd de ArumPone 
La Těnritappu 5 AJ::tmad $aliJ::t (wiens doodsnaam Matinroe-riRompe
gading hij niet noemt) regeerde (1775-1812). Zijn deze veronderstel
Iingen juist dan zou dít een van de zeer weinige gevallen zijn, dat uit 
een geschrift zelf iets over de schrijver is op te maken. In het algemeen, 
en dat geldt ook voor de Kr., hullen de auteurs en afschrijvers zich in 
volstrekte anonymiteit. 

Onze Iaatste conclusies moeten over de hierna volgende tekstuitgave 
handelen. De Kr. is gebleken één faze uit de ontwikkeling van de 
Wadjorese historiografische traditie te zijn. Principiěel kunnen de 
andere teksten die de Kr. voorafgaan of volgen, dus bij de uitgave niet 
betrokken worden, maar kamen daarvoor a1leen de afschriften E1 en 
E2 in aanmerking. Aangezien het niet mogelijk is op grand van slechts 
twee hss een Vorlage te reconstrueren, hebben we E1, de beste van de 
twee, die de minste hiaten vertoont, tot grondslag genomen voor het 
grootste deel van de uitgave. 

Afschrijversfouten van El zijn bijna alle met behulp van E2 stil
zwijgend hersteld. Ook de stilistische varianten van E2 zijn in het 
critisch apparaat niet vermeld. In die gedeelten waar C direct parallel 
loopt met E1 en E2 gaf C soms de doorslag ten gunste van E2 in 
gevallen waar El en E2 verschilden. De tekst is dan in die zin ver
beterd. 

Wel in het critisch apparaat vermeld zijn: 
1° de enkele gevallen waarin we aan E2 de voorkeur gaven, 
2° die waarin we op grand van C een aanvulling of verandering t.o.v. 
E hebben aangebracht, die de tekst verbeterde zonder dat we de zeker
heid hadden dat deze ook tot de oorspronkelijke E behoord heeft, 
3° de kennelijke fouten in E die we op grand van meestal Al, soms ook 
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F of PP, konden herstellen, waarbij we dus eveneens van het gestelde 
principe van uitgave zijn afgeweken, 
4° alle onzekere plaatsen ( vooral namen) waar op grand van geen der 
teksten een beslissing te nemen was en waar we soms tot een conjec
tuur onze toevlucht moesten nemen. 

Daar het begin van de tekst in El ontbreekt moesten we voor dit 
gedeelte een andere weg volgen. Omdat E2 in dit gedeelte zeer lacu
neus is, hebben we hier Cl (voor de eerste regels C2) tot grondslag 
genomen, die in het begin van El daarmee trouw parallel loopt en dus 
ook het in El ontbrekende in hoofdzaak juist zal weergeven. Verge
lijking met Fl bevestigt dit. Het critisch apparaat is hier m.m. op 
dezelfde wijze ingericht als baven voor het overige deel van de tekst is 
aangegeven. 

Tenslotte zijn vóór het begin van C enkele regels toegevoegd die de 
tekst een meer bevredigende aanvang geven en die het begin van G 
vormen. Hier is in hoofdzaak G 1 gevolgd. Het is zeer aannemelijk dat 
dit gedeelte tot een oorspronkelijke kroniektekst behoord heeft (C of 
E of een voorloper daarvan) hoewel het in geen andere tekst dan G 
bewaard is. Niet alleen sluit het begin van C er goed op aan, ook in 
G zelf wordt het gevolgd door ditzelfde begin van C, een stukje genea
logie, dat echter weldra abrupt afbreekt, waarna het verhaal over La 
Banra 5 volgt. Blijkbaar is dit eerste deel van G een fragment, ontleend 
aan een kroniek als C of E. W e hebben daarom gemeend gerechtigd te 
zijn de Kr. daarmee te laten aanvangen. 
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TEKST EN VERTALING 

N.B.: Terwille van de overzichtelijkheid zijn tekst en vertaling van louter genea
logische passages compress gedrukt. De vertaling is hier bovendien iets bekort : 
niet vertaald zUn hier de woorden riasěngnge "geheten'' en t>attěllarěnna "zijn/haar 
titel", die steeds resp. vóór de namen en na een tweede naam staan, alsmede het 
woord seua "één", dat in de opsomming van de uit de vermelde huwel~iken voort
gekomen kinderen gebruikt wordt. De formule hiervour luidt steeds : .. z~i kregen 
x kinderen : één geheten A, één geheten B, enz.". 
Soms zUn voetnoten die bij de vertaling behoren, op de curresponderende pagina 
Buginese tekst te vinden. 



Ianae surě' ppoada-adaengngi pammulanna Arungnge riTjinnot
ta'bi. La Matatikka' asěnna ttompo'e riBuangkadjang. Nalao 
riSadjoanging. Naěngka anPna manurungnge pole riSawitto 
magělli nalao riSadjoanging, naritte' rimatoae riSadjoanging. 

5. Nalaona La Matatikka' ppowawinei Linge-'manasa, ia pole ri
Sawitto, ana'na manurungnge. Natiwi'ni La Matatikka' wawi
nena, nalao mallekkě-'-dapurěng ribulu-' Tjinnong, naonro ma'dare 
ma'galung. Napakkeasěngngi wanuanna riTjinnotta-'bi. Nadjadji
ang ana' La Matatikka-' si-'di riasěng We Těnrisui. 

10. N allakkai W e Těnrisui siala a na> na Datue riBabauae riasěngnge 
Radjalangi-', nadjadjiang ana' těllu: seua riasěng La Pawawoi, 
seua riasěng La Patiroi, seua riasěng La Patongai. N aiana La 
Pawawoi iana mmana-' i salassa 'e riTjinnotta 'bi sibawa lise. 
Iatona Arung riMampu-riadja. Naia La Patiroi iana Arung ri-

15. Tjinnotta-'bi. Na'bawine La Pawawoi riLagusi siala We Těm
perenna, aněSna Datue riLagusi, nadjadjiang ana-' těllu: seua 
riasěng La Matarěng, seua riasěng W e Těnrigau s, seua- riasěng 
We Těnriewa. Na-'bawine La Patiroi riBabauae siala massapposi
sěng aně'na aně-'darana Radjalangi', riasěngnge We Těnriwawo, 

20. nadjadjiang ana' dua: seua riasěng La Těnriba, seua riasěng La 
Těnritippě'. N a s bawine La Patongai riBola siala Těnripakkua, 
ana-'na Datue riBola, nadjadjiang ana-' ěppa-': seua riasěng La 
Těnritau s, seua riasěng La Těnripekka, seua riasěng W e Těnriesa s, 
seua riasěng W e Těnriliwěng. 

25. Na-'bawine La Těnriba riLimpoas siala Těnrinange, ana'na 
Arung Limpoa-', nadjadjiang ana' těllu: seua riasěng La Mataěsso, 
iana Arung riTjinnotta-'bi, seua riasěng We Matěngngaempong, 
iana Arung riLimpoa', seua riasěng We Matěngngatasi-', iana 
Arung riPatilla-'. Nasbawine La Těnritippe riBola siala We 

30. Těnriawe>, ana-'na Arung Bola, nadjadjiang anas těllu: seua 
riasěng La W alinono, seua riasěng La Děttia, seua riasěng I Těn
rirawe. Nasbawine La Těnritau-' siala massappowekkadua riasěng
nge We Těnriwawo Da Riwale pattěllarěnna, nadjadjiang ana-' 
seua riasěng La Mal u toAnginradja pattěllarěnna. N a 'bawine La 

35. Těnripekka riMaroanging siala massappowekkadua riasěngnge l 
Těnrisadas, ana-'na Datue riMaroanging, nadjadjiang ana' těllu: 
seua riasěng La Těnripěppang, seua riasěng We Těnriliwěng, seua 
riasěng We Těnritampu -'. Nallakkai We Těnriesa-' riLompo siala 
ana-'na Datue riLompo riasěngnge I La Panaungi, nadjadjiang ana-' 

40. dua: seua riasěng I La Datunna, iana Arung riLompo, seua riasěng 
La Těnrigěllas. Nallakkaina We Těnriliwěng riWawolonrong siala 
riasěngnge I La Pallurěng, anasna Datue riWawolonrong, nadja
djiang ana' dua: seua riasěng La Pawiseang, seua riasěng La 
Djontjongěng. Na'bawine La Matarěng siala massapposisěng 

45. riasěngnge W e Těnriraungěng, nadjadjiang ana s tě ll u: seua 

1.: incip. G1, 2, 3 - 1-9.: G1 - 8. napakkeasěngngi G3: nasěngngi G1 nasěnni 
G2 - 10.: incip. C1,2 - 10-24: C2 - 10. Datue ri- G1,2: Arung C - ll. La 
Pawawoi G1,2: La Patiroi C - 12. La Patiroi G1,2: La Pawawoi C - 22. 
Datue ri- G1, 2: Arung C- 24.: fim. Gl, 2- 25 sqq.: Cl 
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Dit is het geschrift dat het begin van de vorsten van Tjinnot
tasbi behandelt. La Matatikka's was de naam van de in Buang
kadjang opgedokene. En hij ging naar Sadjoanging. Er was een 
dochter van de neergedaalde uit Sawitto boos naar Sadjoanging 
gegaan en opgenomen door het hoofd van Sadjoanging. En La 
Matatikka s ging nu Linges manasa huwen, haar die uit Sawitto 
kwam, de dochter van de neergedaalde. La Matatikka s nam zijn 
echtgenote mee en verhuisde zijn huishouden naar de berg Tjin
nong en woonde daar, werkend op ladang en sawah.1 Hij noemde 
zijn nederzetting Tjinnotta s bi. En La Matatikka s kreeg één 
dochter, W e Těnrisui geheten. 

W e Těnrisui huwde met de zoon van de Datu van Babauae 
Radjalangis, en zij kregen drie kinderen: La Pawawoi, La Patiroi, 
La Patongai. La Pawawoi erfde het paleis in Tjinnottasbi met de 
hofhouding. Hij was ook Arung van West-Mampu. La Patiroi werd 
Arung van Tjinnottasbi. La Pawawoi huwde in Lagusi met We 
Těmperenna, de dochter van de Datu van Lagusi, en zij kregen 
drie kinderen: La Matarěng, W e Těnrigau s, W e Těnriewa. La 
Patiroi huwde in Babauae met zijn nicht in de eerste graad de 
dochter van de zuster van Radjalangis We Těnriwawo, en zij 
kregen twee kinderen: La Těnriba, La Těnritippě'. La Patongai 
huwde in Bola met Těnripakkua, de dochter van de Datu van Bola, 
en zij kregen vier kinderen: La Těnritau s, La Těnripekka, W e 
Těnriesas, We Těnriliwěng. 

La Těnriba huwde in Limpoa s met Těnrinange, de dochter van 
de Arung van LimpoaS, en zij kregen drie kinderen: La Mataěsso, 
hij werd Arung van Tjinnottasbi, We Matěngngaempong, zij werd 
Arung van LimpoaS, We Matěngngatasis, zij werd Arung van 
Patillas. La Těnritippěs huwde in Bola met We Těnriawes, de 
dochter van de Arung van Bola, en zij kregen drie kinderen: La 
W alinono, La Děttia, I Těnrirawe. La T'ěnritau s huwde met zijn 
nicht in de tweede graad W e Těnriwawo Da Riwalěs, en zij kregen 
één kind: La Malu toAnginradja. La Těnripekka huwde in Maroa
nging met zijn nicht in de tweede graad I Těnrisadas, de dochter 
van de Datu van Maroanging, en zij kregen drie kinderen: La Těn
ripěppang, We Těnriliwěng, We Těnritampu'. We Těnriesa' 
huwde in Lompo met de zoon van de Datu van Lompo I La Pa
naungi, en zij kregen twee kinderen : I La Datunna, hij werd Arung 
van Lompo, La Těnrigěllas. We Těnriliwěng huwde in Wawo
lonrong met I La Pallurěng, de zoon van de Datu van W awo
lonrong, en zij kregen twee kinderen: La Pawiseang, La Djontjo
ngěng. La Matarěng huwde met W e Těnriraungěng, en zij kregen 

1 Van de woorden voor "bouwland" wordt galung gebruikt voor het bevloeide 
rijstveld en darě 5 voor het droge bouwland. llma betekent meer bouwland in het 
algemeen, maar is als afzonderlijk woord verouderd. Het komt nog in de vorm 
riuma voor in llaonruma (uit llaonriuma, lett.: naar het bouwland gaan), land
bouwwerk verrichten, pallaonruma, landbouwer en blijkens pg 156 rg 19 in 
a 5 diumang, landbouwgebied, bouwland. 
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riasěng La Warani, seua riasěng La Těnriliwěng, seua riasěng 
La Těnriesa'. N allakkai We Těnrigaus siala massappowekkatěllu 
riasěngnge La Těnripau, nadjadjiang ana' seua riasěng We Těn
rigělla'. Nallakkai We Těnriewa riLagusi siala ana'na Datue ri-

5. Lagusi riasěngnge La Malagěnni, nadjadjiang ana s dua: seua 
riasěng La Welarěng, seua riasěng La Mappapuli. 

N angka La Banra s mmuttama riTjinnotta s bi mpelaiwi Soppeng 
nassaro-mase riseadjinna Arungnge riTjinnotta sbi, napogau s rěng

ngěngngěng, apa' ěngka asunna riasěng We Dunresa. 
10. N amatena Arung Tjinnotta sbi. N aiana La Těnriba ttolai amanna 

Arung riTjinnotta sbi. N a pa 'duai akkarungěngnge riTjinnotta s bi, 
na'bali-salo'na mappadaworoane La Těnriba La Těnritippě'. 

N asetaummua purana ripa "dua akkarungěngnge riTjinnotta 'bi 
na' dararinna wanuae silaong anakarunna těmmulleengngi mpawai 

15. duae Arunna. Namasai'na La Těnriba napoteana wanuae duae 
Arung. Nagělliwi sapposisěnna ia těllu La Matarěng La Těnri
pekka La Těnritaus, nassu'na ia těllu massapposisěng La Mata
rěng La Těnripekka La Těnritaus mpelaiwi Tjinnotta'bi. Nalao 
naonro ria'diumanna kko riBoli. N arola matoae massu s silaong 

20. anakarungnge saisa ěnrěngnge wanuae saisa, nawanuae riBoli. 
N apattěllungngonrongi alena: seonrong riTua, iana naonroi La 
Matarěng; seonrong Tarotěnreng, iana naonroi La Těnripekka; 
seonrong riasěng riBettempola, iana naonroi La Těnritau". Nasěnni 
wanuanna riBoli. 

25. N aduattaung marussa Tjinnotta 'bi, nalao Arung Tjinnotta 'bi 
mappadaworoane ttippang wanua. Nasěngngi riPenrang. Napalo'
bangngi Tjinnotta'bi. Nalekkě'ni salassa'na We Těnrigau 5 na
paenre'i riMampu ttěttong. 
Natělluttaunna riPenrang Arung Tjinnotta 5 bi nalaona toBolie 

30. riPenrang iamaněng ttampaiwi Puang nalao riBoli. Nalaona ri
Tjinnotta'bi Arung riBoli. Nasěnni wanuanna riWadjo 5

• Napa
těttonni Pa 5 danrěng sapposisěnna ia těllu La Matarěng La Těn
ripekka La Těnritau'. Nariasěnna Arung Tjinnotta'bi Batara 
Wadjo', nariasěnna La Těnritippě' Arung Penrang. Nasseadjinna 

35. tanae riWadjo' riMampu mangnguru' detjeng mangnguru' dja', 
nasa'bi Dewata seuae. 

7. : incip. E2; Soppeng EZ: Palakka C - 9. We Dunresa : W e Dunresu CZ We 
Dunre .. Cl La Maresi EZ om. G3- 18. mpelaiwi EZ: nawelai C- 19. massu 5 

C : om. E2; silaong EZ: om. C - 20. nawanuae C : 1ha ·' banuae EZ - 30. riBoli 
C: i.ncip. E1 riBuli E1, 2 . "' 
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drie kinderen: La W ara ni, La Těnriliwěng, La Těnriesa J. W e 
Těnrigau 5 huwde met haar neef in de derde graad La Těnripau, 
en zij kregen één kind: W e Těnrigělla J. W e Těnriewa huwde in 
Lagusi met de zoon van de Datu van Lagusi La Malagěnni, en 
zij kregen twee kinderen: La Welarěng, La Mappapuli. 

Nu kwam La BanraJ TjinnottaJbi binnen na Soppeng verlaten 
te hebben en hij diende belangeloos zijn broeder de Arung van 
TjinnottaJbi en beoefende de jacht, want hij had een hond die 
W e Dunresa heette. 

De Arung van TjinnottaJbi stierf. La Těnriba volgde zijn vader 
op als Arung TjinnottaJbi. Hij nam een tweede Arung naast zich 
en de broeders La Těnriba en La Těnritippe regeerden tezamen 
als gelijken. Een jaar slechts nadat het arungschap in TjinnottaJbi 
verdubbeld was, klaagden het volk en de anakarungs, dat zij hun 
twee Arungs niet konden verdragen. La Těnriba werd boos, omdat 
het volk geen twee Arungs wilde hebben. Zijn drie neven La 
Matarěng, La Těnripekka en La Těnritau s werden boos op hem, 
en de drie neven, La Matarěng, La Těnripekka en La ·Těnritaus 
gingen weg en verlieten TjinnottaJbi. Zij vestigden zich op hun 
bouwland in Boli. En de oudsten volgden hen in hun uittocht 
met een gedeelte der anakarungs en een gedeelte van het volk en 
het werd de nederzetting Boli. Zij verdeelden zich over drie woon
plaatsen: één woonplaats in Tua, daar woonde La Matarěng; één 
woonplaats Tarotěnreng, daar woonde La Těnripekka; één woon
plaats heette Bettempola, daar woonde La Těnritau s. Ze noemden 
hun nederzetting Boli. 

Twee jaar na de ineenstorting van Tjinnottasbi gingen de twee 
broeders Arung Tjinnotta 5 bi een land ontginnen. Ze noemden het 
Penrang. Ze ontruimden Tjinnottasbi. We Těnrigaus verhuisde 
haar paleis en richtte het in Mampu op. 

Toen de Arung Tjinnotta 5 bi drie jaar in Penrang was, gingen 
de mensen van Boli met hun allen naar Penrang om hun heer op te 
roepen om naar Boli 2 te gaan. En de Arungs van Boli gingen naar 
Tjinnotta 5 bi. Ze noemden hun nederzetting Wadjo". Hij stelde 
zijn drie neven La Matarěng, La Těnripekka en La Těnritau 5 tot 
Pasdanrěng aan. En Arung Tjinnotta "hi werd Batara Wadjos 
genoemd en La Těnritippěs werd Arung Penrang genoemd. En de 
landen Wadjos en Mampu sloten een bondgenootschap om voor
en tegenspoed te delen, onder getuige van de enige God. 

2 De hss El, 2 en G3 hebben hier en op alte andere plaatsen waar het voorkomt 
Buli, in plaats van Boli zoals Cl, 2 lezen. De laatste vorm zal wel de Wadjorese 
zijn. Thans schijnt aan de kust nog een plaats van die naam te liggen. 
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Na'bawine La Mataěsso riBabauae, nadjadjiang ana' seua ria
sěng La Patě'dungi toSamalangi' pattěllarěnna. 

Nallakkai We Linro aněsna La Banra' siala La Pasoreang pada
woroane-tjerasna Batara Wadjo'. Namewěttampungě'i We Linro, 

S. namatena. Naritunu riadjanna Wadjos. Nariasěnna riPallinrong 
naonroie ritunu. 

N allakkai W e Matěngngaempong riPammana siala La Těnri
djěllo' aněsna Datue riPammana, nadjadjiang ana 5 dua: seua 
riasěng Těllarie, seua riasěng La Punnagau'. Na'bawine La Pun-

10. nagaus riPatilla' siala aněsna Datue riPatilla' riasěngnge Sakkě'
manasa, nadjadjiang anas dua: seua riasěng We Sěmpuna, seua 
riasěng W e Tjěmmikku s. N allakkai W e Matěngngatasi s riTan
djong siala ančSna Arung Tandjong, nadjadjiang anas dua: seua 
riasěng La Těnritampu', iana Arung riTandjong, seua riasěng La 

15. Těnriliwěng. Nasbawine La Těnriliwěng riPatilla' siala aněsna 
Arung Patilla' riasěngnge W e Běrrigau ', nadjadjiang a na s dua: 
seua riasěng We Palarě', seua riasěng We Parappa. 

Nasbawine La Walinono siala riasěngnge We Boa, nadjadjiang 
ana' dua: seua riasěng La Massoeang, seua riasěng We Ma'bodja 

20. Da N ji li' pa ttěllarěnna. N a s ba wine La Děttia siala riasěngnge 
We Makkasaus, nadjadjiang ana' dua: seua riasěng La Paturungi, 
seua riasěng W e Pud ji. 

Nasbawine toAnginradja riLuu' siala riasěngnge We Tadampali 
aně 5 na Datue riLuuS, nadjadjiang anas seua riasěng La Datualě'. 

25. lana ripammanari alaměnna Datue riLuus riasěngnge La Teakasi 
silollonna běssie riasěngnge La Ula'balu sitomporěnna Datue 
riasěngnge La Malalae. 

Na'bawine La Těnriesa' kkua riBulus siala ana'na Arung 
Bulu' riasěngnge Těnrisumpala, nadjadjiang anas seua riasěng 

30. W e Těnriamo. N a 'ba wine La W ara ni siala riasěngnge Těnrilěn
narěng, nadjadjiang ana s těllu: seua riasěng W e Těnrilekkě', seua 
riasěng La Mappapěllung, seua riasěng La Pasaungi. Na'bawine 
La Těnriliwěng siala riasěngnge We Těnritampu ', nadjadjiang 
ana' těllu: seua riasěng La Mappaenre', seua riasěng La Mappa-

35. sore, seua riasěng La Těnriangkě'. 
N a 5 bawine La Těnripěppang siala inaure-sappowekkaduanna ri

asěngnge W e Těnro, nadjadjiang ana' ěppa s : seua riasěng La 
Pasolori, seua riasěng We Makkaro'da, seua riasěng We Lotji, 
seua riasěng La Palewo toPalippu pattěllarěnna. N allakkai W e 

40. Těnriliwěng siala La Těnrigělla 5 , nadjadjiang a na s tě ll u: se u a 
riasěng La Paloangi, seua riasěng La Pasampuri, seua riasěng W e 
Makkunraisělli 5 • 

Namatena Batara Wadjo' riasěngnge La Těnriba. Naiana La 
Mataěsso ttolai amanna Arung, nariasěssi Batara Wadjo'. 

4. Namewěttam.: Namewattěm. C2 Nametam. Cl Nae wěttam. El,2 - S. 
riPall. E2: riPall. tjěmpae C4 Fl - 17. We Pal. CI, 2, 4 Fl: We Mall. C3 E 
-28. anasna Arung Bulu 5 C1,2: om. C3,4 E 
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La Mataěsso huwde in Babauae en kreeg één zoon, La Patě'
dungi geheten, toSamalangi, getiteld. 

We Linro, de dochter van La Banra~, huwde met La Pasoreang, 
de halfbroeder van de Ba tara Wadjo~. Bij haar eerste bevalling 
stierf We Linro. Zij werd ten Westen van Wadjo, verbrand. En 
de plaats waar zij werd verbrand, werd Pallinrong genoemd. 

We Matěngngaempong huwde in Pammana met La Těnridjěllo~, 
de zoon van de Datu van Pammana, en zij kregen twee kinderen: 
Těllarie, La Punnagau ~. La Punnagau ~ huwde in Patilla ~ met de 
dochter van de Datu van Patina~ Sakkě~manasa, en zij kregen 
twee kinderen: We Sěmpuna, We Tjěmmikku 5 • We Matěngnga
tasi~ huwde in Tandjong met de zoon van de Arung van Tandjong, 
en zij kregen twee kinderen: La Těnritampu 5 , bij werd Arung van 
Tandjong, La Těnriliwěng. La Těnriliwěng huwde in Patilla 5 met 
de dochter van de Arung van Patilla 5 W e Běrrigau ~, en zij kregen 
twee kinderen : W e PalarěS, W e Par a ppa. 

La W alinono huwde met W e Boa, en zij kregen twee kinderen: 
La Massoeang, We Ma-'bodja Da Njili~. La Děttia huwde met 
W e Makkasau 5 , en zij kregen twee kinderen: La Paturungi, W e 
Pud ji. 

ToAnginradja huwde in Luwu~ met We Tadampali de dochter 
van de Datu van Luwu ~, en zij kregen één kind: La Datualě~. Hij 
erfde het zwaard van de Datu van Luwu' La Teakasi met de 
bijbehorende lans La Ula 5 balu, die samen opgedoken waren met 
de Datu La Malalae. 

La Těnriesa 5 huwde in Bulu' met de dochter van de Arung 
van Bulu~ Těnrisumpala, en zij kregen één kind: W e Těnriamo. 
La W arani huwde met Těnrilěnnarěng, en zij kregen drie kin
deren: We TěnrilekkěS, La Mappapěllung, La Pasaungi. La Těn
riliwěng huwde met We T'ěnritampu -', en zij kregen drie kinderen: 
La Mappaenre~, La Mappasore, La Těnriangkě'. 

La Těnripěppang huwde met zijn "tante in de tweede graad" 3 

W e Těnro, en zij kregen vier kinderen : La Pasolori, W e Mak
karo~da, We Lotji, La Palewo toPalippu. We T.ěnriliwěng huwde 
met La Těnrigělla,, en zij kregen drie kinderen : La Paloangi, La 
Pasampuri, W e Makkunraisělli ~. 

De Ba tara W adj o~, La Těnriba geheten, stierf. La Mataěsso 
volgde zijn vader op als Arung en werd ook Batara Wadjo 5 ge
noemd. 

3 d.w.z. de dochter van de broer of zuster van een van zijn grootouders. 
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N a matena La Těnritau s Pa 'danrěngnge riBettempola. N ato
Anginrad j a ttolai a man na ma' danrěng, nariasěnna Arung Sao
tanre, a pa' iami sěttanreangngi bolana Datue W e Tadampali. 
N amatena La Těnripekka Pa' danrěngnge riTalotěnreng. N aiana 

5. La Těnripěppang ttolai amanna ma 'danrěng. N amatena La Mata
rěng Pa 'danrěngnge riTua. N aiana La Těnriesa s ttolai amanna 
ma'danrěng riTua. 

Na'bawine La Datualě' kkua riUtting siala We Tanrawanua 
aněsna La Pataněmpunga, nadjadjiang ana• těllu: seua riasěng 

10. La Těnrinange, iana Arung riUtting, seua riasěng W e Taose, iana 
masdanrěng riBettempola, seua riasěng <We> Těnriwiseang. 

Na'bawine La Mataěsso Arung Tjinnotta'bi siala We Těnri
wěrrung, nadjadjiang anas seua nariasěng La Patě'dungi to
Samalangi' pattěllarěnna. Nasěppulo taunna Arung La Mataěsso 

15. na tepu taue riWadjos kkuaettosia atepunna taue riTjinnotta 'hi, 
lěsbie sesě'bu. Natarona Batara Wadjos Arung-ma'bitjaranna 
sibaliangnge mannawa-nawangngi tanae riWadjos. 

Nallakkai We Taose riKalola siala riasěngnge La Datualě' 
Arung Kalola, nadjadjiang anas dua: seua riasěng La Ubi Sětti-

20. riwarě' pattěllarěnna, seua riasěng La Těnriumpu s toSamalangi' 
pattěllarěnna. N allakkai <W e> Těnriwiseang siala riasěngnge I 
La Tingěrrěng toTaba pattěllarěnna, nadjadjiang anas těllu: seua 
riasěng La Paturusi to Ma sduatěng pattěllarěnna, seua riasěng We 
Těmmakkamo Da Dualěng pattěllarěnna, seua riasěng La Pasam-

25. poi toSangkawana pattěllarěnna. 
N allakkai W e Lot ji riSekkanasu siala La Těnriwiseang Arung 

Sekkanasu, nadjadjiang a na s tě ll u: seua riasěng La Těnriesa', 
seua riasěng <W e> Těnripapěllu s, seua riasěng <W e> Těnri
palěmma. 

30. Nallakkai We Tjěmmikku' siala La Těnriadji aněsna Arung 
Sailong, nadjadjiang ana s dua: seua riasěng La Topiwanua to
Loppo pattěllarěnna, seua riasěng W e Těnritampa s. N allakkai W e 
Sěmpuna Arung Patilla' siala La Těnriumpus anrinna Sěttiri
warě', nadjadjiang anas dua: seua riasěng We Pěnnomatanna Da 

35. Lempěs pattěllarěnna, seua riasěng W e Těnripada Da Palallo 
pattěllarěnna. 

Nallakkai We Palarě' siala anrinna Arung Mampu, nadjadjiang 
anas seua nariasěng We Makkuraga Da Era pattěllarěnna, iana 
riasěng Arung Patilla '-maniangnge. N allakkai W e Parappa ri-

40. Sarasa siala I Měssangnge, nadjadjiang anas seua nariasěng La 
Ules toPanganga pattěllarěnna, naiana Arung riSarasa. 

N allakkai W e Těnriamo siala riasěngnge La Sangirě' toBatu
mělli pattěllarěnna, nadjadjiang anas seua riasěng La Batupě'dje 
toPasěppo' pattěllarěnna. 

22. I La Tingěrrěng, patt. C1,2: om. E - 26-27. siala-Sekk. C1,2: om. E - 33. 
Arung Cl,2: siala Arung E; siala Cl,2: riasěngnge E - 38. Da Era: Da Enra 
Cl,2 Da Werěng El om. E2- 39-40. Nall.- Měss. Cl,2: om. E - 40. Sarasa: 
Parapa C1.2 om. E - 43. seua Cl.2: om. E 
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La Těnritau\ de Pa"danrěng van Bettempola, stierf. ToAngin
radja volgde zijn vader op als Pa'danrěng en hij werd Arung 
Saotanre genoemd, want slechts hij had een even hoog huis als 
de Datu We Tadampali. La Těnripekka, de Pa'danrěng van Talo
těnreng, stierf. La Těnripěppang volgde zijn vader op als 
Pa'danrěng. La Matarěng, de Pa'danrěng van Tua, stierf. La 
Těnriesa' volgde zijn vader op als Pa'danrěng van Tua. 

La Datualě' huwde in Utting met W e Tanrawanua, de dochter 
van La Pataněmpunga en zij kregen drie kinderen: één La Těn
rinange geheten, die Arung in Utting werd, één We Taose geheten, 
die Pa 'danrěng van Bettempola werd, één We Těnriwiseang ge
heten. 

La Mataěsso Arung Tjinnotta'bi huwde met We Těnriwěrrung 
en zij kregen één kind, La Patě'dungi geheten toSamalangi' ge
titeld. Toen La Mataěsso tien jaar vorst was, waren de mensen in 
Wadjo' even voltallig als de mensen in Tjinnotta'bi geweest 
waren, die over de duizend in aantal waren. En de Ba tara Wadjo' 
stelde Arung-ma'bitjara's aan voor degenen die geschillen met 
elkaar hadden, om te overleggen over het land Wadjo'. 

W e Taose huwde in Kalola met La Datualě' Arung van Kalola, 
en zij kregen twee kinderen: La Ubi Sěttiriwarě", La Těnriumpu' 
toSamalangi'. We Těnriwiseang huwde met I La Tingěrrěng to
Taba, en zij kregen drie kinderen: La Paturusi toMa'dualěng, 
W e Těmmakkamo Da Dualěng, La Pasampoi toSangkawana. 

We Lotji huwde in Sekkanasu met La Těnriwiseang Arung van 
Sekkanasu, en zij kregen drie kinderen: La Těnriesa ", W e Těnri
papělluS, We Těnripalěmma. 

We Tjěmmikku' huwde met La Těnriadji de zoon van de Arung 
van Sailong, en zij kregen twee kinderen: La Topiwanua toLoppo, 
We Těnritampa". We Sěmpuna Arung Patilla' huwde met La 
Těnriumpu' de jongere broeder van Sěttiriwarě', en zij kregen 
twee kinderen: We Pěnnomatanna Da Lempě', We Těnripada Da 
Palallo. 

We Palarě' huwde met de jongere broeder van de Arung van 
Mampu, en zij kregen één kind: W e Makkuraga Da Era, zij werd 
Arung van Zuid-Patilla'. We Parappa huwde in Sarasa met I 
Měssangnge, en zij kregen één kind: La Ule' toPanganga, hij werd 
Arung van Sarasa. 

We Těnriamo huwde met La Sangirě' toBatumělli, en zij kregen 
één kind: La Ba tupě' dje toPasěppo'. 
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Na'bawinena La Pasolori siala We Těnriwodja Da Njili" pattěl
larěnna, nadjadjiang ana' dua: seua riasěng La Mappangnganro 
toPatětte' pattěllarěnna, seua riasěng We Pasampa' Da Patonrong 
pa ttěllarěnna. 

S. Nallakkai I Těnripapěllu' riUtting siala Těllarie, ana-'na Arung 
Utting La Pitumatanna, nadjadjiang ana' seua nariasěng We 
Tjapunna, iana Arung riUtting. Nallakkai We Těnripalěmma ri
Siěngkang siala La Pawiseang aně'na Arung Sengkang, nadja
djiang ana' tangngaduappulo mappadamakkunrai: seua riasěng 

10. W e Těnriwěrrung, seua riasěng W e Těnrirua, seua riasěng W e 
Těnripeso. 

Namatena Batara Wadjo' riasěngnge La Mataěsso. Naiasi La 
Patě'dungi ttolai amanna Arung, nariasěssi Batara Wadjo' to
Samalangi s. N amatena toAnginradja Pa -'danrěngnge riBettem-

15. pola. NaLa Datualě'na ttolai amanna masdanrěng riBettempola. 
Namatena La Těnriesa' Pa-'danrěngnge riTua. NaWe Těnria

mona ttolai amanna ma'danrěng riTua. 

Na'baine La Topiwanua riPalakka siala We Těnrilawi aně'na 
Arung Palakka, nadjadjiang anas seua nariasěng La Tanamparě', 

20. iana ritělla' Puang riMa'galatung. 
Nasbaine Sěttiriwarěs siala riasěngnge We Těmmataus, nadja

djiang ana s těllu: seua riasěng La W ara ni toTěmmagiang pattěl
larěnna, seua riasěng toAngkone', seua riasěng toAsdarěmměng. 
Ma'bainetoi Sěttiriwarěs siala I Těnribali natolai toTarěng, na-

25. djadjiang ana' seua nariasěng We Makkulěssěs. Masbainesi 
Sěttiriwarě' riBola siala W e Pato aně' na Datue riBola riasěngnge 
La Mataěsso toPanaungi pattěllarěnna, nadjadjiang anas seua 
nariasěng W e Papolobonga. 

Nasbaine La Batupěsdje siala We Těnriwěrrung aně"na I Těn-
30. ripalěmma, nadjadjiang anas dua: seua riasěng La Patau-', seua 

riasěng W e Pasěppoi Da Lengkang pattěllarěnna. 
N a s baine La Ma ppangnganro siala massa pposisěng riasěngnge 

We Makkunraisěllis, nadjadjiang anas těllu: seua riasěng La 
Ma pp a tunru', se u a riasěng La Pasam po i, se u a riasěng La Pa tě'-

35. dungi. 
N a 'baine La Tanamparěs siala a na s na Datu toSangalla se ria

sěngnge Radjamawěllang, nadjadjiang anas těllu: seua riasěng 
La Pakoko toPa'belěs pattěllarěnna, seua riasěng We Tjarepou, 
seua riasěng W e Tjapu. 

40. N allakkai W e Pasěppoi siala massappobekkadua riasěngnge La 
Ma -'diolo, nadjadjiang ana' dua: seua riasěng La Ope, seua riasěng 
W e Těnrilengkang. 

2. La Mappangnganro Fl: La Mappangngara Cl,2: La Pangngara El om. E2 
- 3. toPatěttes Cl,2: toPate El Fl om. E2; Da Patonrong Cl,Z: om. E- 7-8. 
riSiěngkang C1,2: om. E - 9. tangngaduap. Cl,2 Fl: duap. El om. E2 - 18. 
Těnrilawi Cl,Z Fl: Těnriwalě' El om. EZ - 24. siala-toTarěng Cl,Z Fl : om. E 
- 33-34. seua-Mappatunru-' Cl,Z Fl : om. E; Mappatunru s : Mappatěnri Cl,Z 
Mappapěnni Fl- 36. anasna Fl om. C E- 42. Těnrilengkang Cl,2: Těnriloka 
C3 T.ělloka El om. E2 
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La Pasolori huwde met We Těnriwodja Da Njili', en zij kregen 
twee kinderen: La Mappangnganro toPatětte s, W e Pasampa' Da 
Patonrong. 

I Těnripapěllu' huwde in Utting met Těllarie, de zoon van de 
Arung van U tting La Pitumatanna, en zij kregen één kind: W e 
Tjapunna, zij werd Arung van Utting. We Těnripalěmma huwde 
in Siěngkang met La Pawiseang de zoon van de Arung van Seng
kang, en zij kregen vijftien dochters: (o.a.) We Těnriwěrrung, We 
Těnrirua, W e Těnripeso. 

De Ba tara W adj o', La Mataěsso geheten, stierf. La Patě'dungi 
volgde zijn vader op als Arung, en toSamalangis werd eveneens 
Batara Wadjo' genoemd. ToAnginradja de Pa'danrěng van 
Bettempola stierf. La Datualěs volgde zijn vader op als Pa s danrěng 

van Bettempola. La Těnriesa' de Pasdanrěng van Tua stierf. We 
Těnriamo volgde haar vader op als Pa 'danrěng van Tu a. 

La Topiwanua huwde in Palakka met We Těnrilawi de dochter 
van de Arung van Palakka, en zij kregen één kind: La Tanam
parěs, hij werd getiteld Puang riMa 'galatung. 

Sěttiriwarě' huwde met We Těmmatau', en zij kregen drie 
kinderen: La W ara ni toTěmmagiang, toAngkone', to A' darěm
měng. Sěttiriwarěs huwde ook met I Těnribali en hij volgde to
Tarěng op ( ?) ,4 en zij kregen één kind: W e Makkulěssě'. Sěttiri
war.ě' huwde ook in Bola met W e Pato de dochter van de Datu 
van Bol a La Mataěsso toPanaungi, en zij kregen één kind : W e 
Papolobonga. 

La Batupě'dje huwde met We Těnriwěrrung de dochter van 
I Těnripalěmma, en zij kregen twee kinderen: La Pata u', W e 
Pasěppoi Da Lengkang. 

La Mappangnganro huwde met zijn nicht in de eerste graad W e 
Makkunraisělli ', en zij kregen drie kinderen: La Mappatunru', 
La Pasampoi, La Patě'dungi. 

La Tanamparě' huwde met de dochter van de Datu der mensen 
van Sangalla' Radjamawěllang, en zij kregen drie kinderen: La 
Pakoko toPa'belě', W e Tjarepou, W e Tjapu. 

We Pasěppoi huwde met haar neef in de tweede graad La Ma'
diolo, en zij kregen twee kinderen: La Ope, W e Těnrilengkang. 

4 De bedoeling is niet duidelijk. V\ias toTarěng haar eerste man? Ook de ver
taling: "en toTarěng volgde hem/haar op" is echter mogelijk. 
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Na''baine La Mappatunru' siala We Makkaro'da aně'darana 
toMa'datu, nadjadjiang ana' ěppa': seua riasěng La Těmmatau' 
toTarěng pattěllarěnna, seua riasěng La Patampui toTěnriwalě' 
pattěllarěnna, seua riasěng La Padjoroi toTěnriewa pattěllarěnna, 

S. seua riasěng La Těnrilopu. 
Nallakkai We Těnripeso siala massapposisěng riasěngnge La 

Pasampoi, nadjadjiang ana' seua nariasěng Bissuloloe ritělla 'e 
Makkalěmpi'e. Nallakkai We Tjapunna siala Bongawalie, nadja
djiang ana' dua: seua riasěng I Těnripasěllu' Da Umpu' pattěl-

10. larěnna, seua riasěng La Radjaurěng toTěnrisau' pattěllarěnna. 
Nariasěnna Bongawalie toRadjaurěng. 

Na'baine La Ope riBaringěng siala We Sinalewa aně'darana 
Datue riBaringěng, nadjadjiang ana' seua riasěng La Winja, iana 
ritělla' Gadjammalela, nassapposisěng Gadjammalela Datue ri-

15. Soppeng riasěngnge La Manusa. 
Nallakkai Makkalěmpi'e riBola siala La Pawěllangi aně'na Datu 

Bola, nadjadjiang ana' dua: seua riasěng La Tjettjeulu, seua ria
sěng E Dala. 

N a 'bawine La Tanamparě' riTjaibawi nasiala We Pagěrri-' 
20. aně'na Arung Tjaibawi, nadjadjiang ana' Iima: seua riasěng La 

Těnripakkado toN ampe' pattěllarěnna,. seua riasěng La Těnri
rěkko' toTěnrisau' pattěllarěnna, seua riasěng La Ma'darěm
měng toMalu pattěllarěnna, seua riasěng We Pa'batang Da Malu 
pattěllarěnna, seua riasěng La Marisempe. 

25. Na'bali-salo' těllu ma'danrěng Sěttiriwarě' riBettempola, La 
Ope riTua, La Pasampoi riTalotěnreng. Namulai gau' Batara 
Wadjo' no' matinro ritanae riwěnnie ma'dodjaiwi wanuanna. 
Natělluttaung Batara Wadjo' ppogau'i matinro ritanae ma'
dodjaiwi wanuanna. Nariteai gau'na ritoWadjO'e. Riasěngngi 

30. madja', namarussana toWadjo'e. Napituratu'mani tau natěllu 

limpo, nasipulunna toWadjo'e mattělli' těttaro Arung. Naiamani 
Pa'danrěngnge ia těllu Arung. Naripassu'na Batara Wadjo' ria
sěngnge La Patě'dungi toSamalangi' ritoWadjO.-e. Narialana ri
Pa'danrěngnge ia těllu. Nakkua rilau'na Wadjo' rigalungnge 

35. rionroi mpunoi toSamalangi '· Ianaritu nariasěng La Běssi 

galungnge. 
Natělluttaung toWadjo'e těkkearung. Naia Pa'danrěngnge ia 

těllu těssituru'ni adanna, těnnasissěnna siewa ada toWadjo'e 

1. Mappatunrn' Cl,2: Paturungi El om. E2 - 5. Těnrilopu Cl,2: Těllopunna 
El om. E2- 13. riBaringěng C1,2: om. E- 13-14. ana'- ritělla' Cl,2: I La 
Ipa iana riasěng El nm. E2 Fl- 16. riBola C1,2: om. E Fl- 19. We Pagěrri' 
C1,2: om. E Fl -- 24. Marisempe Cl,2 Fl : Marasempe El om. E2 - 31. 
mattělli 5 Cl,2: om. F - 33. Narialana El: nm. E2 nariola nariwuno toSamalangi' 
C1,2 - 35. rionroi mpunoi El: o·m. E2 riwuno Cl,2,3 
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La Mappatunru' huwde met We Makkarosda de zuster van 
toM a 'datu, en zij kregen vier kinderen: La Těmmatau s toTarěng, 
La Patampui toTěnriwalě~, La Padjoroi toTěnriewa, La Těnrilopu. 

W e Těnripeso huwde met haar neef in de eerste graad La Pa
sampoi, en zij kregen één kind: Bissuloloe Makkalěmpi~e. We 
Tjapunna huwde met Bongawalie, en zij kregen twee kinderen: 
I Těnripasěllus Da Umpu', La Radjaurěng toTěnrisau.s. En 
Bongawalie werd toRadjaurěng genoemd. 

La Ope huwde in Baringěng met We Sinalewa de zuster van de 
Datu van Baringěng, en zij kregen één kind: La Winja, hij werd 
Gadjammalela getiteld, en Gadjammalela was een neef in de eerste 
graad van de Datu van Soppeng La Manusa. 
Makkalěmpi'e huwde in Bola met La Pawěllangi de zoon van 

de Datu van Bola, en zij kregen twee kinderen: La Tjettjeulu, 
E Dala. 

La Tanainparěs huwde in Tjaibawi met W e Pagěrri' de dochter 
van de Arung van Tjaibawi, en zij kregen vijf kinderen: La Těn
ripakkado toN ampeS, La Těnrirěkko~ toTěnrisau ', La Ma~
darěmměng to Malu, We Pa~batang Da Malu, La Marisempe. 

Als Pa~danrěng waren alle drie, Sěttiriwarě' van Bettempola, 
La Ope van Tua en La Pasampoi van Talotěnreng, elkaars gelijken 
in rang. De Batara Wadjo' begon er mee 's nachts uit huis te 
gaan om op de grond te slapen om zijn land te bewaken. En drie 
jaar deed de Batara Wadjo~ dit, op de grond slapen om zijn land 
te bewaken. En de Wadjorezen wensten zijn daden niet te accep
teren. Hij werd slecht geacht, en de W adjorezen gingen te gronde. 
Toen er nog slechts zevenhonderd mensen en drie dorpen waren, 
kwamen de W adjorezen bijeen om een eed te zweren, geen vorst 
aan te stellen. Slechts de drie Pa'danrěngs waren vorst. En de 
Batara Wadjo', La Patě~dungi toSamalangi' geheten, werd door 
de Wadjorezen afgezet en hij werd meegenomen door de drie Pa'
danrěngs. Ten Oosten van Wadjo', op de sawahs, bleef 6 men om 
toSamalangi' te doden. Zo kwam het, dat die sawah La Běssi 
genoemd werd. 

Drie jaar was Wadjo' zonder vorst. Er bestond geen eenstem
migheid tussen de drie Pa 'danrěngs, en de W adjorezen wisten 

5 De vertaling van rionroi is onzeker. Veronderstelt men dat rionroie bedoeld is, 
dan kan men vertalen: "was de plaats waar men zich bevond ("jang ditempati") 
toen men hem doodde (hem dodende)". 
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rilalěng wanua. Nasipulunna toWadjo'e sipannawa-nawa. Naia 
napadaelori Pa'danrěngnge ia těllu ttaroe seua matoa. Naia napa
daelori Pa'danrěngnge ia těllu, matoae, sininna toWadjo'e ttaroe 
Arung-matoa, naripemasei gau -'na naripakkua adanna těnnari-

5. pekka elo'na. Naia nassiturusi toWadjo'e aně'-pattjutjunna 

Arung Tjinnotta'bi nala Arung-matoa: P.ětta La Palewo to
Pafxppu. 

Na'baine La Tjettjeulu siala We Tjarepou, nadjadjiang ana' 
Iima: seua riasěng La Patikkěng toParaoi pattěllarěnna, seua ria-

10. sěng La Mangkatje' toU'da<ma> pattěllarěnna, seua riasěng We 
Makkěda, seua riasěng We Tjaimanu', seua riasěng We Tjiangkě'. 

Na'baine Gadjammalela siala I Těnripasěllu' Arung Utting, 
nadjadjiang ana' lě'bi-pitu: seua riasěng We Těnriumpu', nari
tělla'na Da Umpu' I Těnripasěllu', seua riasěng La Radjaurěng 

15. toPasawei pattěllarěnna, seua ritělla' toTasi', seua ritělla' toMa
laka, seua riasěng <We> Těnripabissa Da Patětte' pattěllarěnna. 
Ma'bainesi Gadjammalela siala Arung Patilla' riasěngnge We 
Pěnnomatanna Da Lempě' pattěllarěnna, nadjadjiang ana-' arua: 
seua riasěng La Paguling toAppamaděng pattěllarěnna, seua ria-

20. sěng La Laia toMěsse pattěllarěnna, seua riasěng La Mappapěnning 
toLeběssi pattěllarěnna, seua riasěng La Parěmma' toPatau' 
pattěllarěnna, seua riasěng La Tukkusěng toAppepulu pattělla
rěnna. 

Nallakkai We Těnripada riLimpua-' siala La Batumělli toSa-
25. ngirě' aně'na Datue riLimpua' Mappaloulawěngnge, nadjadjiang 

ana' dua: seua riasěng Gegenotjala ', seua riasěng W e Těm
mangngě'da Da Těppura pattěllarěnna. 

Na'bawine toPa'belě' siala We Dala aně'darana La Tjettjeulu, 
napada mpawa pappawale-otana, nadjadjiang ana' těllu: seua ria-

30. sěng La Pa 'belě', seua riasěng Annjaramparanie, seua riasěng W e 
Linrodjadji. 

N amatena La Pasampoi Pa' danrěngnge riTalotěnreng. N a La 
Tjettjeulu ttolai nenena ma'danrěng riTalotěnreng. Namatena 
Arung-matoae toPalippu. Aruai taunna makkarung namate. Na-

35. Sěttiriwarě'na ttolai Arung-matoa. 
Nasetaung makkarung Sěttiriwarě' nangka mmuttama riWadjo' 

Datue riLuu' riasěngnge Radjadewa si ta ěppona Sěttiriware. 

N akkěda Datue riLuu' : 
"Madetjengngi tapasseadjing tanae riLuu' tanae riWadjo', 

40. mangnguru' detjeng mangnguru' dja'." 
Nakkěda Sěttiriwarě': 

"Ana'i Wadjo' naina Luu', apinna Luu' těmmanrei Wadjo' 
apinna Wadjo' těmmanrei Luu', nasa'bi Dewata seuae, těnna-

10. toU'da E: toA'duměmměng C- 15. ritělla' toT. C1,2: riasěng toT. E-
16. Těnripabissa C1,2 Fl Těnribissa E - 18. arua Cl,2: om. E - 20. toMěsse 
El(?) E2: toPěsse El(?) Fl om. C- 29. pappawale-otana Cl,2: pa'děkko-ota E 
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binnen de dorpen niet met elkaar om te gaan. De Wadjorezen 
kwamen bijeen om te overleggen. De drie Pa'danrěngs wilden 
allen eenstemmig een matoa aanstellen. De drie Pa 'danrěngs, de 
hoofden en alle Wadjorezen wilden allen eenstemmig een Arung
matoa aanstellen, wiens daden zouden worden gedoogd, wiens 
woorden zouden worden verwezenlijkt en wiens wil niet zou wor
den weerstreefd. En de Wadjorezen kwamen overeen, de jongste 
zoon van Arung Tjinnotta'bi tot Arung-matoa te nemen: La 
Palewo toPalippu. 

La Tjettjeulu huwde met We Tjarepou, en zij kregen vijf kin
deren: La Patikkěng toParaoi, La Mangkatje 5 toU 5 dama, We 
Makkěda, We Tjaimanu', We Tjiangkě'. 

Gadjammalela huwde met I Těnripasěllu' Arung Utting, en zij 
kregen acht kinderen: We Těnriumpu 5 , en I Těnripasěllu 5 werd 
Da Umpu' getiteld, La Radjaurěng toPasawei, toTasi', toMalaka, 
We Těnripabissa Da Patětte 5 • Gadjammalela huwde ook met de 
Arung van Patilla 5 We Pěnnomatanna Da Lempě', en zij kregen 
acht kinderen: La Paguling toAppamaděng, La Laia toMěsse, La 
Mappapěnning toLeběssi, La Parěmma 5 toPatau 5

, La Tukkusěng 
toAppepulu. 

We Těnripada huwde in Limpua 5 met La Batumělli toSangirě 5 

de zoon van de Datu van Limpua 5 Mappaloulawěngnge, en zU 
kregen twee kinderen: Gegenotjala', We Těmmangngě 5 da Da 
Těppura. 
ToPa'belě 5 huwde met We Dala de zuster van La Tjettjeulu, 

en zij brachten beide hun sirihbereidsters, en zij kregcn drie kin
deren: La Pa 5 belě 5 , Annjaramparanie, We Linrodjadji. 

La Pasampoi, de Pa'danrěng van Talotěnreng, stierf. La Tjet
tjeulu volgde zijn grootvader op als Pa 5 danrěng van Talotěnreng. 
De Arung-matoa, toPalippu, stierf. Acht jaar had hij geregeerd, 
toen hij stierf. Sěttiriwarě' volgde hem op als Arung-matoa. 

Toen Sěttiriwarě 5 een jaar geregeerd had, kwam de Datu van 
Luwu', Radjadewa geheten, Wadjo 5 binnen om zijn kleinzoon 
Sěttiriwarě' te ontmoeten. De Datu van Luwu 5 zei: 

"Laten wij de landen Luwu' en Wadjo 5 in een bondgenootschap 
verenigen, om goed en kwaad te delen." 

Sěttiriwarě 5 zei: 
"Wadjo' is kind en Luwu' is moeder, het vuur van Luwu 5 ver

brandt Wadjo' niet en het vuur van Wadjo 5 verbrandt Luwu' 
niet, de enige God is er getuige van, en geen dode neemt het bond-
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wawa tomate asseadjingěnna tanata. Namana 5 i aně 5 ta ěppota 

asseadjingěnna Luu' Wadjo 5 
." 

N akkěda Datue riLuu' : 
"Winru 5 ko bate tasseuammu Pa'danrěngnge, iko těllu:" 

5. Nakado toWadjose. Nariwerenna bate Tanru.sulawěng Annja
ramparanie riTalotěnreng. Pilla s batena Bettempola, tjakkuridi 
batena Tua, tanru'-ulawěng batena Talotěnreng. 

Nallakkai We Pa'batang riPenrang siala La Massoeang Arung 
Penrang, nadjadjiang ana' ěnněng: seua riasěng La Masgalatung, 

10. seua riasěng We Malu, seua riasěng We Tě'djo, seua riasěng We 
Nangki, seua riasěng We Těnrisawa, seua riasěng La Pawěssei. 
Naritělla' La Tanamparě' Puang riMa 5 galatung. Nasbawine La 
Těnrirěkko 5 riTjeppaga siala riasěngnge I Těnriwewe Arung 
Tjeppa,ta, nadjadjiang ana' seua nariasěng La Mario toPageles 

15. pattěllarěnna. Nasbawine La Těnripakkado siala I Těnripabissa 
aně'na Gadjammalela, nadjadjiang anas těllu: seua riasěng We 
Nampe-', seua riasěng We TasiS, seua riasěng We Malaka. Na'
bawine La Ma'darěmměng riParigi siala We Papolobonga aně'na 
SěttiriwarěS, nadjadjiang ana' dua: seua riasěng La Patutusi to-

20. Sekětti pattěllarěnna, seua riasěng We Děnradatu Da Paturungi 
pattěllarěnna. Na'bawine La Ma'darěmměng siala We Lompo, 
nadjadjiang ana' seua nariasěng Bangkaibottoe. 

Na'bawine La Mangkatje' riTitintjo siala Da Madjětta aně'na 
Arung Titintjo, nadjadjiang ana' seua nariasěng Petaullarie to-

25. Allawa pattěllarěnna. 

Naduattaung makkarung Sěttiriwarě 5 nasisala toWadjo'e to
Sekkanasue. Na'botorěngngi tanana. Naduattaung mammusu' 
těnnasisau s. N aPuang riMa -'galatung mmuragai Sekkanasu. N ae
wai massěllao Datue riBola ritělla se toOsong. N atampaini sěllaona 

.10. mmenrekiwi Sekkanasu. Nainappa sěppulo pa'betolanna Datue ri
Bola naripalarina toSekkanasue, naritěllosna Wewata naritěllo'to 
Lebogalung. Nangnganrona toSekkanasue riWadjos. Elo'na elo' 
toWadjose, natana riWadjo 5 Sekkanasu, narialana tanana. 
Nalimampulěng purana ribeta Sekkanasu namatena Arung-

35. matoae Sěttiriwarě'. N aiana La Těnriumpu 5 toSamalangi s ttolai 
kakana Arung-matoa. Naiana toAngkone' ttolai amanna ma'
danrěng riBettempola. 

Nasetaung Arung-matoa toSamalangi 5 napasseadjingngi tanae 
riWadjos tanae riBola. 

40. Nangka mmuttama riWadjo' Arung Paria riasěngnge toTěn-
ridjarangěng mpawa potto dua ppa'daoi tanana riWadjo'. Naia 
naella '-ellau: ribalingnge mammusu s tteriwi A ta ta Matjanang, 
8. riPenrang Cl,2: om. E - 8-9. Arung Penrang Cl,2: riPenrang E - ll. 
Pawěssei Cl,2: Pawisei E -· 13-14. siala - Tjeppaga Cl,2: om. E Fl - 19. 
Patutusi Cl: Pattosa' E om. C2- 29. ritělla'e toOsong Cl, 2: om. E- 31. 
naritěllo s na, naritěllo 5 to Cl,2 : om. E 
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genootschap van onze landen mee. Onze kinderen en kleinkinderen 
erven het bondgenootschap van Luwu 5 en Wadjo 5 ." 

De Datu van Luwu' zei: 
"Maakt vaandels, één voor ieder van U drieěn, Pa 5 danrěngs." 
De Wadjorezen stemden toe. En aan Annjaramparanie van Talo-

těnreng werd als vaandel een gouden horen gegeven. Rood was het 
vaandel van Bettempola, geel het vaandel van Tua, een gouden 
horen het vaandel van Talotěnreng. 

We Pa'batang huwde in Penrang met La Massoeang Arung 
Penrang, en zij kregen z es kinderen: La Ma s galatung, W e Mal u, 
We Tě'djo, We Nangki, We Těnrisawa, La Pawěssei. En La 
Tanamparě 5 werd Puang riMa 5 galatung getiteld. La Těnrirěkko 5 

huwde in Tjeppaga met I Těnriwewe Arung Tjeppaga, en zij 
kregen één kind: La Mario toPagele 5

• La Těnripakkado huwde 
met I Těnripabissa de dochter van Gadjammalela, en zij kregen 
drie kinderen: We NampCS, WeTasis, We Malaka. La Ma'darěm
měng huwde in Parigi met We Papolobonga de dochter van Sěttiri
warě5, en zij kregen twee kinderen: La Patutusi toSekětti, W e 
Děnradatu Da Paturungi. La Masdarěmměng huwde (ook) met 
We Lompo, en zij kregen één kind: Bangkaibottoe. 

La Mangkatjes huwde in Titintjo met Da Madjětta de dochter 
van de Arung van Titintjo, en zij kregen één kind : Petaullarie to
Allawa. 

Toen Sěttiriwarě 5 twee jaar geregeerd had, kregen de W adjo
rezen onenigheid met de mensen van Sekkanasu. Ze dobbelden om 
hun land. Twee jaar voerden ze oorlog, zonder dat de een de ander 
overwon. Puang riMasgalatung verraste Sekkanasu. Hij was be
vriend met de Datu van Bola, toOsong geheten. Hij riep zijn vriend 
op om tegen Sekkanasu op te trekken. Toen (waren er) tien ... 6 

van de Datu van Bola, en de mensen van Sekkanasu werden op de 
vlucht gedreven en W ewata werd verb rand en ook Lebogalung 
werd verbrand. De mensen van Sekkanasu onderwierpen zich aan 
Wadjos. De wil der Wadjorezen was wet, en Sekkanasu werd 
slaaf van W adj os, en hun land werd genomen. 

Vijf maanden nadat Sekkanasu overwonnen was, stierf de 
Arung-matoa SěttiriwarP. La Těnriumpu 5 toSamalangi 5 volgde 
zijn oudere broer op als Arung-matoa. ToAngkone' volgde zijn 
vader op als Pasdanrěng van Bettempola. 

Toen toSamalangi' een jaar Arung-matoa was, sloten de landen 
Wadjo' en Bola een bondgenootschap. 

Toen kwam Arung Paria toTěnridjarangěng geheten, Wadjo' 
binnen met twee armbanden om zijn land onder de bescherming 
van Wadjos te stellen. Hij verzocht geholpen te worden in de 
6 pa'betolang is een thans onbekend woord. Pa'betjulangnge, waarvoor sommige 

hss. Pas betolangnge lezen, komt in deze tekst als eigennaam voor. 

169 



apas ia nassisalai alliri-lawarěngnge La Pappěrris. Nakado to
Wadjose. Narewěsna Arung Paria riwanuanna. Natěllumpěnni 

purana situdangěng Arung-matoae Arung Paria nalaona rimusu s 

toWadjo"e silaong toPariae mmenrekiwi Matjanang Atata. Nasi-
5. duppana toWadjose toMatjanangnge toAtatae. Nangnganrona to

Matjanangnge toAtatae. Anasni riWadjos Arunna ia dua. Na
soro'na toWadjo 5e toPariae. Naia alliri-lawarěngnge napangnge
wangie Arung Paria Arung Matjanang, Puang riMa 5galatunna 
mmalai, nassuro mpule 5i llao riWadjo 5. Napatěttongngi riolona 

10. bolana Puang riMa 5galatung. Nasěngngi La Pappěrri 5 . Rekko 
ěngkana tomattuttung nasitarong-olona, kkuni ritiwi 5 riLa Pap
pěrri ". 

Namatena Arung-matoae toLangi5. NaPuang riMa'galatunna 
ttolai Arung-matoa. 

15. Nasetaung Arung-matoa Puang riMa 5galatung nasisala Arung 
Paria. Naiana nassisalai Matjanang Atata. Nasiwangungěng 

musu ". N alao Arung-matoae mmenrekiwi Paria. N asilaonna to
Wadjo5e toBolar mmenrekiwi Arung Paria. Nainappa sěppulo 

taunna djadjinnla toAllawa nalaona rimusu 5, apa 5 ia riwereng 
20. rinenena Tanru 5 ulawěngnge riTalotěnreng. Naripalari toWadjo 5e. 

Natea llari toAllawa. Napassarěssungngi batena Tanru 5ula
wěngnge. Nasiduppana Arung Paria riasěngnge toTěnridjara

ngěng, nariwětta Arung Paria. Naritununa Paria Rumpia. Naia 
Arung Paria aně'na toTěnridjarangěng mangnganroni no" kkuae 

25. Arung Rumpia riasěngnge toEmbong ( ?). Ana'ni riWadjo' 
tanana, těnnaluppě 5 -matjekkoangngi Wadjo", nasa 5bi Dewata 
seuae, těnnawawa tomate, namana -'i ana 5 ěppo, naiapa namarussa 
maruttuppi tana-tudangěnna mattanroale Arung Paria Arung 
Rumpia. Nasoro'na toWadjo'e riwanuanna. Nappangngara laon-

30. ruma Arung-matoae. 
Naia napobitjara Puang riMa 5galatung bitjara-lelee něnnia 

bitjara-dopě'e, rekkua ěngka tau mattuttung. 
N aduattaung Arung-matoa Puang riMa _.galatung, duattauttoni 

rumpa 5na Paria Rumpia, nauttama riWadjo' Arung Rumpia 
35. Arung Paria. Naia naellau riWadjo 5 : 

26. tanana Cl,2: om. E - 28-29. Arung P. Arung R. Cl,2: om. E - 32. -dopě 5 e 
Cl,2: -děppěSe E 
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strijd tegen Atata en Matjanang, want zij twistten over de lawa
rěng-paal La PappěrrP. De Wadjorezen stemden toe. Arung Paria 
keerde terug naar zijn land. Drie dagen nadat de Arung-matoa en 
Arung Paria vergaderd hadden, trokken de Wadjorezen met de 
mensen van Paria ten oorlog tegen Matjanang en Atata. De 
Wadjorezen werden handgemeen met de mensen van Matjanang 
en Atata. Deze onderwierpen zich. Hun beide vorsten werden kind 
van Wadjo'. De Wadjorezen en de mensen van Paria trokken af. 
En de lawarěng-paal waarover Arung Paria en Arung Matjanang 
getwist hadden, die nam Puang riMa'galatung, en hij liet hem 
naar Wadjo' transporteren. Puang riMa'galatung stelde hem op 
voor zijn huis. Hij noemde hem La Pappěrri'. Als er mensen 
waren die hun recht kwamen zoeken en zij hun zaak tegenover 
elkaar uiteenzetten, dan werden zij daar naar La Pappěrri, ge
bracht. 

De Arung-matoa toLangi' stierf. Puang riMa'galatung volgde 
hem op als Arung-matoa. 

Toen Puang riMa'galatung een jaar Arung-matoa was, kreeg 
hij onenigheid met Arung Paria. Zij twistten over Matjanang en 
Atata. Zij begonnen een oorlog tegen elkaar. De Arung-matoa trok 
op tegen Paria. De W adjorezen en de mensen van Bola trokken 
tezamen op tegen Arung Paria. En toAllawa was pas tien jaar 
toen hij ten oorlog ging, want zijn grootvader had hem de Gouden 
Horen van Talotěnreng gegeven. De W adjorezen werden op de 
vlucht gedreven. Maar toAllawa wilde niet vluchten. Hij liet zijn 
vaandel, de Gouden Horen, oprukken. Hij werd handgemeen met 
Arung Paria toTěnridjarangěng geheten en Arung Paria werd 
het hoofd afgeslagen. Paria en Rumpia werden verbrand. Arung 
Paria, de zoon van toTěnridjarangěng, onderwierp zich, evenals 
Arung Rumpia toEmbong geheten. Hun land werd kind van 
Wadjo'. Zij zouden geen bedrieglijk verraad plegen tegen Wadjo', 
de enige God was getuige, geen dode zou het verdrag wegnemen, 
kinderen en kleinkinderen zouden het erven, het zou dan pas ver
broken zijn, als de grond waarop Arung Paria en Arung Rumpia 
zich bevonden bij het zweren van hun eed, zou instorten. De 
Wadjorezen trokken terug naar hun land. De Arung-matoa gaf 
orders voor het landbouwwerk. 

Puang riMa' galatung oefende als rechtspraak uit de lele-recht
spraak en de dopě'-rechtspraak, als er iemand recht kwam zoeken. 

Toen Puang riMa -'galatung twee jaar Arung-matoa was, het 
was ook twee jaar na de verovering van Paria en Rumpia, kwamen 
Arung Rumpia en Arung Paria Wadjo' binnen. Dit vroegen zij 
aan Wadjo': 
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"Amaseangnga s, Puang, muassuro nněnnungngi atammu to
Pariae toRumpiae mmonroe riGilirěng. Apa' llao-rewěsni suroku 
mellaui, těnna s bereangngi Arung Gilirěng; naia mmonroe riSakuli 
těnnalěppěssěngngi toSakulie." 

5. N alaona surona Arung-matoae ttiwirěngngi seua ta u seua sam-
pus riGilirěng, seuato tau seuato sampu' riSakuli. Nakkěda suroe: 

"Amaseangngi seadjimmu Arung-matoae, mualai tje'de' těm
maegana WadjoS, muasseadjing madetjeng, musuroi nrewěs to
Pariae toRumpiae riwanuanna mmonroe riGilirěng riSakuli, apa' 

10. pura na'bitjaranniritu Dewatae." 
N akkěda Arung Gilirěng Arung Sakuli : 
"Kěrru' pole sumangě'na waramparanna toWadjo'e silaong 

ada-madetjenna. Mauna ia 5 makkědato: «Pura na'bitjaranni 
Dewata seuae», ia naelorěngnge Dewatae napoata Wadjo-' iana 

15. mmonro riRumpia riParia, naia nateangnge Dewatae napoata 
Wadjos iana llao riGilirěng riSakuli." 

N alimampulěng llao-rewě' surona W adj o s ttanrereangngi 
waramparang silaong ada-madetjeng, těnnatarimai. N ainappana 
sisala. N asilaonna těllu Wadjo' Rumpia Paria tteriwi Gilirěng 

20. Sakuli. Natěllungngěsso mammusu 5 nangnganro toSakulie. Na'
bere dua tau těllu sampu' setěnrong potto. Naia napoada to
Sakulie: 

"Ia napoelo' Wadjo' iani kukadoi, angingngi Wadjo 5 narauk
kadjung Sakuli, dekkua tuo-tagěrro'munakkěng těkkiluppě'-

25. matjekoang Wadjo 5
, namana'i anas-ěppomměng, nasa'bi Dewata 

seuae, těnnatiwi' tomate assikadongětta." 
Nasoro'na toWadjo'e riwanuanna. Nappangngara Arung

matoae laonruma. 
Nasewulěng purana mangnganro toSakulie nariterěssi Gilirěng 

30. ritoWadjo'e. Nasewulěng mammusu' naribeta Gilirěng těllu tau 
těllu sampu 5 setěnrong potto. N aia napoada toGilirěngnge: 

"Atai Gilirěng napuang WadjoS, angingngi Wadjo' narauk
kadjung Gilirěng, dekkua tuo-tagěrro'munakkěng, namana'i ana'
ěppomměng, nasa'bi Dewata seuae." 

.35. Narewě'na toWadjo'e riwanuanna. Nappangngara Arung-
matoae laonruma. 

1. toPariae B1,2: om. C E 
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"Verleen ons de gunst, heer, dat ge beveelt om Uw slaven, 
de mensen van Paria en Rumpia die in Gilirěng verblijven, 
op te eisen. Want onze gezanten zijn heen en weer gegaan om ze 
te vragen, maar Arung Gilirěng heeft hen niet gegeven en die in 
Sakuli verblijven zijn niet losgelaten door de mensen van Sakuli." 

De gezant van de Arung-matoa ging nu naar Gilirěng om er 
één man en één sarong te brengen en ook één man en één sarong 
naar Sakuli. De gezant zei: 

"Verleen Uw broeder de Arung-matoa de gunst, dat ge een 
kleinigheid van W adj o' aanneemt, dat ge goed bondgenootschap
pelijk zijt en de mensen van Paria en Rumpia, die in Gilirěng en 
in Sakuli verblijven, naar hun land laat terugkeren, want God 
heeft het zo beslist." 

Arung Gilirěng en Arung Saku li zeiden: 
"Veel dank voor de goederen van de Wadjorezen en hun goede 

woorden. Ook ik zeg: «De enige God heeft het beslisb, degenen 
die God slaven van Wadjo' wil laten zijn, die wonen in Rumpia 
en Paria, maar degenen die God geen slaven van Wadjo" willaten 
zijn, die zijn naar Gilirěng en Sakuli gegaan." 

Vijf maanden gingen gezanten van Wadjo' heen en weer om 
goederen en goede woorden aan te bieden, maar zij namen die 
niet aan. Toen pas werd het een geschil. Gedrieen gingen Wadjo', 
Rumpia en Paria optrekken tegen Gilirěng en Sakuli. Drie dagen 
streden zij en de mensen van Sakuli gaven zich over. Zij gaven 
twee mensen, drie sarongs en één stel armbanden. De mensen van 
Sakuli zeiden : 

"Wat Wadjo' wil daar stemmen wij in toe, Wadjo' is de wind 
en Sakuli het loof, als wij het leven er maar afbrengen zullen we 
geen bedrieglijk verraad plegen tegen W adj o', onze nakomelingen 
zullen onze overeenkomst erven, de enige God is er getuige van, 
en geen dode neemt hem mee." 

De Wadjorezen trokken terug naar hun land. De Arung-matoa 
gaf orders voor het landbouwwerk. 

Een maand nadat de mensen van Sakuli zich onderworpen 
hadden, werd Gilirěng weer door de Wadjorezen aangevallen. Ze 
streden een maand en Gilirěng werd overwonnen, ( en zij hoden 
aan :) drie mensen, drie sarongs en één stel armbanden. De mensen 
van Gilirěng zeiden : 

"Gilirěng is slaaf en Wadjo' meester, Wadjo' is de wind en 
Gilirěng het loof, als wij het leven er maar afbrengen, onze nako
melingen erven het, en de enige God is er getuige van." 

De Wadjorezen keerden terug naar hun land. De Arung-matoa 
gaf orders voor het landbouwwerk. 
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Nasetaung purana nrumpas Gilirěng naěngka mmuttama n
Wadjos toAkkotengěngnge silaong toKerae ppasdaoi tanana. Naia 
naellau: anase riWadjoS, těssiasdua-nawanawang, těssiluppP

matjekoang, namanasi ana'-ěppona. Nakkěda Arung-matoae: 
S. "Kěrrus pole sumangena ada-madetjemmu, kusompawali, kuta-

rimai. Ianaritu nasasbi Dewata seuae. De'kia ana 5 mmuragai 
inanna, nade'to ina mmelorěngngi madjas aněsna." 

N akkěda Arung Ker a Arung Akkotengěng : 
"lani tau pauraga iani pada apu-apunna ka'daroe tanana, těn-

10. natiwis tomate, těnnala djas-tana." 
Namadja-' gausna Pasdanrěngnge riBettempola riasěngnge to

Angkone5 mennaui si 'di ta u. N aripassu 5 ria s danrěngngěnna. 

Těnnaullepi sěppulo taunna djadjinna toMasdualěng, naia nassitu
rusi toWadjose ttolai sapposisěnna ma 5 danrěng, apa' nasěngngi 

15. mattja. Natea toMasdualěng riala Pasdanrěng, nakkěda: 
"Ianaritu kkuae riasěng mmanas-lele-busu tuoemmupa ntja

djiangngengnga -'. Naiana muelorěng ttolai kakau." 
Naiana toTaba ttolai anas-urena masdanrěng riBettempola. 
Naduattaung purana nrumpas Gilirěng nalao toPariae 'bang 

20. alliri-lawarěng riAtata. N apoteai toMatjanangnge. N asisalana 
nasiwunona. Nattuttung to Pariae riWadjoS, nattuttuttosia riLoa 
riAnasbanua toMatjanangnge. Natěllungngěsso mammusus nang
nganro toMatjanangnge seua tau těllu sampu'. Naia napoada to
Matjanangnge: 

25. "Atakkěng napuang WadjoS, iani napoelo' Wadjo' iani kikadoi, 
dekkua tuo-tagěrrosmunakkěng." 

Naia napoada Arung-matoae: 
"Ianaritu nasa'bi Dewata seuae, namana'i aně'mu ěppomu, 

těnnatiwi s tomate, těnnala dja 5 -tana adadammu." 
30. Nakado toMatjanangnge. Nabeta riLoa riAna'banua toAtatae. 

N atěllumpěnni purana mangnganro toMatjanangnge nawangung 

7 Mogelijk was (is?) mmana'-lele-busu een staande uitdrukking voor het erven 
bij leven van de erflater. De vergelijking van het erfgoed met een alledaags 
gebruiksvoorwerp als een aarden waterkruik (busu) die de uitdrukking impli
ceert, wijst op een afkeuring van het voortUdig erven, althans op een gebruik 
van de uitdrukking in situaties, als de onderhavige, waarin dit wordt afgekeurd. 
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Eén jaar na de verovering van Gilirěng kwamen de mensen van 
Akkotengěng en van Kera Wadjos binnen om hun land onder 
bescherming te steHen. Zij verzochten kind te zijn van Wadjo', 
niet arglistig tegen elkaar te zijn, geen bedrieglijk verraad tegen 
elkaar te plegen en dat hun nakomelingen het zouden erven. 

De Arung-matoa zei: 
"Veel dank voor Uw goede woorden, eerbiedig aanvaard ik ze. 

Daarvan is de enige God getuige. Stellig is er geen kind dat zijn 
moeder lagen legt en ook geen moeder die haar kind kwaad toe
wenst." 

Arung Kera en Arung Akkotengěng zeiden : 
"Wie lagen legt, diens land zal zijn als de stukken van de (ver

gruizelde) klapperdop, en geen dode zal het meenemen, en tegen
spoed in het land zal het niet wegnemen." 

Daarna deed de Pasdanrěng van Bettempola, toAngkone' ge
heten, iets slechts door iemand te stelen. Hij werd afgezet uit zijn 
functie van Pa'danrěng. ToMasdualěng kon nog geen tien jaar 
oud zijn, toen de W adjorezen overeenkwamen, dat hij zijn neef 
zou opvolgen als Pa'danrěng, want zij vonden hem schrander. 
Maar toMasdualěng wilde niet tot Pa'danrěng genomen worden 
en zei: 

"Zoiets wordt genoemd erven zoals de waterkruik rondgaat,7 
terwijl mijn vader nog leeft. Wilt hem dan mijn oudere broeder 
laten opvolgen." 

En toTaba volgde zijn oomzegger op als Pasdanrěng van Bet
tempola. 

Twee jaar na de verovering van Gilirěng gingen de mensen van 
Paria lawarěng-palen kappen bij Atata. De mensen van Matjanang 
wilden dit niet hebben. En zij twistten en zij vochten met elkaar. 
De mensen van Paria zochten hun recht bij W adj os, en de mensen 
van Matjanang zochten van hun kant recht bij Loa en Anasbanua. 
Ze streden drie dagen, en de mensen van Matjanang onderwierpen 
zich (on der aanbieding van) een mens en drie sarongs. Zij zeiden: 

"Wij zijn slaven en Wadjo' is meester, wat Wadjo' wil daar 
stemmen wij in toe, als we er maar het leven afbrengen." 

De Arung-matoa zei: 
"Van dit woord van U is de enige God getuige, Uw kinderen en 

kleinkinderen erven het, geen dode neemt het mee, en tegenspoed 
in het land neemt het niet weg." 

De mensen van Matjanang stemden in. De mensen van Atata 
weken uit naar Loa en Ana'banua. 

Drie dagen nadat de mensen van Matjanang zich hadden onder-
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musu' Arung-matoae, apas ia nassisalaingnge pa'běssie riAna'ba
nua toAtatae beta llaoe riLoa riAna 'banua. Natesna toWadjo'e 
selilP-tana. N atěllungngěsso mammusu'. N asuppěngngi Loa 
Ana'banua. Nabeta riPalipu toLoae toAnasbanuae. Nangnganro 

5. Arung Loa Arung Ana'banua ata riWadjos, těppekka-elo' těp

pekka-passurong, na mana s i ana s -ěppona assikadongěnna, nasa "bi 
Dewata seuae. 

N anassuro Arung Palipu ttiwirěngngi waramparang to W adj ose: 
seua ta u seua sampu s. N akkěda surona Arung Palipu: 

10. "Amaseangngi seadjimmu Arung Palipu, mualai tjede'na, 
musoros ribola-tudangěmmu. Napappadao Dewata seuae, nalao 
matu" riWadjos mmewao situdangěng, nadetjeppa na'gangkana." 
Nakkěda Arung-matoae Puang riMasgalatung: 
"Kěrru' pole sumangě'na waramparanna seadjikku. Taroi 

15. nrewě". Ianaritu kusompawali, kuwarěkkěngngi adada-madetjenna 
seadjikku massěs těmmalere, kurewěs ribola-tudangěkku. Napap
padawa s Dewata seuae, nalao mai, kusitudangěng, nadetjeppa na"
gangkana." 
Narewěsna toWadjose riwanuanna. Nappangngara Arung-

20. matoae laonruma. N arisurona toLoae toAna 'banuae llaoangngi 
ruma Arung-matoae Pa'bate-lompoe ia těllu. Narisurona toAtatae 
llaoangngi ruma Pasdanrěngnge ia těllu. 
Nalimampěnni ssoro'na toWadjose riwanuanna naěngka mmut

tama riWadjos Arung Palipu Arung Data Arung Titintjo ttiwis 
25. těllu tau. Nakkěda Arung Palipu, ritěllase Mattěkkěmpěssie, 

Arung Data Arung Titintjo: 
"lana mai kiěngka, siadjing: amaseakkěng mualai tjesde' těm

maegaku, tasseadjing sěnradja, tapada madetjeng tapada madja'. 
Naseua riasěng Wadjos-riadja, seua riasěng Wadjos-rilaus." 

30. N akkěda Arung-matoae Puang riMa s galatung: 
"Kěrru' pole sumangěsna waramparammu silaong ada-made

tjemmu kusompawali, kutarimai. N aia masseadjitta: těssiuragai s, 

těssielorěngngi" mad jas." 
N akkěda Arung Palipu Arung Data Arung Titintjo: 

1. nassisalaingnge pa'běssie E2: nassisalai be(m)paběssie El 
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worpen, ondernam de Arung-matoa een oorlog, want hij twistte 
met de lansdrager(s) 8 in Ana'banua over de mensen van Atata 
die naar Loa en Ana 5 banua waren uitgeweken. De Wadjorezen 
trokken op met al hun vazallen. Drie dagen streden zij. Zij staken 
Loa en Ana 5 banua in brand. De mensen van Loa en Ana 5 banua 
weken· uit naar Palipu. Arung Loa en Arung Ana 5 banua onder
wierpen zich als slaven van Wadjo 5

: geen wens en geen bevel 
zouden ze weerstreven, hun nakomelingen zouden hun overeen
komst erven, en de enige God was er getuige van. 

En Arung Palipu gaf bevel goederen naar de Wadjorezen te 
brengen: een mens en een sarong. De gezant van Arung Palipu zei: 

"Verleen uw broeder Arung Palipu de gunst, dat ge zijn kleinig
heid aanneemt, dat ge aftrekt naar uw woonhuizen. Hij stelt u 
gelijk aan de enige God, en zal naar Wadjo 5 kamen om samen met 
u te vergaderen, en pas als het in orde is wordt het beěindigd." 

De Arung-matoa Puang riMa 5 galatung zei: 
"Veel dank voor de goederen van mijn broeder. Laat hij terug

keren. Daarvoor betuig ik mijn eerbied, ik houd stevig vast aan 
de goede woorden van mijn broeder, en ik keer terug naar mijn 
woonhuis. Hij stelt mij gelijk aan de enige God en komt hierheen 
en ik vergader met hem, en pas als het in orde is wordt het be
ěindigd." 

De Wadjorezen keerden terug naar hun land. De Arung-matoa 
gaf orders voor het landbouwwerk. De mensen van Loa en Ana 5

-

banua werd bevolen het bouwland van de Arung-matoa en de drie 
Pa 5 bate-lompo's te bewerken. De mensen van A ta ta werd bevolen 
het bouwland van de drie Pa 5 danrěngs te bewerken. 

Vijf dagen nadat de Wadjorezen afgetrokken waren naar hun 
land, kwamen er in Wadjo 5 binnen de vorsten van Palipu, Data 
en Titintjo, drie mensen meebrengend. En Arung Palipu Mattěk
kěmpěssie getiteld, Arung Data en Arung Titintjo zeiden: 

"Hierom, broeder, zijn wij hier: verleen ons de gunst dat ge een 
kleinigheid van ons aanneemt, dat wij als gelijken in grootte een 
bondgenootschap sluiten, wij tezamen zijn in voor- en tegenspoed. 
En de een wordt West-Wadjo 5 genoemd en de ander Oost
Wadjo5 ." 

De Arung-matoa Puang riMa 5 galatung zei: 
"Veel dank voor uw goederen en uw goede woorden, eerbiedig 

aanvaard ik ze. En dit is ons bondgenootschap: wij leggen elkaar 
geen lagen, wij wensen elkaar geen kwaad toe." 

Arung Palipu, Arung Data en Arung Titintjo zeiden: 
R Misschien i s hier met pas běssie (of bempaběssie, "de ijzeren pot"?) een verder 

onbekende hoofdentitel bedoeld, vgl. Cl pg 243 waar bempaběssie Arung A na s
banua heet. 
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"lani tau pauraga iani napěppě' Dewata seuae." 
Nakkěda Arung-matoae: 
"Ianaritu nasa'bi Dewata seuae adammu. Naiato upoutana to

Loae toAna'banuae toAtatae betae riPalipu, apa-' pura na'bitja-
5. ranniritu Dewatae." 

10. 

15. 

20. 

25 

30. 

N akkěda Arung Palipu: 
"Ianaritu tasseadjingěng těssiattjinna-akkeanungěngngi'. Assu

roo mmalai." 
Nasoro'na riwanuanna Palipu Data Titintjo. Natěllumpěnni 

nalao Pa-'danrěngnge mmalai toLoae toAna'banuae toAtatae. 
Naparewě'i riwanuanna. Nauttama riPenrang toLoae ma'dao. 

N amatena Datue riLuu' riasěngnge La Busatana. N aěngka 
mmuttama riWadjo-' surona Luu' nakkěda: 

"Ia nasuroangnga' seadjimmu Datue riLuu': tiwirěngngi 

seadjikku Arung-matoae tělluppulo tolong tělluppulo baku', na_._ 
barata toWadjo'e tanranna masseadjing tanae riLuu" riWadjo'." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Ia mupapole, suro, riDatue riLuu -'. Taniaritu nasseadjingěng 

tanae riLuu' tanae riW adj o' mangnguru" baratae. Madetjengngi, 
suro, muparewě' tolongnge něnnia baku -'e." 

Nalisuna surona Luu'. Napura mengngala toWadjo'e, na
winru-'na assisalang toWadjo'e Datue riLuu'. Nalao selili' to
Wadjo'e tteriwi atanna Datue riLuu .. riTempe riSingkang ri
Tampangěng riW age. N angnganrona Arung Tempe Arung Sing
kang Tampangěng Matoae riWage: atae riWadjo' kkuaettosa 
angngatangěnna riDatue riLuu' pawiseangnge něnnia ttungkae 
bale. N akkěda Arung-matoae: 

"Ianaritu mupasěngngěngngi aně-'mu ěppomu: těmmassarangnge 
WadjoS, nasa'bi Dewata seuae, těnnatiwi' tomate, těnnala dja-'
tana, iapa namarussa assitarong-adatta maruttupi tana mutudangie 
mattanroale batara ssampoekko." 

N akado Arung Tempe Arung Singkang Arung Tampangěng 
Matoa Wage. Nasoro-' toWadjo'e riwanuanna. Nappangngara 
laonriuma Arung-matoae. N atadjěngngi surona Datue riLuu', 
nade. 

Nauttama riWadjo' Datue riPammana sitinro-' Datue riPatilla' 
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"Wie lagen leggen, hen moge de enige God uitroeien." 
De Arung-matoa zei: 
"De enige God is getuige van uw woorden. En ik vraag ook naar 

de mensen van Loa en Ana'banua die naar Palipu zijn uitgeweken, 
want zo heeft God het beslist." 

Arung Palipu zei: 
"Ons bondgenootschap houdt in, dat wij elkaars eigendommen 

niet begeren. Laat gij hen halen." 
Palipu, Data en Titintjo trokken terug naar hun land. En drie 

dagen later gingen de Pa 5 danrěngs de mensen van Loa, Ana 5 -

banua en Titintjo halen. Ze brachten hen terug naar hun land. De 
mensen van Loa gingen Penrang binnen om zich onder bescher
ming te stellen. 

Nu stierf de Datu van Luwu 5 La Busatana geheten. En er kwam 
een gezant van Luwu' Wadjo 5 binnen en zei: 

"Dit heeft uw broeder de Datu van Luwu 5 mij opgedragen : 
breng mijn broeder de Arung-matoa dertig bakjes en dertig mand
jes, opdat de Wadjorezen rouw bedrijven als teken dat de landen 
Luwu 5 en W adj o' bondgenoten zijn." 

De Arung-matoa zei: 
"Breng ze terug naar de Datu van Luwu 5

, gezant. Geenszins 
houdt het bondgenootschap van Luwu 5 en Wadjo' in dat zij deel
nemen aan elkaars rouw. Het beste is, gezant, dat ge de bakjes en 
de mandjes terugneemt." 

De gezant van Luwu 5 keerde terug. Nadat de Wadjorezen ge
oogst hadden, maakten zij een geschil met de Datu van Luwu 5 • 

En de W adjorezen trokken met alle vazallen op tegen de slaven 
van de Datu van Luwu 5 in Tempe, Singkang, Tampangěng en 
Wage. En Arung Tempe, Arung Singkang, Tampangěng, en de 
Matoa van Wage onderwierpen zich: dat zij slaven van Wadjo 5 

waren, zoals hun slavernij tegenover de Datu van Luwu 5 geweest 
was: roeien voor hem en zorgen voor vis. De Arung-matoa zei: 

"Gij draagt dit op uw kinderen en kleinkinderen over: zich niet 
van Wadjo 5 af te scheiden, en de enige God is er getuige van, 
geen dode neemt het mee, tegenspoed in het land neemt het niet 
weg, dan pas is onze overeenkomst verbroken als de grond waarop 
gij u bevindt bij het zweren van uw eed en de hemel die u over
dekt, instorten." 

Arung Tempe, Arung Singkang, Arung Tampangěng en Matoa 
Wage stemden in. De Wadjorezen trokken af naar hun land. De 
Arung-matoa gaf orders voor het landbouwwerk. Hij wachtte ge
zanten van de Datu van Luwu 5 af, maar zij kwamen niet. 

Nu kwam de Datu van Pammana vergezeld van de Datu van 
Patilla 5 Wadjo 5 binnen om hun land onder bescherming te stellen. 
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ppa'daoi tanana. Nakkěda Datue riPammana riasěngnge La Těnri
djěllo' : 

"I a mai kiěngka: amaseitkkěng mualai tje' de ,ki' tělluppulo 
sampu', muteriwi Limpua'. Naiadekkua murumpa'i Limpua 5

, 

5. poelo'i elo'mu riLimpua'." 
N akkěda Arung-matoae Puang riMa 'galatung: 
"Pěttunagi pěrru'mu, seadjing, riseadjitta ?" 
Nakkěda Datue riPammana: 
"Pěttuni pěrru 'ku, seadjing, riseadjikku. Těkkullena ppowawai 

10. gausna, de' adakku dekkua mubetai." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Kusompawali, kutarimai adammu. Ianaritu nasa'bi Dewata 

seuae." 
Nasilaonna toWadjo'e toPammanae tteriwi Limpuas. Nasesso-

15. mua mammusus nabetai Limpua 5 Maroanging Lagusi Weroma
dukkus. Mmalani lisě' Pammana, mmalani kalo Wadjos. Naia 
lisě'na Limpuas ianatu La Tjaleko La Palaguna La Takku'. Naia 
La Tjaleko atanna Datue, nalao massari urai 5 bulu' ritanana 
Wage, saba 5 mattjoppos lisě'na toLimpuas. Nai<a> tanana 

20. Limpuas : angkanna Matepauoe malěmpus alau' gangkanna tana 
toPenrang, malěmpu s urai s mappatete Patilla '· 
Nasewulěng purana ribeta Limpua 5 nauttama riWadjo' Arung 

Timurung ritělla 5 e Puannamanna Mappaloulawěngnge. Nakkěda 
Arung Timurung: 

25. "Ia mai kulaoang, seadjing: amaseangnga' mualai tje'de'ku 
seua tau seua sampu 5 sitěnrong potto, muina kuana 5 , apa' toma
radja risě'deku." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Kěrru' pole sumangě'na waramparammu, seadjing, silaong 

30. ada-madetjemmu kusompawali, kutarimai ana'ekko kuina, de'kia 
ana' mmuragai inanna de'to ina mmelorěngngi madja' aně'na, 
nasa'bi Dewata seuae." 

N akkěda Arung Timurung: 
"Ianaritu, seadjing, kuwarěkkěng massě', namana 'i ana '-ěppo-

9. riseadjikku: riseadjitta E om. al. - 15-16. Lagusi Weromadukku' E2: om. 
E1 -·- 16. kalo El: om. E2 akkaloang Fl- 23. Puannamanna Mappaloulawěngnge 
E2: Puannama[ta]nna Mappaloulawěngnge El Puanna Ma'djaliulawěngnge C1,2 
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De Datu van Pammana La Těnridjěllos geheten zei: 
"Hierom zijn wij hier: verleen ons de gunst, dat gij onze kleinig

heid aanneemt: dertig sarongs, en dat ge tegen Limpuas optrekt. 
Als ge Limpuas verovert, zij uw wil wet in Limpuas 9 ." 

De Arung-matoa Puang riMasgalatung zei: 
"Hebt ge de relatie met uw broeder verbroken, broeder ?" 
De Datu van Pammana zei: 
"Ja, ik heb de relatie met mijn broeder verbroken, broeder. Ik 

kan zijn daden niet meer verdragen, als ge hem overwint zal ik er 
niets van zeggen." 

De Arung-matoa zei: 
"Eerbiedig aanvaard ik uw woorden. Daarvoor is de enige God 

getuige." 
Samen trokken de Wadjorezen en de Pammanarezen op tegen 

Limpua'. Eén dag slechts streden zij en zij overwonnen Limpua', 
Maroanging, Lagusi en W eromadukku s. Pammana nam de inhoud 
en Wadjo' nam het omhulsel ( ?) 10

• De inhoud van Limpuas was 
Tjaleko, Palaguna en Takku s. En Tjaleko was slaaf van de Datu 
en ging palmwijn tappen ten Westen van de bergen in het land 
van Wage, want de inhoud van Limpuas lag hoog. Het land van 
Limpuas strekte zich uit vanaf Matepauoe recht naar het Oosten 
tot aan het Penrangse gebied en recht naar het W es ten tot aan 
Patillas. 

Een maand nadat Limpua' overwoimen was, kwam Arung 
Timurung getiteld Puannamanna Mappaloulawěngnge Wadjos 
binnen. Arung Timurung zei: 

"Hierom ben ik hierheen gekomcn, broeder: verleen mij de 
gunst, dat ge een kleinigheid van me aanneemt: een mens, een 
sarong en een stel armbanden, dat gij moeder zijt en ik kind ben, 
want er is een machtige in mijn buurt." 

De Arung-matoa zei: 
"Veel dank voor uw goederen, broeder, en voor uw goede woor

den, ik aanvaard eerbiedig, dat gij kind zijt en ik moeder ben, en 
stellig is er geen kind dat zijn moeder lagen legt en ook geen 
moeder die haar kind kwaad toewenst, en de enige God is er ge
tuige van." 

Arung Timurung zei: 
"Daar houd ik stevig aan vast, broeder, mijn nakomelingen erven 

9 lett.: "heb dan uw wil tot wet in Limpua ,,", 
1° Kalo of akkaJoang is wellicht hetzelfde als kalu(S), omwikkelen, omwikkeling 

(wrdb. s.v.). In het tweede lid van deze uitdrukking, die ook elders ziet op 
de verdeling van de buit (speciaal van veroverd gebied ?) na een verovering, 
wordt ook wel buku of lap pa 5 (Chr. I pg 479), resp. tussenschot en geleding 
van bamboe, gebruikt. 
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ku, Wadjo 5 kkuatopa těmmassarangnge asseadjingětta, nasa 5 bi 
Dewata seuae." 

Naritampai Datue riBola mmenre" ma 5 banua ribottoe, natea 
Datu Bol a. N akkěda Puang riMa 5 galatung: 

S. "Enre 5 ko mai, seadjing, tapoloi malongkae tapuei massappae, 
tanru' massiliwěng, naia pokki' e led o' e nassarenrengěngngi 

bulu-ikko "na. N aiadekkua ěngka bětti s bal o, pute-innokkinnong
ngi." 

Naenre"na toBolae ma 5 banua ribottoe. 
10. Napasipulunni toWadjo 5 e Arung-matoae. Nakkěda Puang n

Ma$galatung: 
"Amaseangnga', měnnang, mualai akkarungěmmu, apa' těk

kulle mallumuie tana, těnnamana 5 toi aně 5 ku ěppoku." 

Napusana nawa-nawanna toWadjo"e, de' naissěng nabaliangngi 
15. adanna Arung-matoae. Nasoro 5 na toWadjo 5 e nnawa-nawai adanna 

Arung-matoae. Těnnasituru 5 tangnga "na Pa 5 danrěngnge ia těllu. 
Ěngka maelo 5 kkadoiwi adanna Arung-matoae namana "e aně 5 na 

akkarung-matoangnge, ěngka tea. Nalimampulěng sipulung badja
badjae toWadjo 5 e, nade" naissěng nabaliangngi adanna Arung-

20. matoae. 
N ainappa sěppulo taunna djadjinna toM a 5 dualěng. N attjoeri 

amanna no' ribarukae, nakkampiri risě"dena barukae. Natěngngas
sona nakkědana riamanna : 

"Puang, maluppu'na 5
• Taenre"na ribola." 

25. N akkěda toTaba rianě 5 na: 
"Těmmuissě"gasio malasa tanae, mumaelo 5 mmenre 5 .ribola ?" 
N akkěda to Ma 5 dualěng: 
"Aga, Puang, napolasa tanae ?" 
Nakkěda toTaba rianě 5 na: 

30. "Maelo 5 i namana" anPna Arung-matoae, napura mattělli 5 to
Wadjo5e těnnamana 5 e ana' akkarung-matoangnge." 

N akkěda toM a "dualěng: 

6. nassarenrengěngngi Fl : nassalenrengěngngi El nassalenrekěngngi E2 - 16. 
tangnga'na C1,2: om. E 

11 Deze verbondsformules zijn niet allen duidel~ik. De eerste twee kunnen op 
gelijkgerechtigheid doelen: malongkae is wat de een van bv. twee stokken 
van ongelijke lengte Ianger is dan de ander, het tweede slaat op het vierkant 
maken van bv. een onregelmatig gevormd stuk hout. Een buffet met gekruiste 
horens i s ongevaarlijk; deze uitdrukking zou dus "een vredelievende verhou
ding" kunnen beduiden. Ook het volgende is mogelijk een vergelijking aan 
het dierenrijk ontleend. Met pokki "e, de of het afgeknotte, kan een dier met 
een korte of afgeknotte staart bedoeld zijn en met ledo 'e ("jang bergojang" 
volgens dhr Djamali) dan wellicht iets dergelijks. Deze hele uitdrukking zou 
volgens dhr Djamali betekenen, dat de kleine en de zwakke de grote volgen, 
en heeft dan dus meer op ondergeschiktheid betrekking. 
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het, W adjo 5 evenzo: zich niet los te maken van ons bondgenoot
schap, en de enige God is er getuige van." 

De Datu van Bola werd opgeroepen om zich op de hogere grond 
te komen vestigen, maar Datu Bola weigerde. En Puang riMa s_ 

galatung zei: 
"Kom hier, broeder, wij breken af wat te lang is, wij splijten 

wat hoekig is, de horens gekruist, en kortstaart en .... trekt hij 
met zijn staartharen mee. Als er iets gespikkeld of gestreept is, 
wordt het hagelwit." 11 

De mensen van Bola kwamen zich nu vestigen op de hogere 
grond. 

De Arung-matoa riep de Wadjorezen bijeen. Puang riMasgala
tung zei: 

"Verleen mij de gunst, mannen, dat ge uw koningschap terug
neemt, want ik kan niet voor het land zwoegen, als mijn kinderen 
en kleinkinderen het niet erven." 

De Wadjorezen raakten in de war, ze wisten niet wat te ant
woorden op de woorden van de Arung-matoa. De Wadjorezen 
trokken zich terug om de woorden van de Arung-matoa te over
denken. De meningen van de drie Pa s danrěngs kwamen niet met 
elkaar overeen. De een wilde instemmen met de woorden van de 
Arung-matoa dat zijn zoon het arung-matoaschap zou erven, de 
ander wilde het niet. Vijf maanden waren de Wadjorezen dagelijks 
bijeen, maar zij wisten niet wat te antwoorden op de woorden 
van de Arung-matoa. 

Toen was toMa 5 dualěng nog pas tien jaar oud. Hij volgde zijn 
vader naar buiten naar het vergaderhuis, en hij speelde met kemiri
noten naast het vergaderhuis. Toen het middag was geworden zei 
hij tegen zijn vader: 

"Heer, ik heb honger. Laten wij naar huis gaan." 
ToTaba zei tegen zijn zoon: 
"Weet je dan niet dat het land ziek is, dat je naar huis wilt 

gaan?" 
ToMasdualěng zei: 
"Aan welke ziekte lijdt het land, heer ?" 
ToTaba zei tegen zijn zoon: 
"De Arung-matoa wil dat zijn zoon erft, terwijl de W adjorezen 

gezworen hebben, dat geen kind het arung-matoaschap zal erven." 
ToMasdualěng zei: 
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"Těnnaiasia, kukadoiwisia namana se anen~ akkarung-ma
toangnge." 
Nakkěda toWadjo 5 e: 
"Agaro napoada aneta, Arung Saotanre ?" 

5. N akkěda Arung Saotanre : 
"Ad a -a na 5 nasaro." 
~akkědai toWadjo'e: 
.. ~au ada-ana sna, dekko iasia maupě 5 ritarong riDewatae nawa

nawa." 
10. Naritampana to~asdualěng riamanna mmenre 5 ribarukae. 

Naenre 5 na ttudang. Nakkěda Pa 5 danrěngnge riTua něnnia Pa-'
danrěngnge riTalotěnreng: 

.. ~adetjengngi mupoada maelo'mu kkadoiwi adannana Arung
matoae." 

15. N akkěda to~a 'dualěng: 
"Ia maelo'mu, Arung-matoa, namanas aně'mu kikadoiritu. lake 

kisappa' Puang-laingnge kimaelo s, alaiapasi Puang-meměngnge. 
Teakkěng kia namana' rai-lasemu. lapa mmana 5 i akkarungěmmu 
mmanasengngi gausmu, apa' mau iko ppoteatoi riala Arung těm-

20. mana s engngi gau 'mu, a pa s těnripelamperiassia ad a tomaradjae." 
Nasituru-' toWadjose ppudjiwi adanna to~asdualěng made

tjeng. Nakkěda toWadjose: 
.. ~adetjennis mmenres riArung-matoae, apa' ěngkana ada ta

baliangngi." 
25. Nakkědana to~a'dualěng: 

.. ~assimanna ', Puang, kuenres ribola." 
Nakkěda toWadjose: 
"Amaseangngi', Arung Saotanre, naia aněsta mmenres sbaliwi 

ada Arung-matoae." 
30. Nakado Arung Saotanre. Naenre'na toWadjo-'e riArung-matoae. 

N akkěda toM a s dualěng: 
"lana mai naenrekěng atatta to Wadjos e: nakadoiritu adammu. 

Kisappa s Puang-laingnge kimaelo 5
, alaiapasi aně 5 mu ěppomu. 

Teakkěng kia namana 5 rai-lasemu, mau nadjadji rilisěs-matam-
35. mu; těnnaelorěngngi madetjeng tanae riWadjos, taniaritu aněsmu 

ěppomu. lana mmariasi akkarungěmmu: mmolaiengngi gausmu 
něnnia nawa-nawammu, ppedetjengie tana, natjirinaiwi lumummu. 
Taniasia mmana s i těmmolaiengngi gau s mu něnnia na wa-na wam-
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"N ee dat niet, ik zou er in toestemmen, dat zijn zoon het arung-
matoaschap erft." 

De W adjorezen zeiden: 
"Wat zegt je zoon daar, Arung Saotanre?" 
Arung Saotanre zei : 
"Dat is toch maar kinderpraat van hem." 
De W adjorezen zeiden: 
"Ook al is het kinderpraat van hem, als hij eens een gelukzalige 

is in wie God inzicht gegeven heeft." 
ToMa'dualěng werd nu door zijn vader geroepen om in het ver

gaderhuis te komen. De Pa 5 danrěng van Tua en de Pa 5 danrěng 

van Talotěnreng zeiden: 
"Zeg nu maar, hoe je zou willen toestemmen in de woorden van 

de Arung-matoa." 
ToMa'dualěng zei: 
"Als gij wilt, Arung-matoa, dat uw zoon erft, wij stemmen daarin 

toe. Zelfs willen wij een vorst onder de anderen zoeken, hoeveel te 
meer onder hen die reeds vorstelijk zijn. Maar wij willen niet dat 
iemand erft die alleen maar uw lijfelijke zoon is. Hij pas zal uw 
koningschap erven die uw handelwijze heeft geěrfd, want ook gij 
zoudt niet willen dat iemand tot vorst genomen zou worden die 
niet uw handelwijze heeft geěrfd, want dan zou er voor de groten 
geen voortzetting van hun woorden zijn." 

De Wadjorezen kwamen overeen de woorden van toMa 5 dualěng 

goed te keuren. Zij zeiden : 
"Laten we nu maar naar de Arung-matoa gaan, want nu zijn er 

woorden die we hem kunnen antwoorden." 
ToMa 5 dualěng zei: 
"Ik verontschuldig mij, heren, ik ga naar huis." 
De W adjorezen zeiden: 
"Verleen ons de gunst, Arung Saotanre, dat uw zoon opgaat om 

de Arung-matoa te antwoorden." 
Arung Saotanre stemde toe. De W adjorezen gingen nu naar de 

Arung-matoa. ToMa' dualěng zei: 
"Hierom zijn uw slaven de Wadjorezen hier gekomen: zij stem

men toe in uw woorden. Wij willen wel een vorst onder de anderen 
zoeken, hoeveel te meer uw zonen en kleinzonen. Maar wij willen 
niet dat iemand erft die alleen maar uw lijfelijke zoon is, ook al was 
hij geboren uit de pupil van uw oog; wie niet het goede wil voor 
het land WadjoS, die is niet uw zoon of uw kleinzoon. Hij dan 
zal uw koningschap erven, die uw daden en uw ideeěn navolgt, 
die het land verbetert, hij heeft medelijden met uw zwoegen. 
Geenszins erft degene die uw daclen en uw ideeěn niet navolgt, 
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mu, apas mauna iko ppoteatoi riala Arung těppedetjengie tana." 
Nakkěda Arung-matoae: 
"Taniasiaritu kupoanas kupoěppo těmmolaiengngi gausku. Nigi

nigi mmolaiwi gausku ianaritu aněsku ěppoku." 
5. Nasorosna toWadjo'e. 

Napura mengngala toWadjo'e nawangung musus Arung
matoae. Nalaona toWadjo'e sililis tteriwi Djampu. Nasiduppana 
toWadjo-'e toDjampue. Naripalari toWadjose. Natea llari Arung
matoae. N atěttong sialaměngngěng. N atěllu sangka-sangkana sal-

10. lokona riala naletungngi balinna. Nainappa llisu toWadjose. 
Nangnganrona Arung Djampu ata riWadjoS, elosna elos Wadjos. 
N akkěda toM a s dualěng: 

"Ana'ko riWadjo', těmmuwelai Wadjos, elo 5 na elos rianě'na, 
mupasěngngěngngi aně' mu ěppomu." 

15. Nakado Arung Djampu. Nakkěda toMasdualěng: 
"Ianaritu nasa'bi Dewata seuae, těnnawawa tomate, namanasi 

ana s-ěppomu, mu no' rilappa 'e muonro, muwelaiwi Djampu." 
Nakado Arung Djampu. Narewě'na toWadjose riwanuanna. 

Nappangngara Arung-matoae laonruma. Nanosna toDjampue 
20. ttippang wanua. N asěngngi Tjanru s. 

Na -'bawine toMasdualěng riTaoni siala We Tě'djo Arung 
Taoni, nadjadjiang ana' dua: seua riasěng La Datualěs toPanisis 
pattěllarěnna, seua riasěng toPagattung. N a -'bawine toSangka
wana siala Da Pasisa, nadjadjiang ana' seua nariasěng La Pasisa 

25. toPapue pattěllarěnna. Nallakkai Da Dualěng siala tau-tongěng 
tosugise riTjiu riasěngnge Pa'betjulangnge. Naia djantjinna 
Arung Betteng maraně'dara: "Aně'mu ěppomu sapposisěng

manněnnungěngngi aněsku." Nainappa turu' Da Dualěng sitaroi. 
Nauttama riWadjo' toSompě-'e mpawa těllu lotong. Naia 

30. naellau: ana'e riWadjo'. NatoMa'dualěng 'baliwi ada: 
"Nakadoiritu adammu Wadjo', Arung Sompě', ana'e Sompěs 

naina Wadjo' těmmassarangnge ridja s naridetjeng, naelo sna elo' 

21. siala C1,2: nasiala E- 27. maraně 5 -darě' E2: om. El C 
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want ook gij zoudt niet willen dat iemand tot vorst genomen werd, 
die niet het land verbeterde." 

De Arung-matoa zei: 
"Zeker heb ik niemand tot zoon of kleinzoon die mijn daden niet 

navolgt. Ieder die mijn daden navolgt, die is mijn kind en mijn 
kleinkind." 

De W adjorezen gingen nu uiteen. 
Nadat de Wadjorezen geoogst hadden, ondernam de Arung

matoa een oorlog. De Wadjorezen trokken met alle vazallen op 
tegen Djampu. De W adjorezen en de mensen van Djampu bonderi 
de strijd met elkaar aan. En de Wadjorezen werden op de vlucht 
gedreven. Maar de Arung-matoa wilde niet vluchten. Hij bleef 
staan om het zwaard te kruisen. En drie ... 12 van krijgshelmen 
werden buitgemaakt, en hij velde zijn vijanden. Toen pas kwamen 
de Wadjorezen terug. En Arung Djampu onderwierp zich als slaaf 
van Wadjo5, Wadjo 5 s wil zou wet zijn. ToMa5 dualěng zei: 

"Gij zijt kind van Wadjo5, verlaat Wadjo' niet, zijn wil is wet 
voor zijn kind, draag het op uw kinderen en kleinkinderen over." 

Arung Djampu stemde toe. ToMa5dualěng zei: 
"Daarvoor is de enige God getuige, en geen dode neemt het mee, 

uw nakomelingen erven het, en daalt af naar de vlakte om er te 
wonen, verlaat Djampu." 

Arung Djampu stemde toe. De W adjorezen keerden terug naar 
hun land. De Arung-matoa gaf orders voor het landbouwwerk. 
En de mensen van Djampu daalden af om land te ontginnen. Ze 
noemden het Tjanru'. 
ToMa'dualěng huwde in Taoni met We Tě'djo vorstin van 

Taoni, en zij kregen twee kinderen: één La Datuale geheten to
Panisi5 getiteld, één toPagattung geheten. ToSangkawana huwde 
met Da Pasisa, en zij kregen één kind, La Pasisa geheten toPapue 
getiteld. Da Dualěng huwde met iemand uit de stand der gegoeden 
een rijk man uit Tjiu, Pa'betjulangnge geheten. Dit was de be
lofte van Arung Betteng aan zijn zuster: "Uw kinderen en klein
kinderen zijn altoos neven van mijn kinderen." Daarna betuigde 
Da Dualěng haar instemming. 

De mensen van Sompě' kwamen Wadjo' binnen met drie 
zwarte buffels. Zij verzochten kind te zijn van Wadjo'. ToMa 5

-

dualěng antwoordde hen: 
"Wadjo 5 stemt toe in uw woorden, Arung Sompě', dat Sompě' 

kind is en Wadjo' moeder, dat zij niet zullen scheiden in voor- en 
tegenspoed, en Wadjo' s wil is wet voor haar kind, draagt gij het 

12 Een sangka-sangka is een verder onbekend onderdeel van een krijgshelm. 
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Wadjo' rianě 5 na, mupasěngngěngngi aně 5 mu ěppomu, nasa 5 bi 
Dewata seuae." 

Naritunu tedonna toSompě 5 e, narianre seWadjo 5 ( 

Nasetaung ma'daona Sompě5 riWadjo 5 nauttarrta Arung Liu 5 

S. sitinro 5 Arung Wugi 5 riWadjo 5 mpawa ěnněng lotong napa 5 daoi 
tanana riWadjo 5

• Naia naellau Arung Liu-' riasěngnge La Mappa
tonra: ana 5 e Liu 5 Wugi-' naina Wadjo-'. NatoMa'dualěng sbaliwi 
ada: 

"Nakadoiritu adammu Wadjo 5 anase Lius Wugis nama 
10. Wadjo-', nasapparěngngi detjeng aně 5 na, těnnapekka elosna 

inanna, nasa -'bi Dewata seuae riada-assikadotta, mupasěngngěng
ngi ana5 -ěppo, těnnawawa tomate, těnnala dja '-tana, těnnawelaie 
anase inanna dekko polei dja-'e." 

Nakadoiwi Arung Liu 5 Arung Wugi 5
• Naritunu tedonna na-

15. rianre seWadjo 5. 
N akalě -'bu-' na birittanna ěngka alapunna Datue riLuu s ttai ula

wěng-bu5bu'. Nasurona A-'datuangnge riSidenreng llao riTjen
rana riDatue riLuu 5 mellau mmělliwi. Nakkěda surona A 5 da
tuangnge: 

20. "Tamaseangngi seadjitta A 5 datuangnge riSidenreng, ta pa-'-
bělliwi alaputta. Mauni tětta 5 bělliang, naellau-laui seadjitta." 

N akkěda Datue riLuu s : 

"Těkkua 5 bělliang anukku. Nae masěrrowe 5 gangngi naporěnnu 

seadjikku, nalěng upologa rěnnunna seadjikku? Tiwirěmmuni 

25. seadjikku." 
Natiwi -'ni suroe. Natěllumpěnnimua nabolainna A 5 datuangnge 

riSidenreng nassuro pparewě s i. N akkěda surona A s da tuangnge : 
"Ia nasuroangnga-' seadjitta A -'datuangnge: parewěkkěngngi 

alapunna seadjikku. Iamua kuellau mmělliwi ripoadanna ttaiang 
30. ulawěng, nae těttaiattoi ulawěng. Parewěkkěmmuni seadjikku." 

N akkěda Datue riLuu s : 

"Parewěkkěngngi Asdatuangnge. Alakuga-' masbalukang, ala
kuatogi mangngělli A 5 datuangnge. Naiamua kuwerengngi naella
launna." 

6. riWadjo' Cl,Z: om. E- 27. Asdatuangnge EZ: om. El 
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op uw kinderen en kleinkinderen over, en de enige God is er ge
tuige van." 

De buffels van de mensen van Sompě 5 werden geslacht en met 
(de representanten van) geheel Wadjo 5 opgegeten. 

Een jaar nadat Sompě5 zich onder bescherming gesteld had, 
kwam Arung Liu' vergezeld van Arung Wugi' Wadjo' binnen 
met zes zwarte buffels, zij stelden hun land onder bescherming 
van Wadjo'. Arung LiuS, La Mappatonra geheten, deed het ver
zoek dat Liu' en Wugi' kinderen en Wadjo 5 moeder zouden zijn. 
ToMa'dualěng antwoordde hen: 

"Wadjo 5 stemt toe in uw woorden, dat Liu' en Wugi' kinderen 
en W adj o' moeder zijn, zij zoekt het goede voor haar kinderen, 
zij weerstreven de wil van hun moeder niet, en de enige God is 
getuige van onze overeenkomst, gij draagt die op uw nakomelingen 
over, geen dode neemt mee, tegenspoed in het land neemt niet weg, 
dat de kinderen hun moeder niet verlaten als de tegenspoed komt." 

Arung Liu 5 en Arung WugP stemden toe. En hun buffels wer
den geslacht en met (de representanten van) geheel Wadjo' opge
geten. 

Het bericht raakte algemeen bekend, dat de Datu van Luwu' 
een schildpad bezat, die uitwerpsels van stofgoud had. De A 5 da
tuang van Sidenreng zond een gezant naar Tjenrana naar de Datu 
van Luwu s met het verzoek hem te mogen kopen. De gezant van 
de A'datuang zei: 

"Verleen uw broeder de A 5 datuang van Sidenreng de gunst, 
dat ge hem uw schildpad verkoopt. Ook al verkoopt ge hem niet, 
dan vraagt uw broeder er om." 

De Datu van Luwu' zei: 
"Ik verkoop mijn bezit niet. Maar m~jn broeder stelt er bijzonder 

grote vreugde in, hoe zou ik zijn vreugde dan afbreken? Neem 
hem maar mee voor mijn broeder." 

De gezant nam hem dus mee. De A'datuang van Sidenreng had 
hem slechts drie dagen in huis gehad, toen hij hem weer terug 
zond. De gezant van de A'datuang zei: 

"Dit is mij opgedragen door uw broeder de A'datuang: breng 
mijn broeder zijn schildpad weer terug. Hierom slechts heb ik 
verzocht hem te mogen kopen, omdat er gezegd werd dat hij 
gouden uitwerpsels had, maar hij heeft in 't geheel geen gouden 
uitwerpsels. Breng hem maar weer terug aan mijn broeder." 

De Datu van Luwu' zei: 
"Breng hem terug aan de A'datuang. Er is geen kwestie van dat 

i k verkoop of dat de A s datuang koopt. I k heb 't hem slechts ge
geven, omdat hij er om vroeg." 
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N alisuna suroe ppalattu s ada. 
N alisusi surona A 'clatuangnge. N aia napoada makkědae: 
"Madetjengngi s ma sbitjara, seadjikku." 
Nakkěda Datue riLuu 5 : 

S. "Ninaga 'bitjarai ?" 
N akkěda suroe : 
"Datue riLimpuas ." 
Nakkědana Datue riLuus: 
"Poadanni seadjikku: madetjenni 5 siduppa ritělluppuloe ěssona." 

10. Narewě'na surona Asdatuangnge. Nadapisni tanra-tikka 5 na 
Datue riLuu 5

• Nalaona Asdatuangnge maelos ma'bitjara, narewe 
paiměng, apas naissěngngi ttiwis ewangěng Datue riLuu'. 
Natěllumpulěng purana mattoWadjo 5 toLiu 5 e nalabu ěssoe na

leppang Datue riLuus riTopatjě'do. Nassuro ttiwirěngngi waram-
15. parang Arung-matoae těllu ta u tělluttěnrong potto. N atampaiwi 

nos sitangngi riTopatjěsdo. Nangkana toWadjose silili' nos si
tangngi Datue riLuu s .N asitudangěnna Datu Luu s Arung-matoae 
Puang riMa:sgalatung. Nakkěda Datue riLuu' riasěngnge Radja
dewa: 

20. "Amaseangngas, seadjing, mualai tje 5 de 5 na tanae riLuu': těllu 
ta u tělluttěnrong potto, tapasseadjingngi tanae riLuu' riW adj o s, 

nappadaworoane sina siama, nakaka Luus nanri Wadjos, seua dja 5 

nauru' seua detjeng naduai Luu s W adj os." 
Nakkěda Puang riMasgalatung: 

25. "Kěrrus pole sumangěsna waramparatta silaong ada-madetjetta, 
Opu, kusompawali kutarimai. Těkkulle mappadaworoane, a pa' 
maradjao kubaittjus. Iapa tau mappadaworoane sěnradjae. 

Amaseangngassia: naina Luu 5 nana' Wadjos, těssisapparěng
nge dja 5 sisapparěmmuisia detjeng." 

30. Nakkěda Datue riLuus Radjadewa: 
"Upatongěng adammu, Arung-matoa, nae alamuni Larompong 

sepalili' silaong Mallusessalo 5 e, mualai pa 5 dai-rai, nappada
woroane tanae riLuus riWadjo'." 

N akkěda Puang riMa s galatung: 

2. Naia napoada makkědae E2: om. El - 17. Arung-matoae E2: Arung 
Wadjos El 
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De gezant keerde terug om deze woorden over te brengen. 
De gezant van de A'datuang keerde weer terug, en hij zei dit: 
"Laten we erover beraadslagen, mijn broeder." 
De Datu van Luwu' zei: 
"Wie zal dan de beslissing vellen ?" 

De gezant zei: 
"De Datu van Limpua' ." 
De Datu van Luwu s zei: 

"Zeg tegen mijn broeder: laten we elkaar over dertig dagen 
ontmoeten." 

De gezant van de A s datuang keerde terug. De dag die door de 
Datu van Luwus was vastgesteld, brak aan. En de Asdatuang ging 
op weg om te beraadslagen, maar keerde weer terug, omdat hij te 
weten kwam dat de Datu van Luwus wapens meebracht. 

Drie maanden nadat de mensen van Lius Wadjorees geworden 
waren, kwam de Datu van Luwu s bij zonsondergang aan in 
Topatjěsdo. Hij gaf opdracht de Arung-matoa drie mensen en 
drie stel armbanden te brengen. Hij ontbood hem om hem in To
patjěsdo te ontmoeten. En de Wadjorezen kwamen met alle vazal
len om de Datu van Luwu' te ontmoeten. En de Datu van Luwu' 
en de Arung-matoa Puang riMasgalatung hadden een bijecnkomst. 
De Datu van Luwu' Radjadewa geheten zei: 

"Verleen mij de gunst, broeder, dat gij een kleinigheid van het 
land Luwu s aanneemt: drie mensen en drie stel armbanden, laten 
wij de landen Luwu' en Wadjo' in een bondgenootschap ver
enigen, zodat zij elkaars volle broeder zijn, Luwu' de oudere en 
Wadjo' de jongere broeder, en dat Luwu' en Wadjo' goed en 
kwaad delen." 

Puang riMasgalatung zei: 
"Veel dank voor uw goederen en uw goede woorden, Opu, eer

biedig aanvaard ik ze. Ik kan niet broeder van u zijn, want gij zijt 
groot en ik ben klein. Pas mensen die even groot zijn, worden 
broeders. 

Verleen mij toch de gunst, dat Luwu' moeder is en Wadjo' 
kind, die voor elkaar geen kwaad zoeken, zij zoeken slechts het 
goede voor elkaar." 

De Datu van Luwu' Radjadewa zei: 
"Ik erken de waarheid van uw woorden, Arung-matoa, maar 

neem dan maar Larompong met zijn vazallen, benevens de Mal
luse' salo', neem het als uitbreiding van gebied, opdat de landen 
Luwu' en Wadjos broeders zijn." 

Puang riMasgalatung zei: 
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"Kulěng ssampeannagi adammu, Opu, ikoe-tomaradja naia 5 

baittju'. Napekkuna asseadjingěnna Wadjo' naLuu'? A pa' ia 
Larompong atai riLuu 5 ." 

N akkěda Datue riLuu s : 

S. "I a Larompong lili 'na W adj o 5 naolai. N aia asseadjingěnna 

tanae mappadaworoanei, si'di ina-ama nauru'i, kakaí Luu' anriwi 
Wadjo', mangnguru s dja s mangnguru 5 detjeng, apinna Luu 5 

těmmanrei Wadjo' apinna Wadjo' těmmanrei Luu 5
, alPbanna 

Luu 5 alě'banna Wadjo', atjikěkkěnna Luu' atjikěkkěnna WadjoS, 
10. namana s aně'-ěppota, těnnawawa tomate." 

Nakkěda Arung-matoae: 
"Ianaritu, Opu, nasa 'hi Dewata seuae attaro-adatta, ia mpelaiwi 

ada kku apu-apunna ittěllo 5 e naottongie ba tu, dekkua ěngka to
Wadjo' mannippi ppanreiwi api Luu' tawunoi, Luu'are'ga man-

15. nippi ppanreiwi api Wadjo' kiwunoi." 
Nakado Datue riLuu'. Nasibalinna Matjangnge toMa'dualěng 

mallamumpatu ppasa'biwi riasě' riawa. Nakkěda toMa'dualěng: 
"Iapa namarussa attaro-adanna Wadjo' naLuu', marussapi 

tanae peretiwie." 
20. Nakkěda Datue riLuu': 

"Purani sikado-adatta, seadjing. Madetjenni mubuang batttmmu 
riolo." 

N akkěda Arung-matoae : 
"Nalěng anrie'ga llao riolo, nakakae mmonro rimunri ?" 

25. Nakkěda Datue riLuu': 
"Upatongěttu adammu, seadjing." 
Nabuanni riolo batunna Datue. Napada mměrrttng sangodi to

maegae. Napurana mallamumpatu riTopatjedo nakkědana Datue 
riLuu': 

30. "Purani, Arung-matoa, nasa'bi Dewata seuae padaoroane Luu' 
Wadjo 5 • Amaseangnga', Arung-matoa, mualai seua alaměkku, 

apa' dua alaměkku, tanratta mappadaworoane." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Ěngkamua alaměkku, Opu." 

35. N akkěda Datue: 

2. baittjus E2: matatjina(?) El om. C - 17. Nakkěda toMa 5 dualěng E2: om. 
El C- 24. anrie 5 ga llao E2 Bl,2: anriga El om. C 

192 



"Hoe zou ik uw woorden kunnen afwijzen, Opu, gij zijt een 
groot heer en ik ben klein. En hoe zal het bondgenootschap van 
Wadjo' en Luwu' zijn? Want dat Larompong is slaaf van 
Luwu~." 

De Datu van Luwu' zei: 
"Larompong zal de vazallen van Wadjo~ volgen. En het bondge

nootschap van de landen zal er een van broeders zijn, ze hebben 
dezelfde vader en moeder, Luwu' is de oudere broeder en Wa~jo' 
de jongere, zij delen goed en kwaad, het vuur van Luwu s ver
brandt Wadjo' niet en het vuur van Wadjo~ verbrandt Luwu' 
niet, de uitgebreidheid van Luwu s is de uitgebreidheid van 
WadjoS, de engte van Luwu' is de engte van Wadjo~, en onze 
nakomelingen erven het, en geen dode draagt het weg." 

De Arung-matoa zei : 
"De enige God, Opu, is getuige van ons verdrag, wie zijn woord 

breekt zal verpletterd worden als de eieren onder stenen, als een 
Wadjorees ervan droomt Luwu' in brand te steken doodt gij hem, 
of als een Luwurees ervan droomt Wadjo' in brand te steken 
doden wij hem." 

De Datu van Luwu' stemde in. De Matjang en toMa'dualěng 
hielpen elkaar nu bij het planten der stenen en het tot getuige 
aanroepen van hoven- en onderwereld. 
ToMa~dualěng zei: 
"Dan pas is het verdrag van W adj o' en Luwu' verbroken, als de 

aarde en de onderwereld vergaan." 
De Datu van Luwu' zei: 
"Onze overeenkomst is nu voltooid, broeder. Gij moest uw 

stenen maar het eerst werpen." 
De Arung-matoa zei: 
"Hoe zou de jongere broeder kunnen voorgaan, en de oudere 

broeder na hem komen ?" 
De Datu van Luwu' zei: 
"Ik erken de waarheid van uw woorden, broeder." 
Nu wierp de Datu het eerst zijn stenen. En het gehele volk 

juichte l1:1id. Na de verbondssluiting in Topatjě'do zei de Datu 
van Luwu': 

"De enige God is er nu getuige van geweest, Arung-matoa, dat 
Luwu' en Wadjo' broeders zijn. Verleen mij de gunst, Arung
matoa, dat ge een van mijn zwaarden neemt, want ik heb er twee, 
als teken ervan dat wij broeders zijn." 

De Arung-matoa zei: 
"Ik heb al een zwaard, Opu." 
De Datu zei: 

13 

193 



"Madetjengngi, Arung-matoa, silaongngi s tteriwi Sidenreng. 
A pa, wekkaduani kuteri, těkkulle nrumpa'i." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Pepa wulěng, Opu, tateriwi Sidenreng ?" 

5. Nakkěda Datue: 
"Ompos -lolona ulěngnge." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Dekkua, Opu, těkkulle nrumpa 'i Sidenreng, riwěttawa' ." 
Napura sikado-adanna maelose tteriwi Sidenreng napada ssoro' 

10. riwanuanna mappangngudju llao rimusu'. 
Naomposna ulěngnge nalaona rimusu' Luuse toWadjose. Mallo

piwi Luu'e, mallalěngngi toWadjo,e. Nasduppang riTempe, nasi
tudangěng Datue Arung-matoae. Nakkěda Arung-matoae: 

"Madetjengngi, Opu, adj a s tapaitaiwi lopi toSidenrengnge. 
15. Taromuni mmonro ritapparěng alau-'. Tasuroi Luuse mpinru 5 

rai s, napěnnoiwi tapparěngnge. Tataroiwi dju s dju -', tattěllu seua 
rai', ěssosi ppěsdeisi. Naiapa tapaitaiwi lopi toSidenrengnge, 
maegapa taita rumpu-api." 

N akad o Datue riLuu s. 

20. Nalaona toWadjo'e tteriwi Belawa. Natěllo'ni Belawa. Nang
nganro Arung Belawa, ana'i riWadjos, těppekka-elo', tě'dua

nawanawang, nasa'bi Dewata seuae. 
Naterisi riOtting toWadjo'e. Nasiduppana toSidenrengnge. 

N aripalari to W adj o' e riOtting. N atea llari Arung-matoae, natět-
25. tong sialaměngngěng. Natallitta' alaměnna balinna. Naduapi 

rusu' na balinna těnnarěttě s, těnna pura na pol o-d u a balinna, nala
rina toSidenrengnge. N aritěllo' na Utting. N angnganrona Arung 
Utting mattjutju-piu s ala nawelaie puanna riWadjo s. N akkěda 
toM a sdualěng: 

30. "Ianaritu nasasbi Dewata seuae těmmassarangngekko puammu 
riWadjo', mupasěngngěngngi ana'-ěppo, těnnawawa tomate ak
kepuangěmmu riW adj o'." 

Nakado Arung Utting. 
Nate'si toWadjose riRappěng. Nasiduppa toWadjo'e .toRap-

15. ritapparěng C1,2: tapparěng E - 16. tattěllu C1,2: tětelu E1 tatěssu E2 
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"Laten wij, Arung-matoa, samcn optrekken tegen Sidenreng. 
W ant reeds twee keer ben ik er tegen opgetrokken, maar ik heb 
het niet kunnen veroveren." 

De Arung-matoa zei: 
"Bij welke maan zullen wij tegen Sidenreng optrekken, Opu?" 
De Datu zei: 
"Bij het eerste zichtbaar worden van de maan." 
De Arung-matoa zei: 
"Als ik Sidenreng niet kan veroveren, Opu, verlies ik mtJn 

hoofd." 
N adat zij overeengekomen waren tegen Sidenreng te zullen 

optrekken, trokken allen zich terug naar hun land om zich voor te 
bereiden op de krijgstocht. 

Bij het eerste zichtbaar worden van de maan trokken de Luwu
rezen en de Wadjorezen ten oorlog. De Luwurezen gingen per 
schip, de Wadjorezen over land. Bij Tempe ontmoetten zij elkaar, 
en de Datu en de Arung-matoa vergaderden. De Arung-matoa zei: 

"Het beste is, Opu, dat gij de Sidenrengers geen schepen laat 
zien. Laat ze slechts op het Oostelijke meer blijven. Geeft gij de 
Luwurezen opdracht vlotten te vervaardigen en het meer ermee 
te vullen. Gij zet er fakkels op, drie per vlot, die overdag gedoofd 
zijn. Gij laat de Sidenrengers pas schepen zien, als gij veel rook 
ziet." 

De Datu van Luwu s stemde toe. 
De Wadjorezen trokken nu op naar Belawa. Zij staken Belawa 

in brand. En Arung Belawa onderwierp zich, hij zou kind van 
Wadjos zijn, diens wil niet weerstreven, en niet dubbelhartig zijn, 
de enige God was er getuige van. 

De W adjorezen trokken weer op, tegen Otting. Het kwam tot een 
treffen met de Sidenrengers. De Wadjorezen werden bij Otting op 
de vlucht gedreven. Maar de Arung-matoa wilde niet vluchten, 
en bleef staan om het zwaard te kruisen. Het zwaard van zijn 
vijand ketste af. Nog maar twee ribben van zijn vijand had hij niet 
doorgehakt, en nog had hij zijn vijand niet doorkliefd, of de 
Sidenrengers sloegen op de vlucht. Utting werd in brand gestoken. 
Arung Utting onderwierp zich, hij zou vervloekt zijn als hij zijn 
meester in Wadjo 5 zou verlaten. ToMasdualěng zei: 

"Daarvoor is de enige God getuige, dat gij niet van uw meester 
in Wadjo 5 scheidt, gij draagt het op uw nakomelingen over, en 
geen dode neemt het mee, dat gij uw meester hebt in Wadjo'." 

Arung Utting stemde in. 
En de Wadjorezen trokken weer op, naar Rappěng. Het kwam 

tot een treffen tussen de Wadjorezen en de Rappěngers. De Rap-
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pěngnge. Naripalari toRappěngnge. Naritěllo_-'na Rappěng Bulu'
tjenrana. Ěngkamaněnni toSidenrengnge riW engěng, naonro to
Wadjo'e riOtting. Nasorena lopinna Datue rilau'na Sidenreng, 
naenre'na mattana selili'. Naěngkana Nene Pasiru llao mang-

S. nganro riDatue. N akkěda N ene Pasiru: 
"Talai tje'de'na Sidenreng, dekkua tuomuni lotji~ - adanna 

seadjimmu A'datuangnge - adja'-lalo mupanreiwi api." 
N akkěda Matjangnge: 
"Kutarimaritu angnganromu, N ene Pasiru. Taroi kuassuro 

10. mmala toWadjo'e. Nasitudangěppa Datue Arung-matoae napo
bitjarai bitjaranna riSidenreng." 

Nakado Nene Pasiru. Nassurona Datue mmalai toWadjo'e. 
Nangkana toWadjo'e silili' mapparung riModjong. Nasitinro'na 
Datue riLuu' Arung-matoae llao riSidenreng. N apatěttongngi bi-

15. tjaranna. Narialana sě'bu-katinna toSidenrengnge. Ana'ni A'da
tuangnge, těmmattjutju těmmappiu' A'datuangnge ala nawelaie 
Datue riLuu s. N akkěda Matjangnge: 

"Ianaritu nasa 'bi Dewata seuae: ana 'e Sidenreng riLuu', těnna
wawa tomate ada-assikadongětta." 

20. Makkědatoi Matjangnge: 
"ToWadjo'niritu toUttingnge toBelawae toRappěngnge to

Bulu' tj enranae." 
Nakado Nene Pasiru. Nassurona Matjangnge mmala api n

Belawa, nasuppěngngi lotjie. N akkěda Arung-matoae: 
25. "Magiro musuppěngngi lotjie napurana riala sě'bu-katinna Si-

denreng?" 
Nakkěda Matjangnge: 
"Alakugi apinna Luu' mmanrei lotjie? Apinnaemmi Belawa 

ssu ppěngngi." 
30. Narewě'na toWadjo'e Luu'e riwanuanna. Nappangngarana 

Arung-matoae laonriuma. 
N arisurona toTimurungnge riArung-matoae tteriwi W awolon

rong. N abetai W awolonrong. 
N amagěllina Datue riPammana riasěngnge La Pa tang toKělling 

35. pattěllarěnna. Teani marola riWadjo''. Nakkědana Arung-matoae: 

21-22. toBuln 5 tjenranae E2: om. El C- 33. Wawolonrong E2: om. El C 
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pěngers werden op de vlucht gedreven. Rappěng en Bulustjenrana 
werden in brand gestoken. Al de Sidenrengers waren in W engěng, 
en de Wadjorezen bleven in Otting. De schepen van de Datu 
legden aan in het Oosten van Sidenreng, en hij ging met alle 
vazallen aan land. Nu kwam Nene Pasiru zijn onderwerping aan
bieden aan de Datu. N ene Pasiru zei: 

"Neemt gij een kleinigheid van Sidenreng aan, als de lotji 13 

maar gespaard blijven - zo zijn de woorden van uw broeder de 
A s datuang - steek ze toch alstublieft niet in brand." 

De Matjang zei: 
"Ik aanvaard uw onderwerping, Nene Pasiru. Laat mij eerst de 

W adjorezen laten halen. Pas wanneer de Datu en de Arung-matoa 
bijeen zijn, zullen zij over Sidenreng een beslissing nemen." 

Nene Pasiru stemde toe. De Datu liet nu de Wadjorezen halen. 
De W adjorezen hadden met alle vazallen hun kampement in 
Modjong. Tezamen gingen de Datu en de Arung-matoa naar 
Sidenreng. Zij velden het vonnis. De boete van duizend kati werd 
van de Sidenrengers genomen. De Asdatuang zou kind zijn, en met 
zijn nageslacht vervloekt zijn als hij de Datu van Luwu s zou 
verlaten. 

De Matjang zei: 
"Daarvoor is de enige God getuige: dat Sidenreng kind van 

Luwus is, en geen dode onze overeenkomst meeneemt." 
De Matjang zei ook: 
"De mensen van Utting, Belawa, Rappěng en Bulustjenrana zijn 

W adjorezen." 
Nene Pasiru stemde in. De Matjang beval vuur te halen in 

Belawa, zij staken de lotji in brand. De Arung-matoa zei: 
"Waarom steekt gij de lotji in brand, nadat de duizend kati van 

Sidenreng genomen zijn ?" 
De Matjang zei: 
"Ret is toch niet vuur van Luwu s dat de lot ji verteert? Slechts 

het vuur van Belawa verbrandt ze." 
De W adjorezen en de Luwurezen keerden naar hun land terug. 

De Arung-matoa gaf orders voor het landbouwwerk. 
De Timurungers kregen van de Arung-matoa de opdracht tegen 

Wawolonrong op te trekken. Zij overwonnen Wawolonrong. 
De Datu van Pammana La Patang geheten toKělling getiteld 

was boos geworden. Hij wilde Wadjos niet meer volgen. De 
Arung-matoa zei: 
13 Een lotji is waarschijnlijk een type huis. Een soo-lotji is een bepaald soort voor

naam huis, maar kleiner dan een salassas of langkana, "paleis", en wordt mo
gelijk bij afkorting ook lotji genoemd, zoals de naam van de Arung-matoa 
Massaolotjie ook wel als Lotjie voorkomt. 
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"Pekkuare'i nawa-nawanna La Patang, kuasěngnge madetjeng 
uluadatta, nateaiwi ?" 

Naripangngaru'na toWadjo'e tteriwi Pammana riduampu
lěngnge. Natimumunna padanna Pammana. Ěngkamaněnni mmut-

5. tama seadjinna. Těnnadjadji mmenre" toWadjo'e. Nasuroi 
llaonruma paiměng toWadjo'e. Napura mengngala toWadjose 
naripangngaru s paiměng riArung-matoae tteriwi Pa.mmana. N ang
ngaru, seli li s to W adj o' e. N atimumussi paiměng padanna Datue 
riPammana mmonro mangngěrrě'. Natěllumpulěng djantjinna 

10. Arung-matoae těnnadjadjisi tte' toWadjo'e. Nappangngarasi 
laonruma Arung-matoae. Napura mengngala toWadjo"e nassuro 
Arung-matoae ttiwirěngngi bila-bila seadjinna iamaněnna sita ri
Pammana riomposna ulěngnge. Těnnadjadjisi mmenre' to
Wadjo'e, apa" ia naposara Arung-matoae bawi palampa'e riAra. 

15. Těnnataroni toWadjose mmuttama rialěse. Nappangngarasi laon
r~ma Arung-matoae. Napura mengngala toWadjose nassuro 
Arttng-matoae ppaleleiwi bila-bila passeadjingěnna, nauttama ri
Wadjo" ripitumpěnnie ttiwis parewa-musu', apa' maelo'i Arung
matoae llewo-parewamusu'i bawi palampa'e. Nangkamaněng 

20. passeadjingěnna mmuttama riWadjo' ttiwi' parewa-musu'. Na
těllumpěnni ěngkana passeadjingěnna nakkěda Arung-matoae: 

"Laoko mualai lopimmu, pallopie, naonro riWalěnnae matta
djěng, apas maeloskas llewoi bawi palampa"e kkuae gigi-sua'na." 

N atimumunna lopie riWalěnnae. N atangngaběnni nalao Arung-
25. matoae tteriwi Pammana llao selili "· N aompo' ěssoe nalewoi 

Pammana. Napoleiwi, desna padanna La Patang. ToPammanaem
mani aměssangěng. Naritěllo'na Pammana. Nangnganro La 
Pa tang nakkěda: 

"Elo'mu elo" riPammana, dekkua muattuo-tagěrro'muna' ." 
30. Nakkěda Arung-matoae: 

"Atani Pammana riWadjos, těnnawelai puanna, těllao-bawang 
mauni pekkumuna pěrri'na." 

N akad o La Pa tang. N akkěda Arung-matoae: 
"Ianaritu nasa "hi Dewata seuae ada-assikadongětta, těnnawawa 

35. tomate, těnnala djas-tana, namana'i anas-ěppomu." 

ll. Arung-matoae E2: om. El - li. Arung-matoae E2: om. El C 
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"Hoe zijn dan wel de overleggingen van La Patang, dat ons 
verbond mij goed dunkt, maar hij het niet wil ?" 

De Wadjorezen werden opgeroepen om trouw te betuigen om 
over twee maanden op te trekken tegen Pammana. Pammana nu 
verzatnelde zijn medestanders. Al zijn bondgenoten kwamen er 
binnen. En de opmars van de Wadjorezen ging niet door. Hij gaf 
opnieuw bevel aan de W adjorezen het landbouwwerk te verrichten. 
N adat de W adjorezen geoogst hadden, liet de Arung-matoa hen op
nieuw hun trouw betuigen om tegen Pammana op te trekken. De 
W adjorezen met alle vazallen betuigden trouw. Maar opnieuw ver
zamelde de Datu van Pammana zijn medestanders om aangegord 
te blijven. En drie maanden na de door de Arung-matoa vastge
stelde tijd ging de opmars van de W adjorezen weer niet door. 
Weer gaf de Arung-matoa orders voor het landbouwwerk. Nadat 
de Wadjorezen geoogst hadden, beval de Arung-matoa de bila
bila aan al zijn bondgenoten te brengen om elkaar bij het eerste 
zichtbaar worden van de maan in Pammana te ontmoeten. Maar 
weer ging de opmars der W adjorezen niet door, want de Arung
matoa had zorgen over het wilde zwijn in Ara. Hij belette de 
W adjorezen het bos in te gaan. De Arung-matoa gaf weer orders 
voor het landbouwwerk. Nadat de Wadjorezen geoogst hadden, 
beval de Arung-matoa de bila-bila rond te zenden aan zijn bond
genoten, opdat zij Wadjo~ over zeven dagen zouden binnenkomen 
met hun oorlogswapenen, want de Arung-matoa wilde het wilde 
zwijn met oorlogswapenen omsingelen. Alle bondgenoten kwamen 
Wadjo 5 binnen met hun oorlogswapenen. Toen zijn bondgenoten 
er drie dagen waren, zei de Arung-matoa: 

"Gaat uw schepen halen, schippers, opdat ze blijven wachten op 
de Walěnna, want ik wil het wilde zwijn met zijn slagtanden om
singelen." 

Ze verzamelden de schepen op de W alěnna. En te middernacht 
ging de Arung-matoa met alle vazallen op weg om tegen Pammana 
op te trekken. Bij zons/mftefgang omsingelde hij Pammana. Hij ! ť <'/' 
kwam te Pammana, maar er waren geen medestanders van La 
Patang meer. De Pammanarezen stonden er alleen voor. Pammana 
werd verbrand. La Pa tang onderwierp zich en zei: 

"Uw wil is wet in Pammana, als gij mij maar het leven laat." 
De Arung-matoa zei: 
"Pammana is slaaf van Wadjo 5

, en het verlaat zijn meester niet, 
en dwaalt niet af, hoe groot zijn moeilijkheden ook zijn." 

La Pa tang stemde in. De Arung-matoa zei: 
"De enige God is getuige van ons verdrag, geen dode neemt het 

mee, tegenspoed in het land neemt het niet weg, uw nakomelingen 
erven het." 
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Nakado La Patang. Narewě'na toWadjo'e riwanuanna. Napo
passompě'na Pammana ritoWadjo'e. Nappangngarana Arung
matoae Iaonruma. 

Nangkana mmuttama riWadjo' Enrekěng ttiwi' waramparang 
5. seua tau těllu sampus. Naia naellau masseadjingnge Wadjo' 

Enrekěng, pada madjas pada madetjeng, nakaka Wadjo' nanri 
Enrekěng. N akkěda Arung-matoae: 
"Kěrru' pole sumangena waramparammu silaong ada-made

tjemmu, kusompawali, kutarimai. Ianaritu nasa'bi Dewata seuae: 
10. těmmassarangnge Wadjo" Enrekěng, pada madjas pada made

tjeng, de'kia anri mmelorěngngi madja' kakana de'tosia kaka 
mmelorěngngi madja, anrinna." 

N akkěda Arung Enrekěng: 
"lani tau paelorěng madja', iani napobali Dewatae.'~ 

15. N asikado-adana. 
N aduattaung purana ribeta Sidenreng nasisala Datue riLuu s to

Bonee. Naenrekiwi Bone. Nammusu'na, naripalari-sěrro Datue, 
nariala padjunna, rirappani. N ad<u>angngěsso purana naripalari 
Datue'--napolena toWadjo 3 e. Natěllungngěsso mammusu' to-

20. Wadjo'e. Narumpasi Mampu Lompo. Nasewěnni purana risup
pěng Mampu Lompo nangka toBonee ssompa riDatue. Napare
wěkkěngngi padjunna Datue. Nakkěda Datue: 

"Alamuni padjungnge, seadjing, apa' nawerekko Dewatae ttaroi, 
namanas aněsmu ěppomu tanranna masseadjing tanae riLuu' ri-

25. Bone.'' 
Nakado ArumPone. Nakkěda Datue ritoWadjo'e: 
"Pega gangkanna anre-apimmu, seadjing?" 
Nakkěda toWadjose: 
"Angkanna Mampu Lompo." 

30. N akkěda Datue: 
"Alaniritu, seadjing, anre-apimmu, a pa s kkuameměng a 'djan

tjitta." 
N akkěda Arung-matoae : 
"Iamuna muwerengnga': atammu Malluse'salo'e, adja' tasi-

35. sěllě'-sěllě' masseadjing. A pa' iadekko sisěllě 3-sěllě'ki', napasi
sala-salai' matti' a ta." 
Nakkěda Datue riLuu': 
"Alani, seadjing, alakuagi massarang detjenna Luu' Wadjo-'." 
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La Patang stemde in. De Wadjorezen keerden naar hun land 
terug. Pammana werd nu door de W adjorezen beheerst. En de 
Arung-matoa gaf orders voor het landbouwwerk. 

Nu kwam Enrekěng Wadjo' binnen met goederen: een mens 
en een sarong. Het deed het verzoek, dat Wadjo-' en Enrekěng 
bondgenoten zouden zijn, tezamen in voor- en tegenspoed en dat 
Wadjo' oudere broeder zou zijn en Enrekěng jongere broeder. 
De Arung-matoa zei: 

"Veel dank voor uw goederen en uw goede woorden, ik aanvaard 
ze eerbiedig. Daarvoor is de enige God getuige: dat Wadjo' en 
Enrekěng van elkaar niet zullen scheiden, en tezamen zullen zijn 
in voor- en tegenspoed, stellig is er geen jongere broeder die zijn 
oudere broeder kwaad toewenst, en ook geen oudere broeder die 
zijn jongere broeder kwaad toewenst." 

Arung Enrekěng zei: 
"Degene die kwaad toewenst, zal God tot vijand hebben." 
Zij stemden in met elkaars woorden. 
Twee jaar nadat Sidenreng overwonnen was, kregen de Datu 

van Luwu' en de Boneěrs twist. Hij trok op tegen Bone. Zij 
streden, en de Datu werd bals over kop op de vlucht gejaagd, en 
zijn pajung werd buitgemaakt, hij werd geplunderd. En twee dagen 
nadat de Datu op de vlucht gejaagd was, kwamen de Wadjorezen. 
De W adjorezen streden drie dagen. Zij veroverden Mampu en 
Lompo. Eén dag nadat Mampu en Lompo in brand gestoken 
waren, kwamen de Boneěrs de Datu huldigen. Zij brachten de Datu 
zijn pajung terug. Maar de Datu zei: 

"N eem de pajung, broeder, want God heeft u die gegeven om 
hem te houden, en uw kinderen en kleinkinderen erven hem als 
teken dat de landen Luwu-' en Bone bondgenoten zijn." 

ArumPone stemde in. De Datu zei tegen de Wadjorezen: 
"Hoever strekt uw veroverd gebied zich uit, broeder ?" 
De Wadjorezen zeiden: 
"Tot Mampu en Lompo." 
De Datu zei: 
"N eem uw veroverd gebied, broeder, want zo is onze afspraak 

van vroefier." 
De Arung-matoa zei: 
"Geef ons slechts uw slaven de Malluse'salo', opdat wij niet als 

bondgenoten enclaves in elkaars gebied hebben. Want indien wij 
enclaves in elkaars gebied hebben, zullen wij door onze slaven 
met elkaar in twisten verwikkeld worden." 

De Datu van Luwu' zei: 
"N eem het, broeder, hoe zou het goede van Luwu-' en dat van 

Wadjo' gescheiden kunnen worden." 
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Napada ssoro'na riwanuanna. Nappangngarana Arung-matoae 
laonruma. 
Nasewulěng purana na'bereang Datue toMalluse'salo'e naut

tama riWadjo' toSoppengnge ttiwP waramparang. Naia napoada 
5. Datue riSoppeng: 

"Ia mai kulaoang, seadjing, amaseangnga' mualai tje'de'ku 
těllu tau těllu sampu' tělluttěnrong potto, kuana' muina, apa' 
mallě 'banni badjo-badjona Datue." 

N akkěda Arung-matoae: 
10. "Kěrru' pole sumangě'na waramparammu silaong ada-made

tjemmu, kusompawali, kutarimai ana'ekko, Soppeng, naina 
Wadjo', nasa'bi Dewata seuae, de'kia ana' mmuragai inanna 
de'tosia ina mmelorěngngi madja' aně'na." 
Nakkěda Arung Soppeng: 

15. "lani tau pauraga paelorěng madja' risěrring-batjubatjui ri
Dewatae." 

N asikadong-adana Datue Arung-matoae. 
Natěllumpulěng purana nrumpa' Mampu Lompo nalari to

Marioe ttiwi' alena riWadjo'. Naritarima riWadjo', naonro riAr~. 
' 20. Natěllumpěnni ěngkana toMarioe mmuttama riWadjo' nangka 

mmuttama riW adj o' Matjangnge. N akkěda Matjangnge: 
"Ia nasuroangnga' seadjitta Datcie riLuu': 'ěngkaitu onnang 

toMarioe llari mmuttama riWadjo', tamaseangngi seadjitta ta'
bukkadju-taui. N aiapa tasessae bukkadju nrewě' riTjenrana, 

25. dekko mmu'daniwi, nagěrri llari atae. Adja'to napasisala-salai' 
a ta masseadjing. N adekkua teani nrewě', Wadjo'na ppoatai." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Iamutosa kumelo' ppóanu nawerengngengnga' Dewatae, nae 

nasuroa' seadjikku, kulěng ssampeannagi adanna seadjikku." 
30. Naduampulěng ma'daona riWadjo' toSoppengnge na'baine La 

Mangkatje' riBaringěng siala aně'na toLebae. 
N aduappulo taunna makkarung Puang riMa 'galatung napatepui 

tanae. Angkanna Larompong passeadjingěnna, angkanna Enrekěng 
Utting Rappěng Bulu'tjenrana, angkanna Lamuru. Naia napa-

8. malě•banni A2 Bl,2 Fl: mawě'banni(?) Al ma?ě-'banni El om. E2 C; badjo
badjona Al,2 Bl,2: Wadjo'na El om. E2 C- 17. Datue Arung-matoae E2: 
om. El C - 23. mmuttama riWadjo' E2: om. El C 
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Allen trokken af naar hun land. De Arung-matoa gaf orders voor 
het landbouwwerk. 

Een maand nadat de Datu de Malluse'salo 5 gegeven had, 
kwamen de Soppengers Wadjo 5 binnen met goederen. De Datu 
van Soppeng zei : 

"Hierom ben ik hier gekomen, broeder: verleen mij de gunst, dat 
ge mijn kleinigheid aanneemt: drie mensen, drie sarongs en drie 
stel armbanden, opdat ik kind ben en gij moeder zijt, want de scha
duw 14 van de Datu heeft zich uitgebreid." 

De Arung-matoa zei: 
"Veel dank voor uw goederen en uw goede woorden, eerbiedig 

aanvaard i k, dat gij kind zijt, Soppeng, en W adj o s moeder i s, en 
de enige God is getuige, stellig is er geen kind dat zijn moeder 
lagen legt en ook geen moeder die haar kind kwaad toewenst." 

Arung Soppeng zei : 
"Degene die belaagt of kwaad toewenst zal als grint worden 

weggeveegd door God." 
De Datu en de Arung-matoa stemden in met elkaars woorden. 
Drie maanden na de verovering van Mampu en Lompo vluchtten 

de mensen van Mario en hoden zich aan Wadjos aan. Ze werden 
door Wadjo 5 aangenomen, en gingen wonen in Ara. 

Drie dagen nadat de mensen van Mario Wadjos waren binnen
gekomen, kwam de Matjang Wadjo 5 binnen. De Matjang zei: 

"Met deze boodschap heeft uw broeder de Datu van Luwu 5 mij 
gezonden: kort geleden zijn de mensen van Mario Wadjo' binnen 
gevlucht, verleen uw broeder de gunst, dat gij hen slecht behandelt. 
Zij die gij met slechte behandeling kwelt, zullen pas terugkeren 
naar Tjenrana, als ze ernaar verlangen, en de slaven afleren te 
vluchten. Indien ze niet willen terugkeren, kan Wadjo 5 ze als 
slaven houden." 

De Arung-matoa zei: 
"Ik wil ook zeker in eigendom houden wat God mij gegeven 

heeft, maar mijn broeder heeft mij een bevel gegeven, hoe zou ik 
dan de woorden van mijn broeder afwijzen." 

Twee maanden nadat de Soppengers zich onder bescherming van 
Wadjo 5 gesteld hadden, huwde La Mangkatjes in Baringěng met 
de dochter van toLebae. 

Toen Puang riMa 5 galatung twintig jaar had geregeerd, had hij 
het land voltooid. Tot aan Larompong waren zijn bondgenoten, 
van Enrekěng, Utting, Rappěng en Bulu 5 tjenrana af tot Lamuru 

( 
14 De lezing van El, Wadjo 5 (n•a-djo geschreven), geeft in dit verband geen zin. 

Daarom is aan badjo-badjo, uit andere hss, de voorkeur gegeven. Dit woord 
voor "schaduw", ook als wad.fo-wad.fo voorkomend, bestaat allecn verdubbeld. 
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rampakie panni' Wadjos: Amali Utting Sailong Baringěng. 
N asetaung mmonro riAra toMarioe ribukkadju-tau nalele 

mmonro riTjinnotta'bi. Nasetaung mmonro riTjinnotta'bi nangka 
Těllumpanuae ttampaiwi. N akkěda Arung Parigi: 

S. "Amaseangngas, seadjing, mulao mai riParigi, tapada madja' 
tapada madetjeng, tapuei massappae tapoloi malongkae, nadek
kua ěngka muatau s, pute-innokkinnongngi de' bětti 5 de s balo
halo." 

N akad o toMarioe. N akkěda Matoa Mario: 
10. "Amaseammunas, seadjing, muwerengnga' libukangnge riLa 

Peneki. N aia kuonroi, muala unrai-pulo ribela." 
N akkěda Arung Parigi : 
"Adj a -'mua, seadjing, muělliwi. Alamuni. Iake tepue kuwerekko, 

nalěng iamani anre-d j ongae." 
15. Makkědai Matoae riMario: 

"Kukadoiritu adammu, seadjing. N ae kuelorěngngi namana s 

ana '-ěppou." 
N akkěda Arung Parigi : 
"Nawadjuanna, seadjing, namana'i anas-ěppomu, angingnga'-

20. kia muraukkadjung, djarungnga' rri.uwěnnang." 

Nakado Matoa Mario pada madja-' pada madetjeng, nasa'bi 
Dewata seuae, sibolong mate sibolong tuo. 
Natěllumpěnni purana sikado Arung Parigi toMarioe nalaona 

toMarioe mpanu<a>i libukangnge riLa Peneki. 
25. N asetaunna wanu a La Peneki nauttama riW ad jo s toMarioe 

mellau Arung, nakkěda : 
"Ia mai kiěngka, Puang, amaseakkěng muw;rekkěng aně'mu 

si s di kialai Arung." 
N akkěda Arung-matoae Puang riMa s galatung: 

30. "Arummaněnni aně-'ku, Matoa. Naia toNampe' iana kuelorěng 
ttola wa s, naia W e Pa s ba tang Arung Penrang na polakkai, naia W e 
Malaka Arung Parigi napolakkai." 

N akkěda Matoae: 
"lana ma i a ně' ta toN ampe-' tawerekkěng." 

ll. muala E2: mawola El kuolai seua Bl kuwerekko B2; ribelo Al,2: ribolo 
El ribola E2 ribalo B1,2 - 24. mpanu<a>i: panui El massu 'i E2 om. al. -
25. wanua : wanuna El ana E2 om. al. 
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toe. En over Amali, Utting, Sailong en Baringěng had Wadjo' 
zijn vleugels uitgebreid. 

Toen de mensen van Mario een jaar in Ara woonden, onderdrukt 
en mishandeld, verhuisden ze naar Tjinnotta'bi. Toen ze een jaar 
in Tjinnotta'bi woonden, nodigden de Těllumpanua hen uit. Arung 
Parigi zei: 

"V erleen mij de gunst, broeders, dat ge hier naar Parigi komt, 
en wij in voor- en tegenspoed tezamen zijn, wij splijten wat hoekig 
is en breken af wat te Iang is, als ge iets vreest, het is hagelwit 
en niet gespikkeld of gestreept." 

De mensen van Mario stemden toe. En Matoa Mario zei : 
"Verleen mij slechts de gunst, broeder, dat ge mij het eiland 

(bij) Peneki geeft. Laat ik daar wonen, en neemt gij dan een ver
sierde unrai-pulo 15 aan." 

Arung Parigi zei : 
"Gij hoeft het niet te kopen, broeder. N eem het maar. Zelfs het 

volmaakte geef ik u, en niet slechts wat door herten is aange
vreten." 

De Matoa van Mario zei: 
"Ik stem toe in uw woorden, broeder. Maar ik wil dat mijn nako

melingen het erven." 
Arung Parigi zei : 
"Moge het zo zijn, broeder, dat uw nakomelingen het erven, maar 

ik ben de wind en gij zijt het loof, ik ben de naald en gij zijt de 
draad." 

Matoa Mario stemde erin toe om in voor- en tegenspoed tezamen 
te zijn, de enige God was getuige, en om elkaar te vergezellen in 
leven en sterven. 

Drie dagen nadat Arung Parigi en de mensen van Mario tot 
overeenstemming gekomen waren, gingen de mensen van Mario 
zich op het eiland (bij) Peneki vestigen. 

Toen Peneki een jaar bewoond was, kwamen de mensen van 
Mario Wadjo' binnen om een vorst te vragen, en ze zeiden: 

"Hierom zijn we hier, Heer: verleen ons de gunst, dat ge ons 
een van uw zonen geeft, opdat wij hem tot vorst nemen." 

De Arung-matoa Puang riMa'galatung zei: 
"Al mijn kinderen zijn al vorst, Matoa. ToN ampe' heb ik tot 

mijn opvolger bestemd, We Pa'batang is gehuwd met Arung Pen
rang, en We Malaka is gehuwd met Arung Parigi." 

De Matoa zei: 
"Geeft gij on s u w z o on toN am pe'." 

l'li Een unrai-pulo is een uit tien aan elkaar gezette stukken bestaand kleed, in 
dit geval blijkbaar nog extra versierd. De lezing ribelo is althans de enige die 
hier zin geeft. 
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Nakkěda Arung-matoae: 
"N alěng iaga, Matoa, kuwerekko Arungnge riWadjos. Seuapi 

pal es aněSku, Matoa, těngngarung: La Ma s darěmměppi. Ianaro 
muala Arung. Naiadekko mutjatjai gausna, parewěkkěngngas mai 

S. aně'ku, kuwerekko laingnge Arung, apas kuteasa aněsku riwuno." 
N akkěda Matoae: 
"Mau kitjatja gau'na aněsmu, Puang, těkkiteaito." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Ianaritu, Matoa, adammu nasa'bi Dewata seuae: mau mutjatja 

10. gau 'na aně'ku těmmuteaito." 
Nakado Matoae. Nasitinro 5 na toMarioe surona Arung-matoae 

llao riKera mmalai La Ma 5darěmměng. Nawawai riPeneki. Napa
těttongngi Arung. 

Nasetaung Arung La Ma'darěmměng toMalu na'bawine ri-
1 S. Parigi siala W e Papolobonga aně"na Sěttiriwarě', nadjadjiang 

a na' dua: seua riasěng La Patutusi toSekětti pattěllarěnna, seua 
riasěng W e Děnradatu Da Paturungi pattěllarěnna. 

Na 5 bawine toTarěng siala aně 5 na Arung Mario ripassu 5 e ria
sěngnge We Pa'djarě' Da Liu' pattěllarěnna, nadjadjiang ana 5 

20. seua nariasěng W e Těnriukkě s. 

Natělluppulo taunna Arung-matoa Puang riMa 5 galatung nama
lasana. N apasipulungngi to W adj o se. N akkěda Arung-matoae: 
"Masěrro lasaku, toWadjos. Dekko matea", iapa muala Arung

matoa rimunrikku sbolaiengngi gause ěppa'e: seuani malěmpuspi, 
2S. maduanna mattjapi, matěllunna malabopi, mappasna waranipi. 

Iaparitu Arung mangkau .t ppedetjengi tana sbolaiengngi ěppa'e." 
N akkěda toM a s dualěng: 

"Nigi aněsmu ttolao, dekkua mateo ?" 
Makkědai Puang riMa'galatung: 

30. "Aně'kuna toNampe' kuelorěng ttolawa' Arung-matoa, dekko 
mateas ." 
Makkědatoi Puang riMa'galatung: 
"Tarosani awukku Arung-matoa tělluttaung." 
Makkědai toM a s dualěng: 

35. "Ninaga nrěttě" bit jara, rekko de s Arung-:..matoa ?" 
N akkěda Puang riMa' galatung: 
"Awukkupa nrěttě' bitjara. Tarosani mangngolo tomasbitjarae 

riawukku, naia narělleie rumpukku ianaritu tongěng. N aiotu, to
M a 'dualěng, ppanněssangngi tutunna salae něnnia tongěngnge." 

16. La Patutusi C1,2: La Tutusěng E- 19. We Pa'djarě' E: We Patarěs 
C1,2; Da Li u s pattěllarěnna C1,2: om. E 
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De Arung-matoa zei: 
"Hoe zou ik u, Matoa, hem kunnen geven die Arung in W adj o~ 

is. Er is dan nog maar één kind van me dat geen vorst is: La Ma'
darěmměng nog. N eem hem tot vorst. Indien gij zijn daden afkeurt, 
breng mijn zoon dan hier terug, en ik geef u een ander als vorst, 
want ik wil niet dat mijn zoon gedood wordt." 

De Matoa zei : 
"Ook al keuren we de daden van uw zoon af, Heer, wij zullen 

hem toch blijven erkennen." 
De Arung-matoa zei: 
"Voor deze woorden van U, Matoa, is de enige God getuige: ook 

al keurt ge de daden van mijn zoon af, gij zult hem toch blijven 
erkennen." 

De Matoa stemde in. Samen met de mensen van Mario ging een 
gezant van de Arung-matoa naar Kera om La Ma'darěmměng te 
halen. Ze brachten hem in Peneki. Ze stelden hem aan tot vorst. 

Toen La Ma'darěmměng toMalu een jaar vorst was, huwde hij 
in Parigi met W e Papolobonga, de dochter van Sěttiriwarě', en 
zij kregen twee kinderen: één genaamd La Patutusi toSekětti 

getiteld, en één genaamd W e Děnradatu Da Paturungi getiteld. 
ToTarěng huwde met de dochter van de afgezette Arung Mario, 

genaamd W e Pa' djarP Da Li u~ getiteld, en zij kregen een kind 
W e Těnriukkě' geheten. 

Toen Puang riMa'galatung dertig jaar Arung-matoa was, werd 
hij ziek. Hij riep de Wadjorezen bijeen. De Arung-matoa zei: 

"Wadjorezen, ik ben erg ziek. Als ik gestorven ben, neemt dan 
na mij iemand tot Arung-matoa, die deze vier dingen in zich heeft: 
ten eerste moet hij rechtvaardig zijn, ten tweede schrander, ten 
derde mild, ten vierde dapper. Pas de regerende vorst die deze vier 
in zich heeft, strekt het land ten goede." 
ToMa'dualěng zei: 
"Wie van u w kinderen volgt u op, als gij gestorven zij t ?" 
Puang riMa' gala tung zei : 
"Ik wil dat mijn zoon toN ampe' mij opvolgt als Arung-matoa, 

wanneer ik gestorven ben." 
Puang riMa'galatung zei ook: 
"Laat mijn as drie jaar Arung-matoa zijn." 
ToMa'dualěng zei: 
"Wie zal dan recht spreken, als er geen Arung-matoa is ?" 
Puang riMa'galatung zei: 
"Mijn as zal recht spreken. Laten de mensen die een rechtszaak 

hebben voor mijn as verschijnen, en naar wie mijn rook heen buigt 
die heeft gelijk. En gij, toMa'dualěng, legt uit wie gelijk heeft in 
zijn beweringen en wie ongelijk." 
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Nakado toWadjo'e. Makkědai Puang riMa'galatung: 
"0 toNampeS, angka nalaku Arung-matoa toWadjo'e bekkap

pa'mua' nrěttě' bitjara: sisěngngi kurěttěkkěng bitjaranna pal
laonrumae, bit jara masseua-tau asěnna; sisěngngi kurěttěkkěng 

S. bitjaranna pakkadjae passarie, bitjara-watakkale asěnna; sisěngngi 
kurěttěkkěng bitjaranna pa'balu 'e, bitjara-lěmpu' asěnna; sisěng
ngi kurěttěkkěng bitjaranna tau maegae, bitjara-tongěng-těllu 

asěnna. 

lato kupasěngngěkko, toN ampe' : rekko nalao Arung-matoa to-
10. Wadjo 5 e, atutui-tongěngngi bitjarae. Rekko marěttěS-ěppa'i urě'

na bitjarae, sawe tedongnge sawe taue. Nadekko těllu marěttěS, 
kurangngi lisena galungnge. Dekko dua marěttě', malasa-setěng
ngai asee taue, makkanrei apie. Dekko těllu těmmarěttě', těllaoi 
pole asee, llelei sai'e. Seuani urPna bitjarae: tutunna wali-wali 

15. toma'bitjarae, maduanna: gau'na wali-wali, matěllunna: tudang
ribolana wali-wali, maěppa 'na urě 5 na bitjarae: marolae nawa
nawanna toribitjarae. 

latopa kupasěngngěkko, toNampe': sauriwi bitjarae bekkadua 
bekkatěllu, muinappa nrěttě'i. 

20. latopa kupasěngngěkko, toNampe': dekko bitjara-pura mupoa-
dada, malasai asee; dekko bitjara-pura mulukka, teai llao pole asee, 
mammate-mateng tau maegae; dekko bitjara-pura mubitjarai pai
měng, teai llao pole asee sininna anu rianree, naleleiwi sai' wanuae, 
mate-mallurěngngi makkunraie, ppěppě'i tedongnge. Adja' mupo-

25. gau 5 i bitjarae těllue, -'dodongi tana: seuani bitjara-gěllie, ma
duanna bitjara-rioe, matěllunna bitjara-arungnge, apa' dc'tu gau, 
těnnaita Dewata seuae, de'to ada těnnaengkalinga Dewata seuae. 
Naia ppasawee tau ppeaweie pattaungěng napogau 'e Arung mang
kau'e bitjara-těppě'e něnnia bitjara-wewee. Dekko rialai nigi-nigi 

30. Arung mangkau s ppakei bitjara-těppPe něnnia bitjara-wewee, 
sawei taunna, madetjettoi tanana. 

lato kupoadakko, toNampe' Arutto toWadjo'e: ia sininna aně'
na wawinena toriwawammu mupappadamaněnni anedara-seina-

32. Arutto El : narengkalinga E2 rekko nalao Arung-matoa C2 om. Cl 
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De Wadjorezen stemden in. Puang riMa 5 galatung zei: 
.,0 toNampe', sinds de Wadjorezen mij tot Arung-matoa ge

nomen hebben, sprak ik slechts viermaal recht: eenmaal sprak ik 
recht voor de landbouwers, de naam daarvan is collectieve recht
spraak; eenmaal s prak ik recht voor de vissers en palmwijntappers, 
de naam daarvan is individuele rechtspraak; eenmaal s prak ik 
recht voor de kooplieden, de naam daarvan is rechtvaardige recht
spraak; eenmaal s prak ik recht voor het gewone volk, de naam 
daarvan is drievoudig-juiste rechtspraak. 

Ook dit draag ik u op, toNampe': als de Wadjorezen u tot 
Arung-matoa nemen, zorg dan ernstig voor de rechtspraak. Als 
volgens de vier wortels van de rechtspraak rechtgesproken wordt, 
gedijen de buffels en gedijen de mensen. Als er volgens drie recht
gesproken wordt, gaat de opbrengst van de sawahs achteruit. Als 
er volgens twee wordt rechtgesproken, worden de rijst en de men
sen voor de helft ziek, en breken er branden uit. Als er volgens 
drie niet wordt rechtgesproken, is er geen rijstoogst, en komt er 
een epidemie. De wortels van de rechtspraak zijn ten eerste: de 
woorden van beide partijen dergenen die een rechtszaak hebben, 
ten tweede: de daden van beide partijen, ten derde: de stand van 
beide partijen, ten vierde is wortel van de rechtspraak: het volgen 
van de gedachtengang van beide partijen dergenen over wie recht
gesproken wordt. 

Ook dit draag ik u op, toNampe 5 : ga de zaak twee- driemaal na, 
vóórdat ge een beslissing neemt. 

Ook dit draag ik u op, toNampe': als ge een afgesloten rechts
zaak bespreekt, wordt de rijst ziek; als ge een afgesloten rechts
zaak heropent, komt er geen rijstoogst en het volk sterft in groten 
getale; als ge in een afgesloten rechtszaak opnieuw uitspraak doet, 
komt er geen oogst van de rijst, noch van alle andere eetbare 
dingen, teisteren epidemieěn het land, de vrouwen sterven in het 
kraambed, en de buffels sterven uit. Oefen de volgende drie soorten 
rechtspraak niet uit, ze verzwakken het land: ten eerste recht
spraak in toorn, ten tweede rechtspraak in blijdschap, ten derde 
rechtspraak als vorst, want er is geen daad die de enige God niet 
ziet, en geen woord dat de enige God niet hoort. Dit doet de 
mensen gedijen en de oogsttijd nader komen: als de regerende vorst 
de correcte rechtspraak en de eerbiedigende ( ?) rechtspraak uit
oefent. Als wie ook maar tot regerend vorst wordt genomen en 
de correcte rechtspraak en de eerbiedigende ( ?) rechtspraak uit
oefent, gedijen zijn mensen, en is ook zijn land voorspoedig. 

Ook dit zeg ik u, toNampe' en vorsten der Wadjorezen: be
schouwt de kinderen en de vrouwen van uw ondergeschikten als 
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seamammue musapparěngnge adetjengěnna muposirise, dekkua 
ěngka mangkau s madja s. Naia sininna waramparanna toriwa
wammu pappadaisia waramparammu musapparěngnge araděk

kěnna něnnia arainna. 
5. Iatopa kupoadakko, toNampes, narengkalinga toWadjose: adjas 

muwelaingngi ada passeadjingěnna Wadjo', dekko nasalaio. Nigi
nigi Arung mangkau' riasalai ripasseadjingěnna, těnnawelaiangngi 
ada-assikadongěnna, silaonniritu Dewatae, apas pura nasa'bi 
Dewatae. Nigi-nigi mpelai ada-assikadongěnna, sipobalini Dewa-

10. tae." 
Namatena Puang riMasgalatung. Naawunnasi riala Arung. 

N apoasěnni pattuppu-batue awunna Puang riMa 'galatung. N a
dekko ěngka toma'bitjara, sipulunni toWadjo'e, naolo-oloi. Nasi
pakkěda toma'bitjarae wali-wali. Na'dumpuna tadjoe. Narělleini 

15. rumpu tongěngnge. NatoMa'dualěnna ppanněssangngi atongěng
ngěnna něnnia asalanna. 

Nasetaung matena Puang riMa'galatung nasisala toWadjo'e 
toWadjo'-riadjae. Naia nassisalai namaelo' mmalai Belawa Utting 
Loa Ana'banua Tempe Singkang. Nasilaong toWadjo'e Datue 

20. riLuu' tteriwi Wadjo'-riadja. Natěllungngěsso mammusu', nang
nganro to Wadjo'-riadjae těllu ta u těllu sampu ', a pa s naitani 
padjunna Datue mai urai' riTapparěngnge. Naia napoada toWa
djo'-riadjae: 

"Amaseangnga s mualai tje'demměng: těllu ta u těllu sampu S, 
25. muina nana' Wadjo'-riadja, ia mupoelo' ia kukadoi, dekkua tuo

tagěrrosmuni tanae Wadjo'-riadja." 
NatoMasdualěng 'baliwi ada: 
"Ianaritu nasa 'bi Dewata seuae: ana'ekko kuina, ia kupoelo' 

ia mukadoi." 
30. Nakado Arung Palipu Arung Data Arung Titintjo. Nasoro'na 

to W adj o se ppoadangngi Da tue angnganrona to W adj o s -riad j ae. 
N akkěda Datue riLuu': 

"Ianaritu nasseadjingěng Luu s W adj o s sibalingnge mam
musu'." 
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uw volle zusters, voor wie gij het goede zoekt en wier eer gij ver
dedigt, als er iemand is die kwaad doet. En beschouwt alle bezit
tingen van uw ondergeschikten als uw eigen bezittingen, waarvoor 
gij bestendigheid en vermeerdering zoekt. 

Ook dit zeg ik u, toNampe 5 en laten de Wadjorezen luisteren: 
breek niet uw woord tegenover de bondgenoten van Wadjo 5

, als 
zij tegen u misdrijven. Indien een regerend vorst, tegen wie zijn 
bondgenoten misdrijven, tegenover hen hun overeengekomen ver
bond niet verbreekt, zal God met hem zijn, want God is er getuige 
bij geweest. Alwie zijn overeenkomst verbreekt, zal vijand van 
God zijn." 

Puang riMa 'galatung stierf. En zijn as werd nu tot Arung-matoa 
genomen. De as van Puang riMa s galatung droeg de naam van 
ingehuldigd vorst. Als er mensen voor een rechtszaak waren, 
kwamen de W adjorezen bijeen en stel den zich ervóór. De beide 
partijen spraken met elkaar. En uit de pul 16 steeg rook op. De 
rook boog heen naar degene die gelijk had. ToMa ,dualěng gaf hen 
opheldering over de waarheid en het ongelijk. 

Eén jaar nadat Puang riMa'galatung gestorven was, kregen de 
Wadjorezen twist met de West-Wadjorezen. Zij twistten erover, 
dat zij Belawa, Utting, Loa, Ana 5 banua, Tempe en Singkang wil
den nemen. De Datu van Luwu 5 trok samen met de Wadjorezen 
op tegen West-Wadjo'. Drie dagen streden zij, en de West
Wadjorezen onderwierpen zich (onder aanbieding van) drie men
sen en drie sarongs, want ze zagen de pajung van de Datu in het 
Westen op het Meer. De West-Wadjorezen zeiden: 

"V erleen on s de gunst, dat ge een kleinigheid van on s aan
neemt: drie mensen en drie sarongs, dat gij moeder zijt en West
W adj o' kind is, wat gij wilt daar stemmen wij mee in, als het 
land West-Wadjo' er het leven maar afbrengt." 
ToMa'dualěng antwoordde: 
"Daarvoor is de enige God getuige: dat gij kind zijt en ik 

moeder ben, wat ik wil daar stemt gij mee in." 
Arung Palipu, Arung Data en Arung Titintjo stemden toe. De 

Wadjorezen trokken af om de Datu de onderwerping van de West
W adjorezen te berichten. De Datu van Luwu' zei: 

"Dit houdt het bondgenootschap van Luwu' en Wadjo' in: 
elkaar te helpen in de oorlogvoering." 

ts Een tadjo, volgens Matthes: een schaal (Wrdb. s.v.), is waarschijnlijk eerder 
een grote kruik van aardewerk, een martavaan, zoals die bij de Dajaks op 
Borneo o.a. onder de naam "tadjau" voorkomt en daar ook gebruikt wordt 
om doden in te begraven, zie C. Tj. Bertling, Heilig vaatwerk van Kali
mantan. 
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N atělluttaung matena Puang riMa 5 galatung naripata 'bawa 
awunna, naritaro riattanna Wadjos riAdju-wulěngnge. Nato
Nampesna ttolai amanna Arung-matoa. Nade"' laing napogau 5 

iamua mappangngarae laonruma. 
S. Nasetaummua purana mangnganro toWadjos-riadjae namate 

Datue riLuus riasěngnge Radjadewa. NaDatu Sanggaria ttolai 
kakana Datu riLuu '. N aDaeng Leb a makkědangngi tanae riLuu s. 

Nasetaung Arung-matoa toNampes nangka surona Datue ri
Luus mmuttama riWadjos, amanna riasěngnge Sanggaria, ttiwi" 

10. tělluppulo tolong tělluppulo baku s, nakkěda: 

"Ia nasuroangnga 5 Datue riLuu"': wawangngi seadjikku těllup
pulo tolong tělluppulo baku s. N asuroi barata to Wadjose, a pa" 
matei Datue Radjadewa, tanranna masseadjing Luu' Wadjo 5 

mangngurus djas mangngurus detjeng." 
15. N atoM a -'dualěng sbaliwi ada: 

"Ia mupalattu', suro, adanna Wadjos riDatue: taniaritu nala
mumpatue riTopatjěsdo mangnguru"' baratae. Naia tolonna silaong 
ba ku s na parewěkkěngngi se adj i k ku." 

N asetaung makkědangngi tanae riLuu s Daeng Leba nammusu' 
20. toTallose riGoa. 

Naduattaung Arung-matoa toNampes nariterěng Tjenrana ri
Karaengnge toRipalangga, nasilaong Bone Mangkasa -'e, natěttong 
toWadjose. Nasewulěng mammusus Arung Tjenrana, narumpas 
Tjenrana, nabeta Datue riLuu". Napura risuppěng Tjenrana 

25. narewě' riwanuanna Karaengnge. 
N alimampulěng purana ribeta Tjenrana nasiottong Bone 

Mangkasase tteriwi Soppeng. Natěttong toWadjose. Natěllum

pulěng mammusu' naribeta Soppeng. Nangkannapi Wage Pam
mana Timurung palili" toWadjo'e. 

30. Nasetaung purana ribeta Tjenrana nangka surona Datue riLuu' 
mmuttama riWadjo-', nakkěda: 

"I a nasuroangngas seadjitta Datue riLuu s: enre'ko risiadjikku 
toWadjo'e, kupakkědai atakku natea mmětte'." 
NatoMa'dualěng 'baliwi ada: 

1. naripata'bawa: nainappa ripata'bawa Al,2 Bl,2 naripattuppu batu E nari
pattuppu nabu C2 om. Cl - 2. riattanna E: riadjanna C2 om. Cl ; riAdju
wulěngnge E: riasěngnge riPallinrong CZ om. Cl - 20. toTallo 'e E2: totala 
El tokala Bl,Z - 33. atakku El: atikku EZ ataukku .A1.2 Bl,2 CZ 
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Drie jaar Íla de dood van Puang riMa'galatung werd zijn as 
begraven 17, en ten Zuiden van Wadjo' geplaatst bij de Adju
wulěng. ToNampe' volgde zijn vader op als Arung-matoa. Hij deed 
niets anders dan het regelen van het landbouwwerk. 

Eén jaar slechts nadat de West-W adjorezen zich onderworpen 
hadden, stierf de Datu van Luwus, Radjadewa geheten. Datu 
Sanggaria volgde zijn oudere broeder op als Datu van Luwus. 
Daeng Leba behartigde de zaken van het land Luwu s. 

Toen toNampes één jaar Arung-matoa was, kwam er een gezant 
van de Datu van Luwus Wadjos binnen, de vader van Sanggaria, 
met dertig bakjes en dertig mandjes, en hij zei: 

"Dit heeft de Datu van Luwus mij opgedragen: breng mijn 
broeder dertig bakjes en dertig mandjes. Hij beveelt de Wadjo
rezen rouw te bedrijven, want de Datu Radjadewa is gestorven, als 
teken van het bondgenootschap van Luwus en Wadjos, dat zij 
goed en kwaad zouden delen." 
ToMasdualěng antwoordde: 

"Breng deze woorden van Wadjo' aan de Datu over, gezant: 
geenszins is bij de verbondssluiting in Topatjěsdo overeengekomcn 
in elkaars rouw te delen. En breng deze bakjes en mandjes terug 
aan mijn broeder." 

Toen Daeng Leba één jaar de zaken van het land Luwu' behar
tigde, voerden de Tallorezen oorlog in Goa. 

Toen toNampes twee jaar Arung-matoa was, werd Tjenrana 
aangevallen door de Karaeng toRipalangga, en Bone ging mee met 
de Makasaren, maar de W adjorezen hielden zich afzijdig. Een 
maand streed Arung Tjenrana, en zij veroverden Tjenrana, en de 
Datu van Luwus week uit. Nadat Tjenrana in brand gestoken was, 
keerde de Karaeng terug naar zijn land. 

Vijf maanden nadat Tjenrana overwonnen was, trokken Bone 
en de Makasaren in dichte drommen op tegen Soppeng. De W a
djorezen hielden zich afzijdig. Ze streden drie maanden cn Soppeng 
werd overwonnen. Nog tot Wage, Pammana en Timurung waren 
de vazallen der Wadjorezen. 

Eén jaar nadat Tjenrana overwonnen was, kwam er een gezant 
van de Datu van Luwu s W adj o s binnen, en ze i: 

"Dit heeft uw broeder de Datu van Luwu s mij opgedragen: ga 
Zuidwaarts naar mijn broeders de Wadjorezen, ik laat mijn slaven 
spreken, maar zij weigeren te antwoorden." 
ToMa'dualěng antwoordde: 

17 Hier is aan de lezing van A en B de voorkeur gegeven : de as werd na drie 
jaar "vorst" geweest te zijn begraven en niet ingehuldigd, zoals E en C hebben. 
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"Upatongěnritu adanna Datue, apa 5 nawelaiakkěng djantji mam
musu'e pada tomaradja, těnnapaissěngngikkěng." 

Nasetaung purana rirumpa' Tjenrana nariterěng Wadjo-' riDa
tue riLuu 5 • Nalao toWadjo-'e riSiwa 'duppaiwi Datue saleppang-

5. sampu'. Nasitudangěng Datue Arung-matoae. NatoMa'dualěng 
makkědangngi Wadjo-' nakkěda: 

"lana mai nangka atatta toWadjo'e, Opu, tamaseangngi talai 
tje'dena tanae riWadjo-' těllu tau těllu sampu-', tarewě' ribola
tudangětta, a pa s de' assisalangěnna tanae riLuu 5 tanae riWadjo'. 

10. Kuwarěkkěmmua masse, těkkuallupai lamumpatutta riTopatjě' do 
sipaingngě-'engngi' masseadjing tawangung musu', naina Luu' 
nana' Wadjo'. Naiadekko llaoa-' rimusu', lima-wadjukkumua 
kutaroi běrrě', sewali ppalattu -'ka' sewali pparewě-'ka'. Těmmal
lopia'kia, a pa' těkkuissěng mallopie. lato kuellau-ellau: těmmu-

15. lega-' warěkkěkku, těmmurě'du' wěsseku, těmmutimpa' sare
wokku, těmmusěsse' balawo ritampu -'ku." 
Nakkěda Datue: 
"Kutarimaritu adammu, toWadjo-'. lanaritu nasa-'bi Dewata 

seuae: ana -'ekko kuina, apinna Luu s těmmanrei Wadjo s a pin na 
20. Wadjo' těmmanrei Luu'. Naia Larompong kualaniritu, apa' 

těssibolani tanae riWadjo' Tjenrana." 
Nakado toWadjo'e. 
Nasetaung purana mangnganro toWadjo'e riSiwa naripassu' 

Datue Sanggaria riLuu s nauttama riW adj o' mmonro. 
25. Naduattaung purana ribeta Tjenrana namate ArumPone Bote'e 

riwuno ritoMampue. NaBongkangnge ttolai amanna Arung ri
Bone. N asewulěng matena ArumPone nariterěng Mampu rito
Bonee. 

Natělluttaung mmonro riWadjo' Sanggaria narewě-' paiměng 
30. riwanuanna riLuu', nasěkko' padjung. 

Naduattaung rilewo Mampu nainappa mangnganro Arung 
Mampu. lanaritu napalili-' toMampue riBone. 

Nalimattaung purana ribeta Tjenrana nariterěng Luu' riKara
engnge toRipalangga, nasilaong Bone Mangkasa'e, natěttong to-

35. Wadjo'e. 
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"Ik erken de waarheid van de woorden van de Datu, want hij 
heeft tegenover ons zijn belofte geschonden, toen hij oorlog voerde 
met zijns gelijken in grootheid, en hij ons er niet van verwittigd 
heeft." 

Eén jaar nadat Tjenrana veroverd was, werd Wadjo' door de 
Datu van Luwu' aangevallen. De W adjorezen gingen naar Siwa 
om de Datu te verwelkomen met de sarong over de schouder. De 
Datu en de Arung-matoa vergaderden. ToMa'dualěng sprak voor 
Wadjo' en zei: 

"Hierom zijn uw slaven de Wadjorezen hier, Opu, dat gij ons de 
gunst verleent dat ge een kleinigheid van het land Wadjo' aan
neemt: drie mensen en drie sarongs, en dat ge terugkeert naar uw 
woonhuis, want er i s geen geschil tussen de lan den Luwu' en 
Wadjo'. Ik houd slechts stevig vast, en vergeet het niet, aan 
onze verbondssluiting in TopatjPdo, dat wij elkaar als bondge
noten waarschuwen als wij een oorlog ondernemen, en dat Luwu' 
moeder is en Wadjo' kind. Als ik ten oorlog trek, bewaar ik rijst 
slechts in mijn mouwen, één voor de heenreis en één voor de terug
reis. Maar ik ga niet per schip, want ik kan niet varen. Ook dit 
verzoek ik: dat gij mijn vuist niet openmaakt, mijn padibossen niet 
uittrekt, mijn mat niet opent, en geen muis uit mijn sarongplooien 
snijdt." 

De Datu zei: 
"Ik aanvaard uw woorden, Wadjorezen. Daarvoor is de enige 

God getuige: dat gij kind zijt en ik moeder ben, het vuur van 
Luwu' verbrandt Wadjo' niet en het vuur van Wadjo' verbrandt 
Luwu 5 niet. En Larompong neem ik weer, want het land Wadjo' 
en Tjenrana zijn geen huisgenoten meer." 

De W adjorezen stemden toe. 
Eén jaar nadat de Wadjorezen zich in Siwa hadden onderwor

pen, werd de Datu Sanggaria van Luwu' afgezet, en hij kwam 
Wadjo' binnen om er te wonen. 

Twee jaar nadat Tjenrana was overwonnen, stierf de Arum
Pone Bote'e, gedood door de mensen van Mampu. Bongkangnge 
volgde zijn vader op als Arung van Bone. Eén maand na de dood 
van de ArumPone werd Mampu aangevallen door de Boneers. 

Sanggaria bleef drie jaar in Wadjo' en keerde toen weer terug 
naar zijn land Luwu •, en de pajung werd over hem uitgebreid. 

Twee jaar lang werd Mampu belegerd, toen pas onderwierp 
Arung Mampu zich. Zo kwam het dat de mensen van Mampu vazal 
werden van Bone. 

Vijf jaar nadat Tjenrana was overwonnen, werd Luwu' aange
vallen door de Karaeng toRipalangga, en Bone ging mee met de 
Makasaren, maar de Wadjorezen hielden zich afzijdig. 
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Nasetaung mammusu s naribeta Warěs, nangnganro Datu Sang
garia. Narewe riwanuanna Karaengnge, naleppang riTjenrana, 
nassuro riWadjos. Nakkěda surona Karaengnge: 

"Pekkunagi nawa-nawammu, toWadjos? A pa-' purani kurěttě' 
5. ponna lawoe." 

NatoMasdualěng sbaliwi ada surona Karaengnge: 
"Ia mupalattus, suro, adanna Wadjos riKaraengnge silaong 

ArumPone: idikkěng atae, padamukkěng manu s -pa s boto se kiri
sakkirang ritjinagurie, musiduppa tomaradjae mugora, kutakkini ', 

10. napěttu tampakku, kulěppěs. De' kupopuang, toribeta těppoada
dawa' topabeta těppoadawa s." 

N arewě s na surona Karaengnge. Těnnaritarima adanna to W a
djo'e. Narewě' riwanuanna Karaengnge. 
Naduampulěng purana nrumpa' Warě' nangka surona Datue 

15. mmuttama riWadjos, nakkěda: 
"Ia nasuroangngas Datue riLuus: pekkugi ěngkana Mangkasa'e 

toBonee llattu s ma i nade s pa kuissěng assarangěnna tanae riLuu s 
riWadjos ?" 
NatoMasdualěng 5 baliwi ada suroe: 

20. "Ia mupalattu-', suro, adanna Wadjos: tongěnritu napoadae, apas 
nawelaikkěng ada. Pada-padamukkěng manu s-manu s mattjekkeng
nge riadju-adjungnge, nae marě'bani adjue, kiwelaini kilelesi 
ssappa-' adju-adjung maradja kiattjekkengiwi." 

Nasetaung purana ribeta Warě' nariterěng Wadjos riKaraeng-
25. nge toRipalangga, nasilaong toBonee Mangkasase Luuse toSop

pengnge. Nakkua riTjenrana siduppa lopinna Karaengnge Datue 
riLuus. Nateriwi Wadjo'. Nakkua riTopatjedo ttaro-tudang 
Karaengnge silaong Datue riLuu s. N atěllumpěnni ssorena Ka
raengnge Datue ArumPone ttadjěngngi surona Wadjo-', nade s. 

30. Nalao surona ArumPone riArung-matoae, nakkěda: 
"I a nasuroangnga-' seadjimmu ArumPone: pekkugiritu nawa

nawanna seadjikku? Natěllumpěnnina Karaengnge ttadjěngngi 

suromu, nade'." 
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Eén jaar streden zij en Warěs werd overwonnen, en de Datu 
Sanggaria onderwierp zich. De Karaeng keerde terug naar zijn 
land en hij legde in Tjenrana aan, en zond een gezant naar Wadjos. 
De gezant van de Karaeng zei: 

"Hoe zijn uw overleggingen, Wadjorezen? Want ik heb de stam 
van de lawo18 doorgesneden." 
ToMasdualěng antwoordde de gezant van de Karaeng: 
"Breng deze woorden van Wadjo' over aan de Karaeng en aan 

de ArumPone, gezant: wij slaven, wij zijn als hanen van dobbelaars, 
wij zijn vastgebonden aan een tjinaguri-struik en gij zijt slaags 
geraakt met een der groten en ge hebt geschreeuwd, ik ben ge
schrokken, en mijn band is gebroken en ik ben losgekomen. Ik heb 
geen meester, ik spreek me er niet over uit wie overwonnene is 
en wie overwinnaar." 

De gezant van de Karaeng keerde terug. De woorden van de 
W adjorezen werden niet aanvaard. De Karaeng keerde terug naar 
zijn land. 

Twee maanden nadat Warěs overwonnen was, kwam er een 
gezant van de Datu Wadjos binnen, en zei: 

"Deze boodschap heeft de Datu van Luwu s mij gegeven: hoe 
komt het, dat toen de Makasaren en de Boneěrs hier aankwamen, 
i k nog niet wist van de scheiding tussen de landen Luwu s cn 
Wadjos ?" 
ToMasdualěng antwoordde de gezant: 
"Breng deze woorden van Wadjo 5 over, gezant: het is waar wat 

hij zegt, want hij heeft zijn woord tegenover ons gebroken. Wij zijn 
als vogels die in een boom za ten; toen de boom neerstortte, heb
ben wij die verlaten en gaan nu rond om een grote boom te zoeken, 
waar wij in kunnen gaan zitten." 

Eén jaar nadat Warě5 overwonnen was, werd Wadjo 5 aange
vallen door de Karaeng toRipalangga, en de Boneěrs, de Maka
saren, de Luwurezen en de Soppengers gingen mee. Bij Tjenrana 
ontmoetten de schepen van de Karaeng en van de Datu van Luwu -' 
elkaar. Zij trokken op tegen Vladjo 5

• De Karaeng en de Datu 
legerden zich in Topatjě 5 do. Drie dagen Iang nadat de Karaeng, 
de Datu en de ArumPone aan land waren gegaan wachttcn zij op 
gezanten van Wadjo 5

, maar die kwamen niet. Er ging een gezant 
van de ArumPone naar de Arung-matoa, en zei: 

"Met deze boodschap heeft uw broeder de ArumPone mij ge
zonden: hoe zijn de overleggingen van mijn broeder? De Karaeng 
wacht nu al drie dagen op uw gezanten, maar ze zijn er niet." 
1 ~ Een lawo is een kalebas die uitgehold wel gebruikt wordt om water in te 

dragen. Het beeld is niet duidelijk. Men zou eerder de vergelijking met een 
grote boom verwachten. 
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NatoMasdualěng sbaliwi ada surona ArumPone: 
"Ia mupalattus, suro, adanna Wadjos riseadjikku ArumPone: 

masěkkě,-tepu seWadjos maelose mmewai mappura-musus Datue 
riLuu, něnnia Karaengnge, naiapa tuoe mmala taro." 

5. NarewěSna surona ArumPone. Nangkasi paiměng surona Arum-
Pone riArung-matoae, nakkěda: 

"I a nasuroangnga s seadjimmu ArumPone: laoo riseadjikku 
mupoadangngi: adjas naiaritu kkuae naponawa-nawa maelo'e 
pul i s. Madetjengngisia llao surona ppakěrru s-sumangě ,i Datue 

10. riLuus seua tedong bulěng lai těnrilase, mupalěkkěngngi tjesdes
na tanae riW adj os, narewě5 riwanuanna, a pa s iamua nangka Ka
raengnge: Datuemmua ttampaiwi." 

NatoMa 'dualěng sbaliwi ada: 
"Ia mupalattu s, suro, adanna Wadjos riseadjikku ArumPone: 

15. nakadoiritu adammu seadjimmu, iani nasěng madetjeng iana 
kipogau s." 

Napappa'na badjae nalaona toMasdualěng sitangngi Datue ri
Luu s. N atiwirěngngi tedong bulěng lai těnrilasě', tělluttěnrong 

potto. N akkěda toM a 5 dualěng: 

20. "I a mai kuěngka, Opu: napakěrru '-sumangěs ko a tam mu to W a-
djo'e seua tedong bulěng lai těnrilasě'. Ěngkamu mai ritanamu 
riWadjo' muamaseangngi mualai tje,de'na Wadjo' tělluttěnrong 
potto, musoro' riwanuammu, adjas muonro kkutu, nairi' anging 
nawěllang ěsso." 

25. Namatjaisna Datue riLuus: 
"Gau s aga mugaukěngnga 5 , to Wadjo 'e, ma u atakku těmmanre

toi bulěngnge, muwěttagassia badja kurumpua,gi langis wanuam
mu. ParewPi tedommu kkuae waramparammu." 

Nasoro'na toMasdualěng llao riwanuanna. Nalabu ěssoe nangka 
30. surona ArumPone llao riArung-matoae, nakkěda: 

"I a nasuroangnga s seadjimmu ArumPone: ssossonni badja 
Luu'e silaong Mangkasase. Naia naola lalěngnge uraise, apas 
napasseuai alena Luuse Mangkasase. Naia lalěngnge alau'e sea
djitta ArumPone mmolai, a pa s napasseuatoi alena Wugise. Seuana 

35. mai bate-bate mupatudjuias. Luusmua mupasseuai ale. Nakka
těnnipa ripagěs e, muinappa maruppaiwi. N adekko llarini Luu ,e 
Mang kasa se, ola-tongěttongěngngi. N aiapa mupadjai mmolai, 
ěngkapi muita padjungnge riBone mappolo." 

3. maelo'e E2: peelo 5 e El - ll. apa 5 iamua nangka Cl: ngka El om. E2 
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ToMa~dualěng antwoordde de gezant van de ArumPone: 
"Breng deze woorden van W adjo 5 over aan mijn broeder de 

ArumPone, gezant: heel Wadjo 5 is volkomen gereed om het met 
de Datu van Luwu 5 en de Karaeng uit te vechten, zodat de over
levende pas de inzet krijgt." 

De gezant van de ArumPone keerde terug. Er kwam weer een 
gezant van de ArumPone bij de Arung-matoa, en hij zei: 

"Dit heeft uw broeder de ArumPone mij opgedragen: ga naar 
mijn broeder en zeg tegen hem: laat hij niet denken dat het een 
gelijke strijd zou zijn. Het is maar het beste, dat zijn gezant de 
Datu van Luwu 5 ter verzoening een ongelubde witte stier gaat 
aanbieden, dat ge hem een kleinigheid van het land Wadjo' of
freert, opdat hij terugkeert naar zijn land, want de Karaeng is er 
slechts omdat de Datu hem heeft geroepen." 
ToMa~dualěng antwoordde: 
"Breng deze woorden van Wadjo 5 aan mijn broeder de Arum

Pone over, gezant: uw broeder stemt in uw woorden toe; wat hij 
goed acht, dat zullen wij doen." 

Bij het aanbreken van de volgende morgen ging toMa'dualěng 
op weg om de Datu van Luwu' te ontmoeten. Hij bracht hem een 
ongelubde witte stier en drie stel armbanden. ToMa 'dualěng zei: 

"Hierom ben ik hier, Opu: uw slaven de Wadjorezen bieden u 
ter verzoening een ongelubde witte stier aan. N u gij hier in uw 
land Wadjo 5 zijt, wil hen nu de gunst verlenen, dat gij een kleinig
heid van Wadjo 5 aanneemt, drie stel armbanden, en dat ge terug
trekt naar uw land, blijf niet hier, blootgesteld aan wind en zon." 

De Datu van Luwu 5 we.rd boos: 
"Wat doet ge me nu aan, Wadjorezen, zelfs mijn slaven eten 

geen witte buffels. Of gij zult mij morgen doden, of ik laat rook 
over uw land ten hemel stijgen. Breng uw buffel en uw goederen 
terug." 
ToMa~dualěng trok terug naar zijn land. Bij zonsondergang was 

er een gezant van de ArumPone bij de Arung-matoa, en zei: 
"Met deze boodschap heeft uw broeder de ArumPone mij gezon

den: morgen rukken de Luwurezen en de Makasaren op. Zij volgen 
de W estelijke weg, want de Luwurezen en de Makasaren hebben 
zich verenigd. De Oostelijke weg volgt uw broeder de ArumPone, 
want ook de Buginezen hebben zich verenigd. Gij moet één vendel 
op mij richten. Slechts tegen Luwu s moet gij uzelf verenigen. 
Pas als zij de omwalling aantasten, dan pas moet ge hen aanvallen. 
Als de Luwurezen en Makasaren vluchten, vervolg hen dan in 
ernst. Staak de vervolging pas, als ge ziet dat de pajung van Bone 
u de weg afsnijdt." 
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N a to Ma s dualěng 'baliwi ada suroe: 
"Ia mupalattuS, suro, adanna Wadjos: ianaritu napogau' sea

djimmu musuroangngengngi." 
Naděnniarimua nasossong toBonee llao makkossos riTjinnotta'-

5. bi. Namarete langise natěttonna Luu'e Mangkasa'e uraPna 
Wadjos. Naosong Luuse Mangkasa'e rapěs makkatěnni ripagěse, 
nappěrri-pěrri maelos ssuppěngngi Wadjos. Natěngngasiare' těs
base, naripaladjoangěng toBonee seua bate-bate. Nalari toBonee, 
nariaruppai Luuse Mangkasa -'e. Nalari-sěrro Luuse Mangkasase 

10. rituppu-adjena ritoWadjose. Nawekkasěppulo sisdi pawětta Ma
tinroe-rikannana ěsso sesso. N alleangěng Datue silaong Karaeng
nge. Naiamua těnnariwětta Datue silaong Karaengnge, masigana
mua mappolo padjungnge riBone llao urai', těnnapadjapa paola 
toWadjose. NarewěSmuna, apas llabuni ěssoe. Nangkana surona 

15. ArumPone llao riArung-matoae, nakkěda: 
"Ia nasuroangnga s seadjimmu: laoo riseadjikku mupoadangngi: 

madetjengngi mai nasorongěng badja tjesde.tna Wadjos, apa' 
nataroini sirP alena Datue silaong Karaengnge, mupěppěsna 

tomaegana, a pa s lě s bi tassesě s bunna a ma tenna. N amaelo s na 
20. ppauttamai lopinna riTapparěngnge. Massuroni kkaes salos. N a

maelo-'na ppasiběttui Walěnnae Tapparěngnge. Naiadekkua těnna
tarimai angnganromu, kugilingngi kaliaoku." 
NatoMasdualěng sbaliwi ada surona ArumPone: 
"Ia mupalattu', suro, adanna Wadjo" riseadjikku ArumPone: 

25. ianaritu kupogau s naelorěngnge seadjikku." 
Namapappasna badjae nalaona toMa'dualěng mpawa těllu 

lotong tělluttěnrong potto riKaraengnge. N asitudangěng Datue 
Karaengnge ArumPone. Napole toWadjose. Nakkěda toMa 5 dua
lěng: 

30. "I a mai kiěngka, Karaeng, napakěrru '-sumangěs ki s atatta to-
Wadjo5e těllu lotong těnrilasě 5 mmuttama mai ritanae riWadjos, 
amaseangngi atatta toWadjo'e mualai tje>de 5na tělluttěnrong 

potto, musoro 5 riwanuammu, muanrei inanremu muinungngi 
uaemu, nalodjospa mmanreo muasdara, adjas muonro, nairis 

35. anging nawěllang ěsso, apas toWadjosemmi mumelos mmita. Na-
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ToMa5dualěng antwoordde de gezant: 
"Breng deze woorden van Wadjo 5 over, gezant: uw broeder 

voert uit wat gij hem geboodschapt hebt." 
N og bij dageraad rukten de Boneěrs op om in dichte gelederen 

door te dringen naar Tjinnotta 5 bi. Toen het helder dag was ge
worden, stonden de Luwurezen en Makasaren ten Westen van 
W adj o'. De Luwurezen en Makasaren rukten op en tastten van 
vlak bij de omwalling aan, zij haastten zich om W adjo 5 in brand te 
steken. Midden in het gevecht werd er voor de Boneěrs een vendel 
opgericht. De Boneěrs sloegen op de vlucht, en de Luwurezen en 
Makasaren werden aangevallen. En de Luwurezen en Makasaren 
sloegen hals over kop op de vlucht, op de hielen gezeten door de 
W adjorezen. Elf maal sloeg Matinroe-rikannana een hoofd af op 
deze ene dag. De Datu en de Karaeng werden (van hun troepen) 
ontbloot. En de Datu en de Karaeng werd slechts daardoor niet 
het hoofd afgeslagen, dat de pajung van Bone snel de weg naar 
het Westen afsneed. Maar de Wadjorezen staakten het vervolgen 
nog niet. Ze keerden slechts terug, omdat de zon onderging. Er 
kwam een gezant van de ArumPone bij de Arung-matoa, en zei: 

"Dit heeft uw broeder mij opgedragen: ga naar mijn broeder en 
zeg hem, dat het het beste is dat hij morgen hier cen kleinigheid 
van Wadjo 5 komt aanbieden, want de Datu en de Karaeng voelen 
zich beschaamd dat gij hun troepen in het nauw gebracht hebt, 
want zij hebben ieder meer dan duizend doden. Ze willen hun 
schepen het Meer op laten varen. Ze hebben opdracht gegeven 
een rivier te graven. Ze willen de W alěnna en het Meer met elkaar 
verbinden. Als ze uw onderwerping niet aanvaarden, wend ik mijn 
schild." 
ToMa 5 dualěng antwoordde de gezant van de ArumPone: 
"Breng deze woorden van Wadjo 5 over aan mijn broeder de 

ArumPone, gezant: ik doe wat mijn broeder wenst." 
Bij het aanbreken van de volgende morgen ging toMa 5 dualěng 

met drie zwarte buffels en drie stel armbanden naar de Karaeng. 
De Datu, de Karaeng en de ArumPone za ten bijeen, toen de W a
djorezen kwamen. ToMa'dualěng zei: 

"Hierom zijn wij hier, Karaeng, dat uw slaven de Wadjorezen 
u ter verzoening drie ongelubde zwarte buffels willen aanbieden, 
nu ge binnen gekomen bent in het land Wadjo 5

, verleen uw slaven 
de Wadjorezen de gunst dat ge hun kleinigheid aanneemt: drie 
stel armbanden, en dat ge terugtrekt naar uw land, dat ge uw eigen 
voedsel eet en uw eigen drank drinkt, en pas als een bloedzuiger 
u bijt bloedt ge, blijf niet hier, blootgesteld aan wind en zon, want 
gij wilt slechts de Wadjorezen zien. En ge hebt hen nu gezien. 
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purana muita. Těnnae muassulappe-sampu 5 mmuttama riWadjo', 
ssulappe-sampustonassia -'duppaio; nae ssaleppang-kannao mmut
tama riWadjos, ssaleppang-kannatona 'sia sduppaio." 

N akkěda Karaengnge : 
S. "Kukadoiritu adammu, toWadjos. Napekkuna asseadjingěnna 

Goa Wadjos ?" 
N akkěda toM a s dualěng: 

"lana, Karaeng, arolakku riLuus kuarolang riGoa." 
N akkěda Karaengnge : 

10. "Těkkuissěnritu asseadjingěnna Luu-' Wadjos. Madetjengngi 
mupoadangngas ." 
Nakkěda toMasdualěng: 

"lana kuellau, Karaeng, ana'engnga' riGoa, balinna Wadjo-' 
balinna Goa. Nadekkua llaoo rimusu', sitinrosni', lima-wadjukki 5 -

15. mua kiattaroi bokong, sewali ppalattukkěng sewali pparewěkkěng. 
Nadekko mallopio, těssitinrosni-', apa' těkkiissěng mallopie. Ttu
dammuna' ribolaku mamanasako pabeta, napabeta bare' Goa 
mammusu' napada pabeta Wadjo-'. Těmmurě'du' wěsseku, 

těmmulě'ga warěkkěkku, těmmutimpa' sarewokku, těmmusěsse' 
20. balawo ritampu 'ku." 

N akkěda Karaengnge : 
"Pekkua nawa-nawammu, ArumPone, riadanna toWadjo'e?" 
N akkěda ArumPone: 
"Madetjengngi, Karaeng, takadoi adanna toWadjo'e, apas ia 

25. tatea kkadoiwi, uasěngngi silaong Dewata seuae." 
Nasikadona Karaengnge toWadjo,e. Narewě'na toWadjo'e 

riwanuanna. Nasoro'tona Karaengnge Datue riLuu' riTjenrana 
kkuae ArumPone. 
Natěllumpěnni nawelainna Karaengnge Topatjě'do nangka 

30. surona ArumPone llao riArung-matoae, nakkěda: 
"I a nasuroangnga-' seadjimmu ArumPone: laoko riseadjikku 

Arung-matoae, naissěnniritu Karaengnge těssipěttuang pěrru' 

tanae riWadjo' riBone. ToSanrangěng riBaringěng ppoadadai ri
Karaengnge llao-rewěsna suroku riWadjo,. Madetjengngi tateri 

35. Mang kasa se." 

31-32. riseadjikku Arung-matoae Cl: riseadjimmu ArumPone El om. E2 -
33-34. ToSanrang~ng riBar. ppoada. riKaraengnge Cl: om. E 
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Gesteld dat ge met de sarong over de schouder tu W adj oJ binnen 
komt, dan komen wij u ook met de sarong over de schouder af
halen; maar komt gij met het schild over de schouder Wadjo' 
binnen, dan komen wij u ook met het schild over de schouder 

d.t'nd.\en~' 
De Karaeng zei : 
"Ik stem toe in uw woorden, Wadjorezen. Hoe is het bondge-

nootschap tussen Goa en Wadjo' ?" 
ToMaJdualěng zei: 
"Zoals ik LuwuJ volgde, Karaeng, zal ik Goa volgen." 
De Karaeng zei : 
"Ik ken het bondgenootschap tussen Luwu' en Wadjo' niet. 

Zegt gij het mij maar." 
ToMa J dualěng zei: 
"Dit verzoek ik, Karaeng, dat ik kind ben van Goa, en dat de 

vijanden van Wadjo' de vijanden van Goa zijn. Als gij ten oorlog 
trekt, gaan wij mee, in mijn mouwen slechts bewaar ik leeftocht, 
één voor de heenreis en één voor de terugreis. Als ge per schip 
gaat, gaan wij niet mee, want wij kunnen niet varen. Ik zit slechts 
in mijn huis verlangend dat gij overwint, en wint dan wellicht Goa 
dan wint Wadjo' mede. Trek mijn padibossen niet uit, maak mijn 
vuist niet open, open mijn mat niet, snijd de muis niet uit mijn 
sarongplooi." 

De Karaeng zei : 
"Hoe denkt gij, ArumPone, over de woorden van de Wadjo

rezen ?" 
De ArumPone zei: 
"Het is het beste, Karaeng, dat gij toestemt in de woorden van 

de W adjorezen, want als gij er niet in wilt toestemmen, denk ik 
dat de enige God met hen zal zijn." 

De Karaeng en de W adjorezen kwamen tot overeenstemming. 
De Wadjorezen keerden terug naar hun land. En ook de Karaeng 
en de Datu trokken naar Tjenrana evenals de ArumPone. 

Drie dagen nadat de Karaeng TopatjěJdo verlaten had, kwam er 
een gezant van de ArumPone naar de Arung-matoa, en zei: 

"Dit heeft uw broeder de ArumPone mij opgedragen: ga naar 
mijn broeder de Arung-matoa, de Karaeng weet er van dat de 
relaties tussen de landen WadjoJ en Bone niet afgebroken zijn. 
ToSanrangěng van Baringěng heeft tegen de Karaeng gezegd, dat 
mijn gezanten heen en weer zijn gegaan naar Wadjo'. Laten we 
de Makasaren aanvallen." 

111 ni. de opgerolde sarong als een bandelier over borst en schouder dragend, 
d.w.z. met vredelievende bedoelingen komende. 
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N akkěda to Ma 5 dualěng: 
"I a mupalattu 5 , suro, adanna Arung-matoae riseadjinna: adj a 5 

tateriwi Mangkasa 5 e, apa 5 uasěngngi těssilaoppi Dewata seuae. 
I a pa namadetjeng tapogau 5 musu 5 e silaoppi Dewata seuae." 

S. Nasewěnni ma 5 běnni suroe riWadjo" narewěS riTjenrana. 
Nasewulěng purana mangnganro-warani toWadjo 5 e riKaraeng

nge nariterěng Baringěng ritoBonee, narisuppěng angkanna 
Djampu angkanna Tjinnong. Nainanre-doko 5 mua natiwP toBonee 
nabetai. 

10. Nasetaung purana mangnganro-warani toWadjo 5e riKaraeng-
nge nalai Datue riLuu 5 Siwa, naenre 5 nawanuai paiměng Tjenra
na. Angkannapi Kera Utting napolili" toWadjo 5 e. 

Na 5baine toPasawei siala We TěnrisongkeS, nadjadjiang ana' 
ěppa, : seua riasěng La Bising, seua riasěng La Barani ritělla se 

15. Kasi 5e, seua riasěng Karaeng-walie, seua riasěng toPatte. 
Na 5 bawine toLappa 5 siala We Malu anena We Pa 5batang, 

nadjadjiang ana s seua nariasěng La Sappe. N allakkai W e Mang
ngě5 siala Arung Mampu riasěngnge La Wessang, nadjadjiang 
ana, seua riasěng toSěngngěng, iana Arung riMampu-riadja. 

20. Na"bawine toRao siala We Parěnně.J, nadjadjiang ana 5 těllu: 
seua riasěng toPawakkang, seua riasěng toPalele, seua riasěng We 
Keala. 

Nasěppulo si"di taunna Arung-matoa toNampe 5 namate. Naia 
La TěmmasongP menettunna La Palewo toPalippu ttolai Arung-

25. matoa. 
Nallakkai We Děnradatu siala toMa"datu, nadjadjiang ana 5 seua 

nariasěng La Paturungi toAkkaro 5 da pattěllarěnna. Na"bawine 
Arung Peneki riasěngnge toSekětti siala We Tasi 5 , nadjadjiang 
a na 5 seua nariasěng Sangkuru. 

30. N atělluttaung Arung-matoa La Těmmasongě 5 nassimang rito-
Wadjo5e, apa 5 malasa-okkongěngngi. NaLa Warani toTěmma
giang ttolai Arung-matoa. 

Namate toMa 5datu. Nalelesi nallakkai Da Paturungi siala La 
Paguling toAppamaděng, iana massao-lotji naritělla 5 na Massao-

35. lotjie, nadjadjiang ana, pitu: seua riasěng We Sekětti, iana mal
langkana naritělla 5 na Mallangkanae, seua riasěng La Mappepulu 
toAppamole pattěllarěnna, seua riasěng La Mataěsso toAděttia, 
seua riasěng La Makkulawu toErěng pattěllarěnna, seua riasěng 
La Patau 5 toTěnroadji pattěllarěnna, seua riasěng La Walinono 

40. toPawěllangi pattěllarěnna. 
Na 5 bawinesi toRao siala We Těnrisukki\ nadjadjiang ana 5 

seua nariasěng to Pato. N allakkai W e Makkěda siala La Těnrisěl
luang ana 5 toSora, nadjadjiang ana 5 seua riasěng La Těnriseuli-
4. Dew. seuae Cl: Dewatae E - ll. nawanuai El: ma5banua E2 panui Cl; 
Tjenrana El Cl: riTjenrana EZ- 13. toPasawei Cl: toPasai El toPasii EZ -
42-43. Nallakkai - La Těnriseulirang Cl: om. E 
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ToMa'dualěng zei: 
"Breng deze woorden van de Arung-matoa over aan zijn broeder: 

laten wij de Makasaren niet aanvallen, want ik denk dat de enige 
God nog niet met ons is. Dan pas is het goed dat wij oorlog maken, 
wanneer de enige God met ons is." 

Eén nacht overnachtte de gezant in Wadjo\ en hij keerde terug 
naar Tjenrana. 

Eén maand nadat de W adjorezen zich ongeslagen hadden onder
worpen aan de Karaeng, werd Baringěng aangevallen door de 
Boneers, en van Djampu tot Tjinnong in brand gestoken. De 
Boneers namen slechts rijst in bundeltjes mee, en ze overwonnen 
het. 

Eén jaar nadat de W adjorezen zich ongeslagen hadden onder
worpen aan de Karaeng, nam de Datu van Luwu' Siwa, en kwam 
Zuidwaarts en vestigde zich opnieuw in Tjenrana. Nog tot Kera 
en Utting waren de vazallen van de Wadjorezen. 

ToPasawei huwde met We Těnrisongke', en zij kregen vier 
kinderen: La Bising, La Barani Kasi'e, Karaeng-walie, toPatte. 

ToLappa' huwde met We Malu de dochter van We Pa'batang, 
en zij kregen één kind: La Sa ppe. W e Mangngě' huwde met de 
Arung van Mampu La Wessang, en zij kregen één kind: to
Sěngngěng, hij werd Arung van West-Mampu. 

ToRao huwde met We Parěnně', en zij kregen drie kinderen: 
toPawakkang, toPalele, We Keala. 

Toen toNampe' elf jaar Arung-matoa was, stierf hij. La Těm
masongě' de schoonzoon van La Palewo toPalippu volgde hem op 
als Arung-matoa. 

We Děnradatu huwde met toMa'datu, en zij kregen één kind, 
genaamd La Paturungi toAkkaro'da getiteld. Arung Peneki to
Sekětti geheten huwde met We Tasi', en zij kregen één kind 
Sangkuru geheten. 

Toen La Těmmasongě' drie jaar Arung-matoa was, nam hij af
scheid van de W adjorezen, omdat hij verlamd was. La W arani to
Těmmagiang volgde hem op als Arung-matoa. 

ToMa'datu stierf. Da Paturungi hertrouwde met La Paguling 
toAppamaděng, deze had een sao-lotji en werd daarom Massao
lotjie bijgenaamd, en zij kregen zeven kinderen: We Sekětti, deze 
had een langkana en werd daarom Mallangkanae bijgenaamd, La 
Mappepulu toAppamole, La Mataěsso toAděttia, La Makkulawu to
Erěng, La Patau' toTěnroadji, La Walinono toPawěllangi. 

ToRao huwde ook met We Těnrisukki', en zij kregen één kind: 
to Pato. W e Makkěda huwde met La Těnrisělluang een kind van 
toSora ( ?) ,20 en zij kregen één kind : La Těnriseulirang. W e 
20 De bedoeling van ana' toSora is onbekend. De plaats Tosora bestond in deze 

tijd nog niet. 
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rang. Nallakkai We Tjiangkě' siala Arung Pallekorěng, nadja
djiang anas seua nariasěng La Těmmatjinna. Nallakkai We Tjai
manu s siala tau-tongěng tosugi se riMenge. 

Namatena Pa'danrěngnge riTua riasěngnge Gadjammalela. Na-
5. toAppamaděng ttolai amanna masdanrěng, nasbali-salosna mappa

daworoane ma "danrěng ritěllase toPasawei. 
Nasetaung Arung-matoa toGiang nasisala toUttingnge toSiden

rengnge, nammusu s těssisau s. N asetaung mammusu s nalao to
Sidenrengnge ttampaiwi Karaengnge toRipalangga. N alaotosia to-

10. Uttingnge ttampaiwi toWadjo'e. Nasěppulo ěssona mammusus 
nalari toWadjo-'e. Nariwětta Arungnge toRadjaurěng. Nadapis
mani Sekkanasu napadja llari toWadjo'e, apa' matausi ribeta 
riwanuanna. N apappa s badjae nalao to Wadjo' e riAna -'banua sso
rongang waramparang timpas'-sarewonna. Nakkěda toMa -'dualěng: 

15. "Amaseangnga s, Karaeng, mualai tje'de'ku, kuělliwi saraku, 
mupuang kuata." 

N akkěda toRipalangga: 
"Kutarimairitu angnganromu, to Wadjo'. Ianaritu oasa sbi 

Dewata seuae: ataekko kupuang, iani kusuroakko iani mukadoi." 
20. Nakado toMa'dualěng: 

"I o s Karaeng, angkanna kullee něnnia kupodetjengnge." 
N akkěda Karaengnge : 
"N alěng ěngka puang mmelorěngngi madja s atanna ?" 
Těnnapurapa riala sě'bu-katinna namarukkana taue marukka-

25. bawi silaong djonga. Nasoro'muna Karaengnge llao riSidenreng. 
Natěllumpěnni purana riala timpa-'-sarewonna toWadjo'e nalao 

riGoa ma'dao toPammanae toTimurungnge. Nasewulěng purana 
riala timpa'-sarewonna toWadjo-'e nalao riGoa masdao toKerae 
toAkkotengěngnge. 

2-3. Nallakkai- riMenge Cl: om. E- 6. ritělla'e toPasawei: ritělla>e toPasei 
Cl om. E 
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Tjiangkě' huwde met de Arung van Pallekorěng, en zij kregen 
één kind: La Těmmatjinna. We Tjaimanu' huwde met iemand van 
de stand der gegoeden een vermogend man uit Menge. 

De Pa'danrěng van Tua Gadjammalela geheten stierf. ToAppa
maděng volgde zijn vader op als Pa'danrěng, en hij vervulde die 
functie tezamen met zijn broeder getiteld toPasawei als gelijke in 
rang. 

Toen toGiang één jaar Arung-matoa was, kregen de mensen van 
Utting en Sidenreng twist, en ze streden zonder elkaar te over
winnen. Toen ze één jaar gestreden hadden riepen de Sidenrengers 
de Karaeng toRipalangga. De mensen van Utting riepen van hun 
kant de Wadjorezen. Na tien dagen strijd vluchtten de Wadjo
rezen. De vorst toRadjaurěng werd het hoofd afgeslagen. De 
W adjorezen bereikten Sekkanasu en staakten hun vlucht, want ze 
vreesden in hun land overwonnen te worden. Bij het aanbreken van 
de volgende morgen gingen de Wadjorezen naar Ana'banua om 
goederen als timpa'-sarewong aan te bieden. ToMa'dualěng zei: 

"Verleen mij de gunst, Karaeng, dat ge mijn kleinigheid aan
neemt, ik koop mijn ongeluk af ( ?) 111, gij zijt meester en ik ben 
slaaf." 

ToRipalangga zei: 
"Ik aanvaard uw onderwerping, W adjorezen. Daarvoor is de 

enige God getuige: dat gij slaaf zijt en ik meester ben, wat ik u 
beveel daar stemt gij in toe." 
ToMa'dualěng stemde in: 
"Ja, Karaeng, voor zoveel ik ertoe in staat ben en het mij ten 

goede strekt." 
De Karaeng zei : 
"Hoe zou er een meester kunnen zijn die zijn slaven kwaad toe

wenst?" 
Toen de duizend kati nog niet genomen waren, raakten de men

sen in opschudding als varkens en herten. De Karaeng trok nu 
maar terug naar Sidenreng. 

Drie dagen nadat de timpa'-sarewong van de Wadjorezen ge
nomen was, gingen de Pammanarezen en de Timurungers naar 
Goa om zich onder bescherming te stellen. En één maand nadat 
de timpa'-sarewong van de Wadjorezen genomen was, gingen 
de mensen van Kera en Akkotengěng naar Goa om zich onder 
bescherming te stellen. 

21 De lezing saralw, mijn ongeluk, is niet zeker, misschien moet sanraku, m~in 
pand, gelezen wordcn. De uitdrukking is echter in geen van beide gevallen 
duidelijk. 
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Nasbawine La Těnriseulirang siala We Tě'djo anasna We Pas
batang, nadjadjiang anas pitu: seua riasěng We Těnriatě-', seua 
riasěng We Těnriteppos, seua riasěng We Těnrissěng, seua ria
sěng We Těnrigoras, seua riasěng La Měmmang toPassili pattěl-

5. larěnna, seua riasěng La Mammus, seua riasěng La PasěppP to
Pattiro pattěllarěnna. 

Nasbawine toPěppě-' riTimurung siala Masdjaliwulawěngnge 
ana -'darana Arung Timurung riasěngnge La Woroane, nadja
djiang anas seua riasěng La Mattasas toPasěppus pattěllarěnna. 

10. Na'bawine toSappe siala We Tameng, nadjadjiang anas těllu: 
seua riasěng La Masdewata toLangis pattěllarěnna, seua riasěng 
We Punnia, seua riasěng We Těnribau'. 

Na-'bawine La Masgalatung siala ina-urena riasěngnge We 
Tameng, nadjadjiang anas dua: seua riasěng La Panjorongi, seua 

15. riasěng La Patongai. 

Naduattaung purana riala timpas-sarewonna toWadjo 5 e nangka 
surona Karaengnge ttampaiwi toWadjose llao sbang alliri ri
Sumangki. N alimampulěng to W adj o se riSumangki narewě' pai
měng riwanuanna. 

20. N asetaung polena to W adj o' e s bang alliri riSumangki nasisala 
toWadjo"e Wadjo'-riadja. Nassuro toWadjo'e ttiwi' warampa
rang. 

"Amaseangngi seadjimmu Arung-matoae, mualai tje'de'na těl
luttěnrong potto, muingngěrrangngi djantjitta pura nasa sbi De-

25. wata seuae." 
Nakkěda Arung Palipu: 
"Ia naelorěnna Dewatae silaonni ', nae nateassi Dewatae massa

rassiki'. Parewěkkěngngi waramparanna seadjikku. Madetjessa 
seadjikku teluna telu tattangkě-' sewalulu, nabaras mappasseua 

30. naelorěngnge Dewatae." 
Nasetaung llao-rewě-' toWadjo'e ttanrereangngi waramparang 

silaong ada-madetjeng to Wadjo'-riadjae pparingngěrrangiwi assi
kadongěnna nasa sbi Dewata seuae, natea ttarimai. N ainappa sisala 
mammusu s mattangkě' sewalulu, těnnasisau '. lani paenreki iana 

35. ribuang. 
N atělluttaung ma sdao toTimurungnge riGoa nalaosi ma "dao 

riBone. 
Nasetaung mammusu' toWadjose toWadjo'-riadjae namate 

Arung-matoae toGiang. N aLotjie ttolai Arung-matoa rilalěng 

40. musus. 

1-15. Cl om. E - 16. toWadjo'e EZ: om. El Cl - 29. tetuna tetu El: tetu 
tetu EZ tetunatedjatatetu Al tetunatedjatategatu AZ 
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La Těnriseulirang huwde met We Tě'djo de dochter van We 
Pa' ba tang, en zij kregen zeven kinderen: We Těnriatě', W e Těn
riteppo', W e Těnrissěng, W e Těnrigora', La Měmmang toPas
sili, La Mammu', La Pasěppi' toPattiro. 
ToPěppě' huwde in Timurung met Ma'djaliwulawěngnge de 

zuster van de Arung van Timurung La W oroane, en zij kregen 
één kind: La Mattasa' toPasěppu'. 

ToSappe huwde met W e Tameng, en zij kregen drie kinderen: 
La Ma'dewata toLangi', We Punnia, We Těnribau'. 

La Ma'galatung huwde met zijn tante We Tameng, en zij 
kregen twee kinderen: La Panjorongi, La Patongai. 

Twee jaar nadat de timpa'-sarewong van de Wadjorezen ge
nomen was, kwam er een gezant van de Karaeng de Wadjorezen 
oproepen om palen te gaan hakken bij Sumangki. Toen de Wadjo
rezen vijf maanden bij Sumangki waren, keerden ze weer terug 
naar hun land. 

Een jaar nadat de Wadjorezen teruggekomen waren van het 
palen hakken bij Sumangki, kregen zij twist met de West-Wadjo
rezen. De Wadjorezen zonden een gezant met goederen. 

"Verleen uw broeder de Arung-matoa de gunst, dat ge een 
kleinigheid van hem aanneemt, drie stel armbanden, en dat gij u 
onze afspraak herinnert waarvan de enige God getuige is ge
weest." 

Arung Palipu zei: 
"Toen God het wilde zijn wij samen gegaan, maar God wil het 

nu weer niet en wij gaan dus weer uit elkaar. Laat mijn broeder 
•.•••••••• 

22 en misschien is het de vereniging die God wil." 
Eén jaar gingen de gezanten van de Wadjorezen heen en weer 

om goederen en goede woorden aan de West-Wadjorezen aan te 
bieden om hen te herinneren aan hun overeenkomst waarvan de 
enige God getuige geweest was, maar zij wilden het niet aan-
vaarden. Toen pas twistten zij gewapenderhand .......... , maar 
zij overwonnen elkaar niet. Wie optrok, werd teruggeworpen. 

Toen de Timurungers drie jaar onder de bescherming van Goa 
hadden gestaan, gingen ze weer naar Bone om zich onder bescher
ming te steHen. 

Toen de Wadjorezen en de West-Wadjorezen één jaar ge
streden hadden, stierf de Arung-matoa toGiang. Lotjie volgde 
hem tijdens de oorlog op als Arung-matoa. 

~2 Telzmatelu is een onbekend woord. Waarsch~jnlijk is de plaats corrupt, maar 
herstelling i s niet doenlijk zolang de hele passage onduidelijk blij ft: ook de 
uitdrukking mattangkě' sewalulu i s niet doorzichtig. Volgens dhr Djamali 
betekent dit: een vast (sewalulu) verbond sluiten, wat echter slecht past bij 
een er op volgende oorlog. Mattangkě' betekent anders: aanvaarden. Waar
schijnlijk ziet deze uitdrukking op een vorm van geregelementeerde oorlog als 
godsoordeel. 
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N atěllumpěnni purana ripatěttong Arung-matoa Lotjie nassuro 
toWadjo'e ttiwi 5 waramparang riWadjo 5 -riadja, nakkěda: 

"Ia nasuroangnga 5 Arung-matoae: amaseangngi mualai tje'de'
na Wadjo' těllu ta u těllu sampu 5 tělluttěnrong potto, muwereng-

5. nga' panna' malampe'. Naelorěppi Dewatae, napura kisappeang 
walu-walukki ', tainappasi siwuno siadjěnnagi 5 • I a naelorěngnge 
Dewatae iana tapogau s.'' 

N akkěda Arung Palipu: 
"Kěrru' pole sumangě'na waramparanna seadjikku, ala ku

lO. sampeangnge. Parewěkkěngngi seadjikku. Naelorěppis Dewatae 
siwuno tasiwuno. Těmmenre'kia s ribilang tobongngo 'e." 

N asetaung riopo sewali to Wadjos e těnritaro Ilolang makkadja 
riTapparěngnge, nainappa tteriwi Titintjo. Natěllungngěsso mam
musu' nariwětta Annjaramparanie Arungnge. Nasorosmuna to-

15. Wadjo'e. NatoUs<da>ma mmopoi. 
N asetaung riopo-wěnni těnritaro ll o Iang riěssoe. 
Natělluttaung mammusu' toWadjo-'e toWadjo'-riadjae nai

nappa ribeta Wadjo'-riadja. Naripano' mmonro rilappa'e, nari
pawelai bulu 'na, nariala galunna, naritimpang tua 5 na, narilele 

20. manu'na, naripoata riWadjo'. Nariamasei toU'dama galungnge 
riBalisu ritoWadjo'e, seratu 'e pallaonrumana, apas ia nrumpa'i 
Wadjo'-riadja. 

Natělluttaung Arung-matoa Massaolotjie nangka surona Ka
raengnge mmuttama riWadjo', nakkěda: 

25. "I a nasuroangnga s Karaengnge, Arung-matoa: laoko muenre-
kiwi Batulappa-'. N aiadekkua murumpa s i Batulappa s, ssoros ni 
riangngatangěnna toWadjo'e. Naiadekko těmmurumpa'i Batu
Iappa', ketjengngi angngatangěnna toWadjo 5 e. Adja 5 muna mu
sossong riBulobulo; ssossong riBatulappas rouno' riompo'na 

30. ulěngnge." 

N akkěda Arung-matoae: 

2. riWadjos-riadja E2: Wadjo-'-riadja El 

23 ni. de West-Wadjorezen. Men moet dan aannemen, dat ook de volgende zin 
op hen slaat, zodat dan de ro11en omgekeerd waren vergeleken bij enige regels 
eerder. Ook de lezing opo in deze passage is niet zeker. Niet uitgesloten is 
dat men aan een toepassing van taboetekens moet denken, die ompong of 
wěmpong heetten, met welke woorden thans nog de slingers van jonge lontar
bladen aangeduid worden waarmee een stuk bos voor hertenjacht wordt afgezet. 
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Drie dagen nadat Lotjie tot Arung-matoa was aangesteld, zond 
hij de Wadjorezen met goederen naar West-WadjoS, en zij zeiden: 

"Met deze boodschap heeft de Arung-matoa ons gezonden: ver
leen hem de gunst dat ge een kleinigheid van Wadjo 5 aanneemt, 
drie mensen, drie sarongs en drie stel armbanden, dat ge mij 
een lange wapenstilstand geeft. Pas als God het wil kunnen wij, 
nadat wij onze rouwgewaden hebben opgehangen, daarna weer 
met elkaar vechten of vrede sluiten. Wat God wil dat doen wij." 

Arung Palipu zei: 
"Veel dank voor de goederen van mijn broeder, hoe zou ik ze 

kunnen afwijzen. Breng ze terug naar mijn broeder. Als God wil 
dat wij met elkaar vechten, doen we dat. Maar ik ben niet dwaas." 

Eén jaar lang werd een deel der W adjorezen overvallen en 
werden ze verhinderd uit te gaan om te vissen op het Meer, en 
daarna vielen zij Titintjo aan. N a drie dagen strijden werd Annja
ramparanie, de vorst, het hoofd afgeslagen. De Wadjorezen trok
ken nu terug. En toU 5 dama overviel hen 23

• 

Eén jaar lang werden zij 's nachts overvallen, en overdag ver
hinderd uit te gaan. 

Drie jaar streden de Wadjorezen en de West-Wadjorezen, daar
na werd West-Wadjo 5 overwonnen. Zij werden gedwongen naar 
de vlakte af te dalen om zich daar te vestigen, en hun bergen te 
verlaten, hun rijstvelden werden afgenomen, hun palmwijn uitge
stort, hun hoenders opgehaald, en zij tot slaven van Wadjos ge
maakt. ToUsdama werd door de Wadjorezen begunstigd met de 
rijstvelden in Balisu, waarbij honderd landbouwers hoorden, want 
hij had West-Wadjo 5 veroverd. 

Toen Massaolotjie drie jaar Arung-matoa was, kwam er een 
gezant van de Karaeng Wadjo 5 binnen, en hij zei: 

"Met deze boodschap heeft de ~araeng mij gezonden, Arung
matoa: ga optrekken tegen Batulappas. Indien ge Batulappa 5 ver
overt, zijn de Wadjorezen ontslagen uit hun slavernij. Indien ge 
Batulappas niet verovert, neemt de slavernij van de Wadjorezen 
nog toe.lM Ge moet maar niet optrekken naar Bulo bulo; voor de 
mars naar Batulappa s moet ge bij het opkomen van de maan ver
trekken." 

De Arung-matoa zei: 

24 Ketjtmg is een onbekend woord, dat wellicht een oude of Wadjorese vorm 
van mentjeng, toenemen, is en dan wel kentjeng zal moeten luiden. Deze be
tekenis komt hier zowel als op de andere plaats, waar het woord voorkomt 
(pg 280 rg 10), goed uit. 
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"Ia mupalattu s, suro, riKaraengnge: nawěttagisi ulukku to
Radjae, kurumpua ,gi langi 5 lipunna." 
Natěllumpěnni surona Karaengnge narewěs. Naompo 5 ulěngnge, 

nalao rimusu 5 to Wadjo 'e sipalilP tteriwi Batulappa s. N ase-
5. wulěng mammusus, narumpa 5 i Batulappa 5 • Napangnganroi sepa

lili '· Narewe riwanuanna toWadjo'e. Nasiduppa surona Karaeng
nge kkua riW adj os. N akkěda surona Karaengnge : 

"Ia nasuroangngas Karaengnge: laoko mualai toWadjose ri
Batulappa,, Dekkua těnnaulle nrumpasi Batulappas, nawelaimuni 

10. mai nalao riBulobulo." 
Nakkěda Arung-matoae: 
"Purani ku rum pa s Batula ppa', ku pangnganro-sepalili s i." 
Nakkěda toMa ,dualěng: 
"Adj a> mutangku těkke, Arung-matoa. Madetjekko llao n-

15. Bulobulo, mupedapiriwi Karaengnge." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Taroi, Arung Bettempola, mappesau toWadjo 5 e pitungngěsso, 

tainappa llao riBulobulo." 
Nasituru' toWadjo 5 e. Nakkěda Arung-matoae: 

20. "Laono matu' riolo, suro, muakkěda riKaraengnge: rimunripi 
toWadjo'e." 

Nadapi 5 ni pitungngěsso nalaona rimusu"' toWadjo'e. Natěllum
pěnni nalattu 5 riBulobulo. Napoleiwi situdangěng ArumPone 
Karaengnge. N akkěda Karaengnge : 

25. "Purani murumpa' Batulappa ', Arung-matoa ?" 
N akkěda Arung-matoae : 
"Purani kurumpa ', Karaeng, kupangnganro sepalili s, kuwe

Iaiwi." 
Natěllumpěnni llěttu "'na toWadjo'e riBulobulo nassuro Ka-

30. raengnge lleleang potto setěnrong, sekati wěrrě'na, ripasseadji
ngěnna Goa, nakkěda : 

"Amaseangngi, měnnang, Karaengnge, mualai tje'desna Goa. 
N arekko murumpa "'i Bulo bulo, masseadjikko Goa." 

NadeJ tau maelo' mmalai pottoe. NaLa Mangkatje' mmalai 
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"Breng dit over aan de Karaeng, gezant: of de Toradja's slaan 
mij mijn hoofd af, of ik laat over hun land de rook ten hemel 
stijgen." 

N a drie dagen vertrok de gezant van de Karaeng weer. Bij 
opkomende maan trokken de Wadjorezen met alle vazallen ten 
oorlog tegen Batulappa 5

• Zij streden een maand Iang, en ver
overden toen Batulappa s. Ze onderwierpen hen met al hun vazal
len. En de Wadjorezen keerden terug naar hun land. In Wadjo 5 

troffen ze een gezant van de Karaeng. Deze zei: 
"Dit heeft de Karaeng mij opgedragen: ga de W adjorezen bij 

Batulappa 5 halen. Als ze Batulappa5 niet kunnen veroveren, laten 
ze het dan maar verlaten en hier naar Bulobulo komen." 

De Arung-matoa zei: 
"Ik heb Batulappa 5 reeds veroverd, ik heb het metal zijn vazal

len onderworpen." 
ToMa 5dualěng zei: 
"Arung-matoa, blijf niet uit vermoeidheid hier. Het is het beste 

dat gij naar Bulobulo gaat, en de Karaeng te hulp komt 215
." 

De Arung-matoa zei: 
"Arung Bettempola, laat de W adjorezen zeven dagen uitrusten, 

en daarna gaan wij naar Bulobulo." 
De Wadjorezen waren het hiermee eens. De Arung-matoa zei: 
"Ga vast vooruit, gezant, en zeg tegen de Karaeng dat de W a

djorezen later wel komen." 
Toen de zeven dagen om waren gingen de Wadjorezen ten oor

log. Na drie dagen bereikten ze Bulobulo. Ze kwamen aan, toen de 
Arum-Pone en de Karaeng bijeen zaten. De Karaeng zei: 

"Gij hebt Batulappa 5 reeds veroverd, Arung-matoa ?" 
De Arung-matoa zei: 
"J a, ik heb het reeds overwonnen, Karaeng, met al zijn vazallen 

heb ik het onderworpen, en het weer verlaten." 
Drie dagen nadat de Wadjorezen in Bulobulo waren aange

komen, liet de Karaeng één stel armbanden van een kati aan 
gewicht, rondgaan langs de bondgenoten van Goa, en zeggen : 

"Verleen de Karaeng de gunst, mannen, dat ge een kleinigheid 
van Goa aanneemt. Als ge Bulobulo inneemt, zijt ge broeder van 
Goa." 

Maar er was niemand die de armbanden wilde aannemen. En 
La Mangkatje 5 nam ze aan, hij cn Bangkaibottoe, de zoon van 

25 Ppedapid betekent lett.: trachten te komen b\i, maar wordt in deze tekst speciaal 
gebruikt in situaties waar de vertaling "te hulp komen" past. 
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tassewalinna Bangkaibottoe aně'na Arung Peneki. Napasangngi 
pottoe, nangngaru s na nakkěda : 

"Riwěttaga'sia badja, kurumpa'gi Bulobulo." 
N akkěda suroe : 

5. "Anaga kupalattu s riKaraengnge ?" 
N akkěda Arung-matoae : 
"Ianaro mupalattu', suro, riKaraengnge adanna aně'ku ia dua." 
Napura mmanre-wěnni taue nalaona toUsda dua Bangkaibottoe 

masduappulo sitinros sepa'djoarěng. Natěngngaběnnimua naosěng 
10. toWadjose. Naděnniari nasuppěngngi Bulobulo. Namapappas 

badjae nangnganro toBulobuloe riKaraengnge riArumPone. N aom
pos ěssoe nangka surona Karaengnge ArumPone ttampaiwi 
Arung-matoae. Nakkěda suroe: 

"Talao gares, Puang, tasitudangěng Karaengnge ArumPone." 
15. Nalaona Arung-matoae. Nalattu'na situdangěng ia těllu. Nak

kěda Karaengnge toRipalangga: 
"0 Arung-matoa, iana muwarěkkěng massěs : assikadongětta 

riTopatjěsdo. I a sininna palili smumeměng alamaněnni, tasseadjing 
madetjeng, mualatoi doko'-inanre těmmawaris: Baringěng sepa-

20. lilis silaong Mallusessalose, mupaledja'ku alaus riBulobulo." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Ianaritu kuwarěkkěng adammu, Karaeng, kuampu' kugala

gala, na s a s bi Dewa ta seuae." 
N atěllumpěnni purana mangnganro toBulobuloe nasoro s na Ka-

25. raengnge toBonee toWadjose Luuse. 
Natěllumpulěng purana mangnganro toBulobuloe nalao mas

bawine La Mangkatjes riSidenreng siala aněsna A'datuangnge 
riSidenreng. 

N asetaung purana nrumpa s Bulo bulo nasisala Arung Patilla' 
30. masbali-salo', nalao riPammana makkatěnni. Narisuro toKěrrěs 

20. alaus E2: awawu(?) El anre-api A2 om. Cl Al 

234 



Arung Peneki, ieder één. Ze deden de armbanden aan en betuigden 
hun trouw en zeiden: 

"Morgen wordt me het hoofd afgeslagen, of ik verover Bulo-
bulo." 

De gezant zei: 
"W at zal ik aan de Karaeng overbrengen ?" 
De Arung-matoa zei : 
"Breng deze woorden van mijn twee zoons over aan de Karaeng, 

gezant." 
Nadat de mensen het avondeten gebruikt hadden, ging toU-'da 

samen met Bangkaibottoe op weg, met hun volgelingen twintig 
man bij elkaar. Midden in de nacht trokken de W adjorezen op. 
Bij het krieken van de dageraad staken ze Bulobulo in brand. Toen 
de nieuwe dag aanbrak, onderwierpen de mensen van Bulobulo 
zich aan de Karaeng en de ArumPone. Bij het opkomen van de 
zon kwam er een gezant van de Karaeng en de ArumPone om de 
Arung-matoa te roepen. De gezant zei: 

"Heer, wilt gij misschien komen om een bijeenkomst te hebben 
met de Karaeng en de ArumPone." 

De Arung-matoa ging. Zij kwamen alle drie bijeen. De Karaeng 
toRipalangga zei: 

"0 Arung-matoa, houd stevig vast aan onze overeenkomst in 
Topatjě-'do. Neem al uw vroegere vazallen, en wij zijn goede bond
genoten, neem ook als een pakje rijst dat niet bederft Baringěng 
met zijn vazallen alsmede de Malluse-'salo-', omdat ge mij in staat 
hebt gesteld Bulobulo .......... 26 te betreden." 

De Arung-matoa zei : 
"Ik houd me aan uw woorden, Karaeng, ik zet ze af (als een 

jachtterrein), ik breeuw ze (als scheepsnaden) en de enige God is 
er getuige van." 

Drie dagen nadat de mensen van Bulobulo zich onderworpen 
hadden, trokken de Karaeng, de Boneers, de W adjorezen en de 
Luwurezen terug. 

Drie maanden nadat de mensen van Bulobulo zich onderworpen 
hadden, ging La Mangkatje-' in Sidenreng een huwelijk sluiten met 
de dochter van de A-'datuang van Sidenreng. 

Eén jaar na de verovering van Bulobulo kreeg Arung Patilla-' 
twist met zijn mederegent en hij ging naar Pammana om zich 
onder bescherming te steHen. ToKěrrě-' werd door de Arung-

2« Noch alau-', Oostel~ik, noch een der ·andere lezingen voor deze waarschijnlijk 
corrupte plaats leveren een goede vertaling op. 
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riArung-matoae llao ripakkaliaoi toPatilla se. N apoteai Pammana. 
Ianaritu narirumpa" Patilla s ritoKěrrě s. 

Natěllumpulěng sisala toWadjose toPammanae nainappa riterěng 
toPammanae. Naduangngěsso mammusuS, narumpa 5 Í Pammana. 

5. Nangnganro toPammanae těllu tau těllu sampu' tělluttěnrong 

potto. Nakkěda Datue riPammana: 
"Amaseangngas mualai tje 5 desku, muatuo-tagěrro"i tanamu ri

Pammana, mupuang kuata, iani mupoelo' iani kikadoi." 
N akkěda to Ma s dualěng : 

10. "Ianaritu adammu nasa'bi Dewata seuae: ataekko kupuang, iani 
kusuroakko iani mukadoi." 

Nakado Datu Pammana. Ianaritu nata Pammana riWadjo 5 • 

Nasewulěng purana mangnganro toPammanae natiwi "i alena 
riWadjos toPatampanuae. Nawelaiwi Baringěng. 

15. Nasetaung purana mangnganro toPammanae nalao ma 5 bawine 
toKěrrě' riSawitto siala aně"na A 5 datuangnge riSawitto. 

N aduattaung purana mangnganro toPammanae nangka mmut
tama riWadjo' surona Datue riLuu", nakkěda: 

"Ia nasuroangnga" Datue riLuu 5
: laoko riArung-matoae, muti-

20. wirěngngi těllu tolong těllu baku 5 , muakkěda: ianaro tanrammu 
Luu 5

." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Alakugi Luu 5 ka" a pa s toGoasia 5 • Taniatoritu nasseadjing 

Luu 5 Wadjo 5 mangnguru 5 baratae. Nae taroni kkuna tolongnge 
25. ba ku se, kuassuro ttolorěngngi bura, kualisěngngi. N akku pa ri

Tjenrana nala tolonna Datue něnnia baku "na, natudammupa 
suroe." 

N arialisěnna baku 5 na. 

23. Luu 5 ka 5 a pa 5 toGoasia s E2: Luu 'pa toGoa El ngkuka petoGoae( ?) Al 
ngkaka petoGoae( ?) A2 
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matoa gezonden om de mensen van Patilla' te gaan bestrijden 27 • 

Pammana wilde dat niet. Zo werd Patilla' door toKěrrě' ver
overd. 

Toen de twist van de W adjorezen en Pammanarezen drie maan
den geduurd had, werden de Pammanarezen aangevallen. Ze 
streden twee dagen en veroverden Pammana. De Pammanarezen 
onderwierpen zich ( onder aanbieding van) drie mensen, drie 
sarongs en drie stel armbanden. De Datu van Pammana zei: 

"V erleen mij de gunst, dat gij een kleinigheid van mij aanneemt, 
laat toch uw land Pammana het leven behouden, en gij zijt meester 
en ik ben slaaf, wat gij wilt daar stemmen wij mee in." 
ToMa'dualěng zei: 

"De enige God is getuige van deze woorden van u: dat gij slaaf 
zijt en ik meester ben, wat ik u opdraag daarmee stemt gij in." 

De Datu van Pammana stemde in. Zo kwam het dat Pammana 
slaaf was van Wadjo'. 

Eén maand nadat de Pammanarezen zich onderworpen hadden, 
kwamen de Patampanua zich aanbieden aan Wadjo'. Ze verlieten 
Baringěng. 

Eén jaar nadat de Pammanarezen zich onderworpen hadden, 
ging toKěrrě' in Sawitto een huwelijk sluiten met de dochter van 
de A'datuang van Sawitto. 

Twee jaar nadat de Pammanarezen zich onderworpen hadden, 
kwam er een gezant van de Datu van Luwu' Wadjo' binnen 
en zei: 

"Dit heeft de Datu van Luwu s mij opgedragen : ga naar de 
Arung-matoa, breng hem drie mandjes en drie bakjes, en zeg: dit 
is het teken dat gij Luwurees zijt." 

De Arung-matoa zei: 
"Hoe zouden wij Luwurees zijn, want wij zijn toch Goarees, en 

ook houdt het bondgenootschap van Luwu' en Wadjo' geen deel
nemen aan elkaars rouw in. Maar laat die mandjes en bakjes maar 
daar, en ik zal ze met bast aaneen laten rijgen, en ze op de stroom 
laten wegdrijven. Dan kan de Datu zijn mandjes en bakjes daar 
in Tjenrana al krijgen als de gezant nog hier zit." 

Men liet de bakjes op de stroom wegdrijven. 

27 Het werkwoord ppakkaliao (lett. met een schild doen zijn) betekent waarschijn
lijk: gewapenderhand iemand dwingen tot. A voegt hier dan ook aan toe: 
"zich onder Wadjo' te stellen". De combinatie van llao, gaan, met een pas
sivum is wat vreemd. Mogelijk kon "hij ging hen dwingen tot" op deze ~ijze 
passief worden uitgedrukt. 
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Natělluttaung purana mangnganro toPammanae narilěppěssěnna 
Timurung ritoBonee, nainappana riterěng ritoWadjose. Natěllung
ngěsso mammusus naripalari toTuae toBettempolae, nariwětta Pil
la-'e riasěngnge toSangkawana. NaPatolae nrumpasi Timurung, 

5. apas ia pole-alauriwi. Naiamua těnnariwětta Pillase wesgannamua 
Arung Gilirěng massellerěngngi ale namate. Ianaritu nariamasei 
Gilirěng tudangěng toWadjo-', naripasoro' anas makěssing riWa
djo'. 

Nangnganro Arung Timurung těllu tau těllu sampus tělluttěn-
10. rong potto, nakkěda : 

"Amaseangngas mualai tje-'desku, iani napoelo' Wadjo' iani 
kukadoi, dekkua tuo-tigěrro'munakkěng." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Adjas mupa-'bekkaduai mmewaengngi Wadjo', muana-' 

15. ku i na." 
Nakado Arung Timurung. Nakkěda toMasdualěng: 
"Ianaritu nasas bi Dewata seuae těmmupa -'bekkaduae mmewai 

Wadjos. Nadekkua mupasbekkaduai mmewai Wadjo-', napěppěs
ko Dewatae. lani napoelos Wadjo-' iani mukadoi." 

20. Nakado Arung Timurung. 
Naduattaung purana mangnganro to.Timurungnge nalao ma'

bawine toMarilaus riKera siala aně-'na Arung Kera. 
N atělluttaung purana mangnganro toTimurungnge napangnge

wangiwi Tjitta toWadjo'e toLamurue. Natěllumpulěng silao-
25. rewěkkěng surona, nainappa sisala, nariteri Lamuru ritoWadjo'e. 

Nalaona ttuttung riGoa toLamurue. Nasewulěng mammusus nari
palari toWadjo'e kkua riPatjora. Nadapi-'mani Tanatěngnga 

napadja llari. Natěllumpěnni purana llari toWadjose nassuro 
ArumPone ttiwi, waramparang riKaraengnge, nakkěda: 

30. "Ia nasuroangnga' ArumPone: amaseangngi mualai tjesde'na 
tanae riBone tělluttěnrong potto, murewě, riwanuammu mutudang 
ribola-tudangěmmu, apa' iamua massasa masseadjing napurana 
bitjaranna Dewata seuae." 

N akkěda Karaengnge : 

1. narilěppěssěnna: narilěppěssang A1,2 Bl,2 nasilěppěssěnna E - 10. nakkěda 
A1,2 B1,2: om. E 

238 



Drie jaar nadat de Pammanarezen zich onderworpen hadden, 
werd Timurung losgelaten door de Boneěrs, en vervolgens aange
vallen door de Wadjorezen. Drie dagen streden ze, toen werden 
de mensen van Tua en Bettempola op de vlucht gedreven, en men 
wilde de Pillas toSangkawana geheten het hoofd afslaan. De 
Patola veroverde Timurung, want hij benaderde het van uit het 
Oosten. En hierdoor slechts werd de Pillas niet het hoofd afge
slagen, doordat Arung Gilirěng net voor hem insprong, zodat hij 
de dood vond. Zo kwam het dat aan Gilirěng een Wadjosse positie 
werd verleend, en men hem terug liet gaan als geliefd kind van 
Wadjos. 

Arung Timurung onderwierp zich ( onder aanbieding van) drie 
mensen, drie sarongs en drie stel armbanden, en hij zei: 

"Verleen mij de gunst dat ge een kleinigheid van mij aanneemt, 
wat Wadjos wil daar stemmen wij mee in, als wij er maar het 
leven afbrengen." 

De Arung-matoa zei : 
"Verzet u geen tweede keer tegen Wadjos, gij zijt kind en ik 

ben moeder." 
Arung Timurung stemde in. ToMasdualěng zei: 
"Daarvoor is de enige God getuige, dat gij u geen tweede keer 

tegen Wadjos verzet. Als gij u een tweede keer tegen Wadjos 
verzet, roeit God u volkomen uit. Wat Wadjos wil, daar stemt gij 
mee in." 

Arung Timurung stemde in. 
Twee jaar nadat de Timurungers zich onderworpen hadden, 

ging toMarilaus in Kera een huwelijk sluiten met de dochter van 
Arung Kera. 

Drie jaar nadat de Timurungers zich onderworpen hadden, 
kregen de Wadjorezen en de Lamurunezen onenigheid over Tjitta. 
Drie maanden waren hun gezanten heen en weer gegaan, toen 
werd het een twist, en Lamuru werd aangevallen door de W adjo
rezen. De Lamurunezen zochten hun recht bij Goa. Toen ze één 
maand gestreden hadden, werden de Wadjorezen op de vlucht ge
jaagd bij Patjora. Toen ze Tanatěngnga bereikten, staakten ze hun 
vlucht. Drie dagen na de vlucht van de W adjorezen zond de Arum
Pone een gezant met goederen naar de Karaeng, en deze zei: 

"Met deze boodschap heeft de ArumPone mij gezonden: verleen 
hem de gunst, dat ge een kleinigheid van het land Bone aanneemt, 
drie stel armbanden, en dat ge terugkeert naar uw land en woont 
in uw woonhuis, want het is slechts een twist onder bondgenoten 
en de beslissing van de enige God is reeds gevallen." 

De Karacng zei : 
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"Těkkubalio ada, suro, sitinro 5 muno matu s suroku llao riseadjik
ku ArumPone." 
Naduampěnni purana llari toWadjose nalao riBone surona Kara

engnge ttiwi s waramparang nakkěda: 
S. "Ia nasuroangngas: amaseangngi mualai tje5de'na Goa duattěn-

rong potto, muwerengnga 5 lalěng nasiwuno toWadjo'e toGoae, 
muassuro ppasipulung adju silaong pakkali, natoWadjo 5 e mate 
mutunui, natoGoae mate mulamungngi, a pa s seadjimmu wali
wali." 

10. N akkěda ArumPone: 
"Kěrru' pole sumangěsna waramparanna seadjikku, ala ku

sampeangnge, napeni llao djantjitta siala-paingngPessi riadetje
ngětta? N adekkua těnnaengkalingai adakku seadjikku, ianaritu 
mpelai ada." 

15. Nakkěda surona Karaengnge: 
"Kkua tongěmmua, Puang." 
Nalimampěnni purana llari toWadjose narewP riwanuanna 

Karaengnge. 
Angkannamani Tanatěngnga palili 'na Wadjo 5

, angkanna Utting 
20. Kera Belawa. 

Naduattaung purana mammusu 5 toWadjose toLamurue nalao 
ma 5 bawine La Bising riWugi' siala anPna Arung Wugis. 
Natělluttaung purana mammusu 5 toWadjose toLamurue nasi

sala toBonee toGoae. Nangka Karaengnge riPadappadang maelo' 
25. tteriwi Bone. N angkamaněng pa s dangěnna Goa silaong Karaeng

nge ttingarai Bone. N alao surona Arung-matoae riArum Pone 
nakkěda: 

"Ia mai nasuroangngas seadjitta Arung-matoae: laoko risea
djikku ArumPone, ssossonni badja Karaengnge ttingarai Bone 

30. nasilaong Datue riLuu 5 • Madetjengngi mai Padjungnge ttudjua', 
a pa s Palakka kutingara silaong toSidenrengnge. N adekkua llariwi 
Karaengnge, adjasna riwětta malopue. Naia toWadjose malotom
maněng pakeanna." 
Nakkěda ArumPone: 

35. "Ia mupalattu s, suro, riseadjikku Arung-matoae: madetjenritu 

12-13. -essi riadetjengětta E1: -engngi tasita riadetjengětta A1,2 -e ridetjeng 
ridja' E2 - 16. Kkua tongěmmua, Puang E1: Kupatongěttu tapoadae E2 Kku 
tongěmmua, Puang A1,2 Kku tongěng mupoadae, Puang B1,2 
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"Ik geef u geen antwoord, gezant, vergezel slechts straks mijn 
gezant naar mijn broeder de ArumPone." 

Twee dagen nadat de Wadjorezen gevlucht waren, ging een 
gezant van de Karaeng met goederen naar Bone, en zei: 

"Met deze boodschap heeft hij mij gezonden: verleen hem de 
gunst dat ge een kleinigheid van Goa aanneemt, twee stel arm
banden, geeft gij mij doortocht, opdat de Wadjorezen en de Goa
rezen met elkaar vechten, laat gij hout en schoppen verzamelen en 
als de W adjorezen sterven verbrandt gij hen, en als de Goarezen 
sterven begraaft gij hen, want beiot partijen zijn uw broeders." 

A rum Po ne zei: 
"Veel dank voor de goederen van mijn broeder, hoe zou ik ze 

afwijzen, maar waar gaat het dan heen met onze belofte elkaars 
waarschuwing te accepteren voor ons beider welzijn? Als mijn 
broeder niet luistert naar mijn woorden, pleegt hij daardoor woord
breuk." 

De gezant van de Karaeng zei : 
"Dat is juist, Heer." 
Vijf dagen nadat de W adjorezen gevlucht waren, keerde de 

Karaeng terug naar zijn land. 
Nog maar tot aan Tanatěngnga waren de vazallen van WadjoS, 

en tot aan Utting, Kera en Belawa. 
Twee jaar nadat de Wadjorezen en de Lamurunezen oorlog ge

voerd hadden, ging La Bising in W ugi 5 huwen met de dochter 
van Arung W ugi 5 • 

Drie jaar nadat de Wadjorezen en de Lamurunezen oorlog ge
voerd hadden, kregen de Boneers en de Goarezen twist. De 
Karaeng kwam in Padappadang met de bedoeling tegen Bone op 
te trekken. Alle onderhorigheden van Goa vergezelden de Karaeng 
om Bone aan te tasten. En een gezant van de Arung-matoa ging 
naar de ArumPone en zei: 

"Dit heeft uw broeder de Arung-matoa mij opgedragen: ga naar 
mijn broeder de ArumPone, morgen rukt de Karaeng op om Bone 
aart te tasten en de Datu van Luwu 5 vergezelt hem. Het beste is 
dat de Pajung zich op mij richt, want ik zal Palakka aanvallen 
samen met de Sidenrengers. Als de Karaeng vlucht, laat dan 
degenen die niet meer tot verweer in staat zijn 28 niet het hoofd 
worden afgeslagen. De W adjorezen dragen allen zwarte kleren." 

De ArumPone zei: 
"Breng dit over aan mijn broeder de Arung-matoa, gezant: de 

2s Malopu betekent: krachteloos, weerloos gemaakt, in het biizonder door magi
sche middelen toegepast door dieven : misschien in dit verband : verlamd van 
schrik vanwege de nederlaag( ?). 
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adanna seadjikku. Alakugi massarang detjenna Bone Wadjos. 
Ianaritu kupogau s naelorěngnge seadjikku." 

N arewěs na surona Arung-matoae. 
Namapappasna badjae nasossonna Mangkasase Luuse toSop-

5. pengnge ttingarai Bone. Nasossong toWadjose toSidenrengnge 
ttingarai Palakka. Nasiduppa toWadjose Padjungnge ri Bone, na
lari toWadjo"e. Napattulus-liwungiwi llari toSidenrengnge. Nalai 
alena Mangkasase, nariwusuangi ale ritoBonee, nalari-sěrro to
Mangkasa'e Luuse toSoppengnge, mappěrri-pěrri mataus rilawa 

10. nalleangěng Karaengnge Datue. Naripěppě 5 Mangkasa 5e Luuse 
toSoppengnge toSidenrengnge těnriwětta malopue. N aiamana 
napadja llari Karaengnge Datue nadapi 5 mani riattanna Sailong, 
naitani napasarěssung batena toWadjo'e. Narewě 5 na toBonee. 
N atini Halo Karaengnge riPadappadang. N arewP to W adj o 'e ri-

15. wanuanna. 
Nasěppulo-pituttaunna Arung-matoa Massaolotjie namate. Na

toPa5belě' ttolai Arung-matoa. 
N asewulěng purana llari Mang kasa 'e nangka surona Karaeng

nge mmuttama riWadjo 5 nakkěda: 
20. "Ia nasuroangnga 5 Karaengnge: laoko mupoadangngi Arung-

matoae: ikonaritu mpelaiwi assikadongětta riTopatjě'do, a pa' 
bali 5 -ritěngngapadakko." 

NatoMa 5 dualěng 5 baliwi ada surona Karaengnge: 
"I a mupalattu s, suro, adanna Wadjo' riKaraengnge: massak-

25. ka 5i bali 5 -ritěngngapadang, massě' nawarěkkěng assikadongěnna 

riTopatjě 5 do, nasa 5bi Dewata seuae." 
Natělluttaung Arung-matoa La Pakoko toPa'belěS namate. Na

La Mangkatje' toUsda ttolai Arung-matoa. 
N atělluttaung purana ripěppě 5 Mangkasa' e ritoBonee nangkasi 

30. Karaengnge ssore riTjenrana tteriwi paiměng Bone. N alao rimu
su, toWadjo'e silaong Mangkasa 5 e. Nangkamaněng pa 5 dangěng

ngěnna Goa nasilaongěng ttingarai Bone. Nabali'na toriAwampo
nee iamaněng něnnia toriAdjangalPe iamaněng. 
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woorden van mijn broeder zijn goed. Hoe zou het welzijn van Bone 
en Wadjo' gescheiden kunnen worden. Ik zal doen wat mijn broe
der wenst." 

De gezant van de Arung-matoa keerde terug. 
Toen de volgende morgen aanbrak, rukten de Makasaren, de 

Luwurezen en de Soppengers op om Bone aan te tasten. De 
Wadjorezen en de Sidenrengers rukten op om Palakka aan te 
tasten. Het kwam tot een treffen tussen de W adjorezen en de 
Pajung van Bone, en de Wadjorezen vluchtten. De Wadjorezen 
sleepten de Sidenrengers mee op hun vlucht. De Makasaren trok
ken zich terug, ze werden door Bonese troepen overstelpt en de 
Makasaren, Luwurezen en Soppengers sloegen bals over kop op 
de vlucht, zich haastend omdat ze vreesden afgesneden te worden 
zodat de Karaeng en de Datu van bescherming ontbloot zouden 
worden. De Makasaren, Luwurezen, Soppengers en Sidenrengers 
werden geheel verslagen, maar degenen die niet meer tot verweer 
in staat waren werd het hoofd niet afgeslagen. De Karaeng en de 
Datu staakten hun vlucht pas, toen ze ten Zuiden van Sailong 
kwamen, ze zagen dat de Wadjorezen hun vaandels lieten op
rukken. De Boneěrs keerden terug. De Karaeng ging meteen 
door naar Padappadang. De W adjorezen keerden terug naar hun 
land. 

N a zeventien jaar Arung-matoa geweest te zijn stierf Massao
lotjie. ToPa'belě' volgde hem op als Arung-matoa. 

Eén maand nadat de Makasaren gevlucht waren, kwam er een 
gezant van de Karaeng Wadjo' binnen en zei: 

"Dit heeft de Karaeng mij opgedragen: ga tegen de Arung
matoa zeggen: gij hebt onze overeenkomst in Topatjě'do verbro
ken, want gij zijt midden in de slag overgelopen." 
ToMa'dualěng antwoordde de gezant van de Karaeng: 
"Breng deze woorden van Wadjo' over aan de Karaeng, gezant: 

Wadjo' ontkent midden in de slag te zijn overgelopen, en houdt 
stevig vast aan hun overeenkomst van Topatjě'do, en de enige 
God is er getuige van." 

Toen La Pakoko to Pa 'belě' drie jaar Arung-matoa was ge
weest, stierf hij. La Mangkatje' toU'da volgde hem op als Arung
matoa. 

Drie jaar nadat de Makasaren door de Boneěrs geheel verslagen 
waren, kwam de Karaeng weer en landde in Tjenrana om opnieuw 
tegen Bone op te trekken. De W adjorezen vergezelden de Maka
saren ten oorlog. Alle onderhorigheden van Goa waren aanwezig 
e-n trokken tezamen op om Bone aan te tasten. De mensen uit 
Awampone en Adjangalě' liepen allen over. 
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Natěllumpulěng mammusus naripepP toBonee. Nabalisna to
Palakkae. Natarona benteng Karaengnge kkua riPappolo. Nama
lasa Karaengnge. N ariparewěs riwanuanna. N aonromua Mang
kasa se iamaněng silaong pa 5dangěngngěnna Goa. 

5. Natěllumpěnni llěttusna riwanuanna namate Karaengnge to-
Ripalangga. N aKaraengnge riTjěmpae ttolai. N auttama-wěnni 
surona Arung-matoae riArumPone nakkěda: 

"Ia nasuroangnga' seadjitta: desgasia tas riBone, namapepěs
naritu Bone, nade kuita daung-tas? <I>atopa napoada seadjitta 

10. Arung-matoae: adj a s mu na mai napatudjuia 5 bal i, Mang kasa sem
mua napasseuai ale, nasiares pa tě s ba 'e kulari." 
Makkěda Kadjao Lalisdos: 
"Ia mupalattuS, suro, adakku rianeku Arung-matoae: ěngkamua 

ta' riBone, naiamua těkkuassuro ttiwirěngngis makkědai nawa-
15. nawakku: ala ěngkaga tau mmelorěngngi madjas seadjinna." 

Napappas badjae nasossong Mangkasase. Narapě' makkatěnni 
ripagee narisuppěnna sepue Bukaka. Nalari toWadjo 5 e nade bali 
ttudju nariwusuangnge ale Mangkasase ritoBonee. Nalari-sěrro 

Mangkasase naripěppě 5 • Nariwětta Karaengnge riGoa. 
20. N atěllumpěnni purana riwětta Karaengnge natjěppa toBonee to-

Goae kkua riawanna paoe riLa Tjalěppa s. N aia nassitjěppai 

mmingngěrrangngengngi uluadae, situdangěnna Sudangnge La 
Teariduni, riawang-Tangkani toBonemuni, riattang-Tangkani to
Goamuni. 

25. Nalimampěnni purana mattjěppa toBonee toGoae nalao-susna 
Mangkasa 'e silaong ArumPone. Napatěttongngi Daeng Patobos 
Karaeng riGoa. Nadesna musuS, adjěng-pappani tanae. 
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N a drie dagen strijd werden de Boneěrs gehe'el verslageti. En 
de mensen van Palakka liepen over. De Karaeng richtte in Pappolo 
een versterkte legerplaats in. En de Karaeng werd ziek. Hij werd 
teruggebracht naar zijn land. De Makasaren en de onderhorig
heden van Goa bleven echter allen. 

Drie dagen na zijn aankomst in Goa stierf de Karaeng toRipa
langga. De Karaeng riTjěmpae volgde hem op. Er kwam 's nachts 
een bode van de Arung-matoa bij de ArumPone en zei: 

"Met deze boodschap heeft uw broeder mij gezonden: zijn er 
dan geen lontar-bomen in Bone, dat Bone zo in het nauw gebracht 
is, en dat ik geen lontar-blad gezien heb? 29 Dit ook zegt uw broe
der de Arung-matoa: laten zij geen vijanden op mij afsturen, maar 
zich slechts tegen de Makasaren verenigen, en midden in het ge
vecht sla ik op de vlucht." 

Kadjao Lali 5 do 5 zei: 
"Breng deze woorden van mij over aan mijn zoon de Arung

matoa, gezant: er zijn wel lontar-bomen in Bone, maar ik heb u 
slechts daarom geen (hlad) laten brengen, omdat ik bij mijzelf zei: 
hoe zou iemand zijn broeder kwaad toewensen." 

Bij het aanbreken van de volgende dag rukten de Makasaren op. 
Zij tastten van nabij de omwalling aan en de helft van Bukaka 
werd in branci gestoken. De Wadjorezen vluchtten zonder dat zij 
door de vijand waren aangevallen, terwijl de Makasaren door 
Bonese troepen werden overstelpt. De Makasaren sloegen hals 
over kop op de vlucht en werden geheel verslagen. De Karaeng 
van Goa werd het hoofd afgeslagen. 

Drie dagen nadat de Karaeng het hoofd afgeslagen was, sloten 
de Boneěrs en de Goarezen een verdrag ten N oorden van de pao
boom in Tjalěppa 5 • Dit was de inhoud van het verdrag: zich het 
verbond te zullen herinrieren van de bijeenplaatsing van de Sudang 
en de Teariduni; ten N oorden van de Tangka-rivier zou Bonees 
gebied zijn en ten Zuiden van de Tangka-rivier Goarees. 

Vijí dagen nadat de Boneěrs en de ~ezen een verdrag ge- Li) 
sloten hadden, gingen de Makasaren vergezeld van de ArumPone 
naar Makasar. Zij stelden Daeng Patobo 5 tot Karaeng van Goa 
aan. Er was geen oorlog meer, het was volkomen vrede in de 
landen. 

29 Deze yraag van de Arung-matoa is in El alleen nog verminkt bewaard. De 
tekst is naar Al, 2 verbeterd. Er wordt gedoeld op de zgn. bila-bila, die aan 
vazallen werd toegezonden om hen tot bv. de oorlog op te roepen : een lontar
blad waarin een aantal knopen gelegd was, dat aangaf over hoeveel dagen de 
vazal verwacht werd. 
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N a' baine to U 'cla siala Arung Saku li, nad jad jiang a na' se u a 
makkunrai, iana siala La Djurangi, nadjadjiang ana' seua naria
sěng Da Aběng. 

Nallakkai We Těnriatě' siala Arung Sekkanasu riasěngnge La 
S. Pakkanna toPalinrungi, nadjadjiang ana' seua nariasěng W e 

Lompu. Nallakkai We Těnriteppo' siala toAngkau' aně'na 
Arung Rumpia, nadjadjiang ana' seua nariasěng We Těnriamo. 

Na -'bawine toKěrrě' siala We Těnriukkě' ana'na Arung Mario 
ritělla'e Battjoae, nadjadjiang ana' ěppa': seua riasěng La Pasěn-

10. nungěng toMarilau s pattěllarěnna, seua riasěng toPassakkě', seua 
riasěng W e Těnriabeng, seua riasěng Těnriwakorang. 

N angka surona Karaengnge mmuttama riWadjo' nakkěda: 
"Ia nasuroangnga' Karaengnge: laoko mutampaiwi toWadjo'e, 

nalao mai riBěrrus, napanorěngngas allirikku ritasise." 
15. N a to Ma sdualěng sbaliwi ada nakkěda: 

"I a mupalattus, suro, adanna Wadjo-' riKaraengnge: mauna ia 
allirie riTěmmalate riGoa naelorěng kupanos, llaotoa', apasi nak
kumua riBěrru' ." 
Narewěsna surona Karaengnge. Nassuro Arung-matoae llao ri-

20. ArumPone nakkěda: 
"I a nasuroangnga s seadjitta Arung-matoae: laoko mupoadang

ngi seadjikku: ěngkai surona Karaengnge ttampaia s llao riBěrru s 

ppano' alliri ritasi'e." 
N akkěda ArumPone: 

25. "Ia mupoadangngi seadjikku, suro: madetjengngi llao tasitinro' 
seadjitta ArumPone sita Karaengnge, tatampaitoi seadjitta to
Soppengnge, tasitinros llao riBěrru s.'' 
Narewě'na surona Arung-matoae. Nalaona toWadjo'e riBěrru' 

sitinro' toBonee toSoppengnge llao sililiS, těllu Bone Wadjo' 
30. Soppeng. Nalěttu'na riBěrru'. Nasitudangěnna Karaengnge ri

Goa. Nakkěda Karaengnge Daeng Patobo': 
"Magi, ArumPone, natoWadjo'emmi kutampai, muěngka těllu 

mai ?" 
N akkěda ArumPone: 

35. "Seadjikku toWadjo'e kitiwi', apa' matau'i mmola pallawa
ngěng, aga kitiwi' parewa-musu '." 

8-11. Cl om. E-17. allirie E: allirinna Cl; riTěmmalate E2: La Těmmalate El 
Těmmalate Cl - 29. toSoppengnge E2: om. El Cl 
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ToUsda huwde met Arung Sakuli, en zij kregen één dochter, 
die huwde met La Djurangi, en zij kregen één kind: Da Aběng. 

W e Těnriatěs huwde met Arung Sekkanasu, La Pakkanna to
Palinrungi, en zij kregen één kind: W e Lompu. W e Těnriteppo s 

huwde met toAngkaus de zoon van Arung Rumpia, en zij kregen 
één kind : W e Těnriamo. 
ToKěrre huwde met We Těnriukkěs de dochter van Arung 

Mario Battjoae getiteld, en zij kregen vier kinderen: La Pasěn
nungěng toMarilau s, toPassakkě 5 , We Těnriabeng, Těnriwako
rěng. 

Er kwam een gezant van de Karaeng Wadjos binnen en zei: 
"Dit heeft de Karaeng mij opgedragen: ga de Wadjorezen op

roepen dat zij naar Běrrus komen en voor mij mijn palen uit de 
bergen naar de zee brengen." 
ToMasdualěng antwoordde en zei: 
"Breng deze woorden van Wadjos aan de Karaeng over, gezant: 

zelfs al wilde hij dat wij de palen naar Těmmalate 30 in Goa 
brachten, dan zouden wij toch gaan, hoeveel temeer nu het maar in 
Běrru s is." 

De gezant van de Karaeng keerde terug. De Arung-matoa 
stuurde iemand naar de ArumPone en deze zei: 

"Dit heeft uw broeder de Arung-matoa mij opgedragen: ga 
tegen mijn broeder zeggen: er is een gezant van de Karaeng ge
weest om mij op te roepen naar Běrru s te gaan om pa len naar de 
zee te brengen." 

De ArumPone zei: 
"Zeg dit aan mijn broeder, gezant: het is het beste dat gij samen 

met uw broeder de ArumPone gaat om de Karaeng te ontmoeten; 
roept gij ook uw broeders de Soppengers op, dat gij tezamen naar 
Běrru s gaat." 

De gezant van de Arung-matoa keerde terug. De W adjorezen 
gingen nu na ar Běrru s vergezeld van de Boneers en de Soppengers 
metal hun vazallen, zij drieen Bone, Wadjo 5 en Soppeng. Zij be
reikten Běrru s. Zij hadden een bijeenkomst met de Karaeng van 
Goa. De Karaeng Daeng Patobo 5 zei: 

"Waarom, ArumPone, zijt gij hier met uw drieen, terwijl ik 
slechts de W adjorezen heb opgeroepen ?" 

De ArumPone zei : 
"Mijn broeders de W adjorezen hebben wij meegenomen, omdat 

zij bang waren het onbewoonde land door te trekken, dus hebben 
wij oorlogswapens meegenomen." 

3H Těmmalate, Makasaars Tamalate, was de naam van een bekend paleis van de 
Karaeng van Goa. 
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Napura makkěda ArumPone nalaona toWadjo,e toBonee to
Soppengnge ssio 5 i allirie. Narui 5 na sisulle mmenre 5 massabo 
ArumPone Pollipue. Narung-matoae toU 5 da mmenre 5 massabo. 
Natenrengngi běssinna. Nawing-lengěngngi kannana. Nakkěda 

5. sabona: 
,,Arengkalingamaněkko 

Sini pattuppu-batue 
T orilalěm pul u' e 
Penrang nakaraka 5 e 

10. Manila urosa pěppa 5 

Makkaria mararingngi 
Giling samagiling 
Tea samatea." 
Nawěttaiwi lolongnge, napada nrewP riwanuanna. 

15. Nadapi 5 mani Amali nasitudangěng těllu ArumPone Pollipue 
Arung-matoae. N akkěda Arum Pone: 

"Madetjengngi 5 si ta ripitumpěnnie, tateriwi Tjenrana, a pa 5 iaro 
Tjenrana tanana Karaengnge." 

Nasikado těllunna, napada nrewě'na riwanuanna mappangngu-
20. dju llao rimusu 5 • N ad a pi 5 ni tanra-ěssona, nasitana ia tě ll u. N a

musu 5 ni Tjenrana. N asessomua mammusu '. N asuppěngngi Tjen
rana. Naiamua těnnariwětta Datue Sangkaria rimakkědanna 

Arung-matoae: 
"Madetjengngi, Aruml'one, tataro malěppě 5 Datue, apa' iadekko 

25. riwěttai, namana'i ana 5 -ěppo musu 5 ta Luu 5 e." 
N apura malěppP Datue nasitudangěng ArumPone Arung

matoae Pollipue. Nakkěda ArumPone: 
"Madetjengngi' si ta riTimurung rilimampěnnie, tapasseadjing

ngi tanata ia těllu." 
30. Nasikado-adana těllu. Napada ssoro 5 riwanuanna. Nadapi 5 ni 

tanra-ěssona ArumPone. N a 5 duppang riTimurung těllu toBonee 

7. pattuppu-batue: panagabatua( ?) E1 om. E2 - 10. urosa pěppa 5 E1 : uro E2 
- 18. Tjenrana A1,2: ramarana(?) El om. E2 
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Nadat de ArumPone gesproken had, gingen de Wadjorezen, de 
Boneěrs en de Soppengers de palen vastbinden en ze sleepten ze 
voort, terwijl de ArumPone en de Pollipu om beurten een bezwe
ringslied 31 aanhieven. En de Arung-matoa toU 5 da hief een be
zweringslied aan. Hij drilde zijn lans, en hield zijn schild vóór zich. 
Zijn lied luidde: 

"Hoort gij allen, 
Alle gij vorsten, 
Die in de bergen woont. 
De bomen waaromheen zich slingeren 
Manila, urosa en rotan, 
Ruisen en klagen. 
Laten wij samen omkeren, 
Laten wij samen weigeren." 
Zij hakten de sleeptouwen door en keerden allen naar hun land 

terug. 
Toen ze Amali bereikt hadden, vergaderden zij drieěn, de Arum

Pone, de Pollipu en de Arung-matoa. De ArumPone zei: 
"Laten wij elkaar over zeven dagen ontmoeten, opdat wij op

trekken tegen Tjenrana, want Tjenrana is land van de Karaeng." 
Zij drieěn waren het hierover eens, en allen keerden terug naar 

hun land om zich voor te bereiden op de krijgstocht. De afgespro
ken dag brak aan, en zij drieěn ontmoetten elkaar. Zij streden 
tegen Tjenrana. Ze streden slechts één dag. Ze staken Tjenrana 
in brand. En de Datu Sangkaria werd slechts hierom niet het hoofd 
afgeslagen, omdat de Arung-matoa zei: 

"Het is het beste, ArumPone, dat wij de Datu laten ontsnappen, 
want als hem het hoofd afgeslagen wordt, dan erft het nageslacht 
onze oorlog met de Luwurezen." 

Nadat de Datu ontsnapt was, vergaderden de ArumPone, de 
Arung-matoa en de Pollipu. De ArumPone zei: 

"Laten wij elkaar over vijf dagen ontmoeten, opdat wij onze drie 
landen in een bondgenootschap verenigen." 

Zij drieěn waren het hierover eens. Allen gingen uiteen, naar 
hun land terug. De door de Arum Pane voorgestelde dag brak aan. 
Zij drieěn ontmoetten elkaar in Timurung, de Boneěrs, de W adj o-

31 Een sabo is een lied, dat gezongen wordt b\i het bouwen van een huis of een 
schip en gericht wordt tot de daarvoor te gebruiken bomen ( voorbeelden ook 
in Chr. II pg 364-366, III pg 148-151). In vaak poetische en duistere (taboe-?) 
woorden worden de bomen geeerd en tot berusting in hun lot gemaand. De 
onderhavige sabo heeft de b~izondere pointe van oproep tot staking van bet 
werk. De woorden nwmila en U1'0sa zijn onbekend, mogeHik soorten slinger
planten of touwen. MOJkkaria, eveneens onbekend, is gissenderwijs vertaald 
met: ruisen. 
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toWadjo'e toSoppengnge. Nasitudangěng Arungnge ia těllu. Nak
kědana ArumPone: 

"lana taduppangngi, seadjing, madetjengngi tapasseadjingngi 
tanata ia těllu Bone Wadjo 5 Soppeng, nappadaworoane sina siama 

5. ia těllu." 
N akkěda Arung-matoae: 
"N apekkuna, ArumPone, masseadjing tana ta těllu ataessia 

Wadjo 5 riGoa nasseadjissa Bone Goa ?" 
N akkěda ArumPone : 

10. "Madetjeng adammu, Arung-matoa. Nae taronP masseadjing 
těllu. NaBonepa mmewai Goa, dekko maelo'mupi ppoatai Wadjo 5

• 

Taronisia toGoae tatěllu<i>tonasia masseadjing." 
N akkěda Pollipue: 
"Madetjenritu adammu, io dua, mappadaworoane tanata těllu. 

15. Naia kuellau ana 5 e tanamu riSoppeng naina Wadjo 5 Bone, apa 5 

těkkulle mappadaworoane, apa' iapa tau mappadaworoane sěn

radjae." 
Nakkěda ArumPone: 
"Pekkua nawa-nawatta, Arung-matoa? Apa 5 tongěng adanna 

20. seadjitta Soppeng." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Uasěngngi naposolang matti 5 tanata, dekko sipoana 5 i." 
N akkěda ArumPone : 
"Tongěng adammu, Arung-matoa. Nae taroni kuwereng siadjitta 

25. Goagoa sepaliliS, nalai pa 5 dai-rai, nappadaoroane tanata ia těllu." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Madetjenni, ArumPone. Tarotonisia kuwereng seadjitta to

Soppengnge Baringěng sepalili', nalai pa'dai-rai, pamasena Goa 
kurumpa'na Bulobulo, nasseadjikkessa tanata ia těllu." 

30. N akad ona toSoppengnge. N akkědana ArumPone: 
"lana nasseadjingěng tanata ia těllu mappadaworoane-sina-sia

mae: uluai Bone ana-'-těngngai Wadjo' pattjutjungngi Soppeng. 
Tasěngngi tanata Těllumpottjoe." 

N asikado ia těllu. N apada mmalana ittěllo' ArumPone Matin:roe-
35. rigotjinna, Arung-matoae Matinroe-rikannana, Pollipue Matin:roe

ritanana. lanae ripasawěkkěng riasě' riawa mappadaworoanee ia 
tě ll u: 
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rezen en de Soppengers. De drie vorsten vergaderden. De Arum
Pone zei: 

"Hiervoor hebben wij deze ontmoeting, broeders: laten wij onze 
drie landen Bone, Wadjo' en Soppeng in een bondgenootschap 
verenigen, zodat zij drieěn volle broeders zullen zijn." 

De Arung-matoa zei: 
"Hoe kan dat, ArumPone, dat onze drie landen bondgenoten 

zijn, daar Wadjo 5 toch slaaf is van Goa, en Bone en Goa toch 
bondgenoten zijn ?" 

De ArumPone zei: 
"Uw woorden zijn juist, Arung-matoa. Maar laten wij drieěn 

bondgenoten zijn. En Bone zal Goa wel weerstand bieden, als het 
Wadjo• nog in slavernij wil houden. Laat ons toch als bondge
noten gedrieěn tegen de Goarezen optreden." 

De Pollipu zei: 
"Uw beider woorden zijn goed, dat onze drie landen volle broe

ders zijn. Maar ik verzoek, dat uw land Soppeng kind is en dat 
Wadjo" en Bone moeder zijn, want ik kan geen volle broeder zijn, 
omdat pas zij, die even groot zijn, volle broeders zijn." 

De A rum Po ne zei: 
"Wat denkt gij er van, Arung-matoa? Want de woorden van 

onze broeder Soppeng zijn waar." 
De Arung-matoa zei: 
"Ik beweer, dat het rmze landen later ten verderve zal voeren, 

als één kind is van dF anderen." 
De ArumPone zei: 
"Uw woorden zijn waar, Arung-matoa. Maar laat ik onze 

broeder Goagoa met vazallen geven, opdat hij dat als gebiedsuit
breiding neemt, en onze drie landen volle broeders zijn." 

De Arung-matoa zei: 
"Dat is goed, ArumPone. Laat ook ik onze broeders de Sop

pengers Baringěng met vazallen geven, opdat zij dat als gebieds
uitbreiding nemen, het geschcnk van Goa voor mijn verovering 
van Bulobulo, zodat onze drie landen toch bondgenoten zijn." 

De Soppengers stemden in. De ArumPone zei: 
"Zo sluiten onze drie landen een bondgenootschap van volle 

broeders. Bone is de oudste broeder, Wadjo' de middelste, en 
Soppeng de jongste. Wij noemen onze landen de Těllumpottjo." 

Zij drieěn waren het eens. Allen namen eieren, de ArumPone 
Matinroe-rigutjinna, de Arung-matoa Matinroe-rikannana en de 
Pollipu Matinroe-ritanana. Hiervoor werden hoven- en onder
wereld als getuigen aangeroepen dat zij drieěn volle broeders 
waren (met de woorden): 
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"Tanata mattulus-paradjo, těppěttu seranrěng sisanres, těssiběl
leangngis, těssiluppěs-matjekkoangngi S, makkěda siatěppěrrěng

ngP, malilu sipakaingngěski -', siala-pakaingngěski-', těssitadjěng
alilungngi ', těssiě -'clu s -taněttaněngngi s, těssiattaněng-taněng-

5. ngěngngi', těssisěrringěng-roporopoi ', těssiakkalě '-kalěkkěngngi s, 

těssitangěng-tollariwi ', těssitangěng-topasalai ', sirěkkokěng-toma
tod jo i s, silasěkkěng-tedollai wi', těssitonrong-a ta i', těssirě' ba
aděSki', těssilawa-bitjarai ', těssipě'deng-aradjangngi', pada mak
kadawang-risaliwěngngi s těmmakkadawang-rilalěng, těssibitjara-

10. mususkp, těnnapasisalai' tobongngos, těnnapangkagakis tokan
na', těnnabitjarai' torisaliwěng, těssipolo-tandjengngi s, těssibola

waramparangngi s, siwerengngi s anu-mallalětta, těssipakkeaně'

ta wangngi', těssiwa wai s riteata, těssiělli-atai', těssiatěppěkkěng

ngi' dekko ěngka akkědadangngětta natania suro-ribate mpawai, 
15. tomatěppěstu mate nala 'i tedong mauni aněs-Arummuna, siatuo

bakkemanu' ki s, nnange siampae s ki ', malěmmě' siewangngi s, 

mmalP siparappě-'kis, padai' madetjeng padai' madja', pada mate 
pada tuo, těnnanre api, těnnawawa djas-tana, těnnatiwis tomate 
asseadjingěnna tana ta ma u maruttung langi 'e mawoto peretiwie, 

20. těmmallukkato asseadjingěnna tanata. Nigi-nigi mpelai uluada 
marěppa' -pintjěng marěssa-ittěllo s tana-tudangěnna, nasa s bi De
wata seuae." 

Nainappa 'buangngi batunna tasseuanna ppaottongiwi ittěllose. 
Napada mměrrung sangodi tomaegae iamaněng. Napura malla-

25. mumpatu nasěnni tanana Těllumpottjoe. Napada nrewě'na riwa
nuanna, pada masdakkala běssi makkadawang risaliwěng. 

Namatena toMa'dualěng Pa'danrěngnge riBettempola. Nato
Palonjo s ttolai amanna ma s danrěng riBettempola. 

N a taro na wa wine Arung-matoae a sera pul ona ěppa-'. 

5. těssisěrringěng-: těssipirěrringěng- El těssipěrringěng- E2 

32 "Eikaars afval niet opvegen" zou de zin kunnen hebben van "niet elkaars 
tuintje wieden" of ook: "elkaar de hand hoven het hoofd houden" (kedjahatan 
jang kita punjai ber.sama djangan buka-membuka, volgens dhr Djamali). 

33 d.w.z. wij breiden ons gebied niet uit ten koste van een der bondgenoten (bin
nen), maar alleen buiten het territoir der Těllumpottjo. 

3 ·1 Vermoedel~ik is bedoeld het terugbrengen aan de eigenaar van weggelopen vee 
of slaven of van gestolen goed. 

a·o Vermoedelijk is bedoeld dat op kinderen, uit (qua "nationaliteit") gemengde 
huwelijken geboren, geen kinderverdeling werd toegepast. 

36 d.w.z. kan ongestraft gedood worden (Wrdb. s.v. ledja 5 ). 

a; Dit heeft de zin van: elkaars smaad niet openbaren ( djangan bongkar-mem
bongkar rahasia kita jang dapat memalukan, volgens dhr Djamali). 
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"Onze landen zijn verbonden als de strengen van een ploegtouw 
waarvan één streng niet breekt maar die elkaar steunen, wij be
driegen elkaar niet, wij plegen tegen elkaar geen bedrieglijk ver
raad, bij bet spreken geloven wij elkaar, bij vergissingen waar
scbuwen wij elkaar, wij accepteren elkaars waarscbuwing, wij 
zitten niet op elkaars vergissing te wacbten, wij rukken elkaars 
aanplant niet uit, wij planten niet op elkaars gebied, wij vegen 
elkaars afval niet op,32 wij ontginnen elkaars bossen niet, wij 
bouden elkaars vlucbtelingen of scbuldigen niet vast, wij vouwen 
voor elkaar de onbuigzamen, we castreren voor elkaar de stieren, 
wij slaan elkaars slaven niet, wij vellen elkaars adat niet, wij ver
binderen elkaars recbtspraak niet, wij vernielen elkaars ornamenten 
niet, wij planten allen onze rijst buiten uit en niet binnen,33 wij 
beramen geen oorlog tegen elkaar, geen dwaze brengt ons in twist 
met elkaar, geen domme sticbt ruzie tussen ons, niemand van 
buiten beslist over ons, wij breken elkaars steun niet, wij verbergen 
elkaars goederen niet in onze buizen, wij geven elkaar wederzijds 
onze zicb op de weg bevindende 34 eigendommen, wij geven elkaar 
geen aandeel in de kinderen,35 wij brengen elkaar niet waar wij 
niet willen, wij kopen elkaars slaven niet, wij geloven elkaar niet 
als er een boodscbap van ons is tenzij een officieel gezant die 
brengt, wie bet wel gelooft worde doodgetrapt 36 door een kar
bouw ook al is bij een vorstenzoon, wij laten onze gedode banen 
berleven,37 zwemmend grijpen wij naar elkaar, bij dreigende ver
drinking belpen wij elkaar, bij wegdrijven doen wij elkaar aan
spoelen, wij delen voor- en tegenspoed, wij delen dood en leven, 
en vuur verbrandt bet niet, tegenspoed in bet land neemt bet niet 
weg, geen dode neemt bet mee, bet bondgenootscbap van onze 
landen, ook al stort de bemel in en zinkt de onderwereld weg, tocb 
is bet bondgenootscbap van onze landen niet ontbonden. Als 
iemand bet verdrag scbendt, zal de grond waarop bij woont in 
scberven breken als porcelein en stuk vallen als een ei, en de 
enige God is getuige." 

Daarna wierp ieder van ben zijn stenen om ze op de eieren te 
laten drukken. En al bet volk juichte luid. Na bet planten der 
stenen noemden ze bun land de Těllumpottjo. En allen keerden 
naar hun land terug, om allen buiten te ploegen met staal en rijst 
uit te planten. 
ToMa 5 dualěng de Pa 5 danrěng van Bettempola stierf. ToPa

lonjo5 volgde zijn vader op als Pa 5 danrěng van Bettempola. 
De Arung-matoa bezat vier en negentig vrouwen. 
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Na"bawine La Bising siala Arung Parigi riasěngnge We Tji
rippung, nadjadjiang anas Iima: seua riasěng La Pakolongi toAli, 
seua riasěng W e N gai, seua riasěng Těnrilěnnarěng, seua riasěng 
We Tjinna Da Sěngngěng pattěllarěnna, seua riasěng La Mas-

5. dusila toSěngngěng pattěllarěnna. Na"bawine toKěssise siala mas
sa ppowekkad u a a ne na to Pa s belP riasěngnge W e Linrod jad ji, 
nadjadjiang ana' dua: seua riasěng W e Těnridjekka, seua riasěng 
Těnridaungěng. Masbawinesi toKasise siala anasure-sappobekka
duanna, nadjadjiang ana s těllu: seua riasěng toPatjinna, seua ria-

10. sěng Mebae, seua riasěng We Těnrisala. Masbaine-tautongěttoi 
Karaeng-walie, nadjadjiang anas těllu: seua riasěng toMallimo
ngěng, seua riasěng toPeadju, seua riasěng toPadjiko. Na"bawine 
toPatěkkě' siala Da Aběng aněsna Arung Sakuli, nadjadjiang anas 
dua: seua riasěng Da Tjili", seua riasěng Da Wodja. Nasbawinesi 

15. toPatěkkěs siala Arung Gilirěng, nadjadjiang ana s seua nariasěng 
La Tjatjěng. 

Nasbawine La Masěnnungěng toMarilau" siala Arung Kera 
ritěllase Da Mattěrrěs, nadjadjiang ana' pitu: seua riasěng We 
Mattěrrěs, seua riasěng La Pabilangěng toAllagěnni, iana Arung 

20. riKera, seua riasěng toAngkě ", iana Arung riPatilla s, seua riasěng 
La Buluaro, seua riasěng Da Ekas, seua riasěng toPagěs. 

Masbawinetoi toPatěkkě" Pa'bate-lompoe riTua siala aněsna 
Arung Titintjo, nadjadjiang ana s seua nariasěng La Patokeang. 
Masbawinetoi toPatangkě' siala aněsna Datue riSoppeng, nadja-

25. djiang anas dua: seua riasěng La Pataus, iana Arung riSawitto, 
seua ritělla s toRilewoe. 

Nasbawine toPalele siala We Těnrilawa, nadjadjiang anas pitu: 
seua riasěng W e Těmmalěnněng, seua riasěng W e Deno, seua ria
sěng W e Biadu, seua riasěng W e Těnripakiu s, seua riasěng La 

30. Gau s, seua riasěng La Těnripěppang, seua riasěng We Těnriesas. 
Nasbawine toAppamole Pasdanrěngnge riTua siala We Těm

maduppa aněsna Arung Lompengěng, nadjadjiang ana' dua: seua 
riasěng We Těnriwodja, seua riasěng We Sěnrima Da Ekas. Nas
ba wine toDěttia siala W e Palěnně ', nad j adj iang a na s ěnněng: se u a 

35. riasěng La Těnrisěngngěng, seua riasěng La Pakkadja toPagěrri s, 
seua riasěng La Těnrisampo toSura, seua riasěng We Tarěng, seua 
riasěng We Pasěppos, seua riasěng Da Pagěs. Na'bawine toErěng 
siala Těnripaturung, nadjadjiang anas pitu: seua riasěng La Těn
rigego' to Billa s, seua riasěng W e Těnrianu, seua riasěng Panrelo-

40. loe toMaris pattěllarěnna, seua riasěng La Medjang, seua riasěng 
La Pepe ( ?) , seua riasěng W e Těmmalawi. N a sbawine toAdji siala 

4. Da S~ng. patt. Cl : om. E - 5. patt. Cl : om. E; toKěssi se E: Kasi "e Cl 
-6. Linrodjadji Cl: Linro El Larě' E2-8.toKasiseEl:toKěssi"eE2Kasi'e 
Cl - 10. Mě sbae El : Da Bue Cl om. E2 - 12. toPadjiko E2: toPadjako El om. 
Cl - 13. toPatěkkě' E: toPatangkě' Cl toPatikkěng Fl - 14. Tjili s : Tjali 
El Djali E2 Njili' Cl - 15. toPatěkire' E: toPatangkěs Cl - 18. ritěll. Da 
Mat. Cl: om. E- 18-19. seua riasěng We Mat. Cl: om. E- 21. Ekas: E: 
Engka Cl; toPagěs Cl: toPakě' E- 24. Datue riSoppeng El: om. E2 Asda
tuang Risompae Cl - 26. Cl: om. E - 27. toPalele Cl: toEre El toOre E2; 
Těnrilawa Cl : Těnripawa El Těnriwawa E2 - 33. Ekas E: Engka Cl - 37. 
Pagě' E: Pagěrri s Cl - 40-41. toMari, - Pepe Cl: om. E 
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La Bising huwde met de Arung van Parigi W e Tjirippung, en 
zij kregen vijf kinderen: Le Pakolongi toAli, W e N gai, Těnrilěn
narěng, We Tjinna Da Sěngngěng, La Ma'dusila toSěngngěng. 
ToKěssi'e huwde met zijn nicht in de tweede graad de dochter 
van toPa,bele We Linrodjadji, en zij kregen twee kinderen: We 
Těnridjekka, Těnridaungěng. ToKassise huwde ook met zijn ach
ternicht 38, en zij kregen drie kinderen: toPatjinna, Měsbae, We 
Těnrisala. Karaeng-walie huwde ook met een vrouw van de stand 
der gegoeden, en zij kregen drie kinderen: toMallimongěng, to
Peadju, toPadjiko. ToPatěkkě' huwde met Da Aběng de dochter 
van de Arung van Sakuli, en zij kregen twee kinderen: Da TjilP, 
Da Wodja. ToPatěkkě' huwde ook met de Arung van Gilirěng, 
en zij kregen één kind: La Tjatjěng. 

La Masěnnungěng toMarilaus huwde met de Arung van Kera 
Da Mattěrrě', en zij kregen zeven kinderen: W e Mattěrrě', La 
Pabilangěng toAllagěnni, die Arung in Kera werd, toAngkěs, die 
Arung in Patilla' werd, La Buluaro, Da Ekas, toPagěs. 
ToPatěkkě' de Pasbate-lompo van Tua huwde ook met de 

dochter van de Arung van Titintjo, en zij kregen één kind: La 
Patokeang. ToPatangkě' huwde ook met de dochter van de Datu 
van Soppeng, en zij kregen twee kinderen: La Patau ', die Arung 
van Sawitto werd, toRilewoe. 

ToPalele huwde met We Těnrilawa, en zij kregen zeven kin
deren: \Ve Těmmalěnněng, We Deno, We Biadu, W e Těnripakiu-', 
La Gau', La Těnripěppang, We Těnriesa'. 

ToAppamole de Pa'danrěng van Tua huwde met We Těmma
duppa de dochter van de Arung van Lompengěng, en zij kregen 
twee kinderen: We Těnriwodja, We Sěnrima Da Eka'. ToDěttia 
huwde met We Palěnně', en zij kregen zes kinderen: La Těnri
sěngngěng, La Pakkadja toPagěrri', La Těnrisampo toSura, We 
Tarěng, We Pasěppo-', Da Pagě'. ToErěng huwde met Těnripa
turung, en zij kregen zeven kinderen: La Těnrigego' toBilla', 
We Těnrianu, Panreloloe toMari', La Medjang, La Pepe, We 
Těmmalawi. ToAdji huwde met Moeder van La Tiro, en zij kregen 

38 ni. een dochter van een neef of nicht in de tweede graad. 
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Inanna La Tiro, nadjadjiang anas těllu: seua riasěng La Tiro to
Patokkong pattěllarěnna, seua riasěng La Bosi toSami, seua ria
sěng We Makkunrai. Na'bawine toPawěllangi siala We Sesa, na
djadjiang anas arua: seua riasěng We Těmmasappas, seua riasěng 

S. La Mappaenres toAllěngngěng, seua riasěng We Těnripangngara 
Da N ai' pattěllarěnna, seua riasěng La Těnrilais, iana mate malolo, 
seua riasěng W e Těnribali Da Těnro, seua riasěng La Těnridolo 
toAppanais, seua riasěng La Masděnnuang toTěnro, seua riasěng 
We Ruma. 

10. Nasbawine toPaewai siala We Těnriamo, nadjadjiang ana' 
pitu: seua riasěng Da Bunne, seua riasěng La Isigadjang toBunne, 
seua riasěng to Tapa, seua riasěng W e Těkkeanu, seua riasěng W e 
Těkkiagi, seua riasěng W e Pata s. 

N a s ba wine to Pal on jo' siala W e T ěnrisala, nad j adj iang a na s 
15. se u a nariasěng La Pal on jo s. 

N allakkai W e Těnrirawe siala Arung Rappěng, nadjadjiang 
a na s těllu: seua riasěng W e Talle, seua riasěng La ParewP, i a na 
Arung riRappěng, seua riasěng La Mattasas. 

Nallakkai We Těnriabang siala toOsong, nadjadjiang anas seua 
20. nariasěng W e Těnrilallo. 

Setaung purana mattěllumpottjo tanae riBone riWadjo' riSop
peng nangka ssore riTjenrana Karaengnge silaong Datue riLuus, 
naenres ttaro bentjeng. Natingarai Akkadjěng. Nalao toWadjo'e 
mmonro riWalanga. Nalao Těllumpanuae mmonro riAkkadjěng. 

25. Natě'ba:'na toWadjose Mangkasa'e Luu'e. Nalari Karaengnge 
Datue riLuu'. Nariala batena ia dua. Ttonammani rilopinna, na
padja riola. Nariwatas sibawa lopi aně'na Datu Luu'e riasěngnge 
Daeng Patjě'bang. Naia batena Luuse Arung Kading mmalai 
batena. Ppalelesi onrong Karaengnge kkua riBatumanu '. N ateriwi 

30. Peneki. Namususna toPenekie. Nalarimusi Karaengnge Datue. 
Nadapi'mani lopinna, napadja llari. Nasoro'muna ia dua napada 
llao riwanuanna. 

Nabali-taung nangkasi Karaengnge riMaroanging. Nateriwi 
Akkotengěng. Nasuppěng Padaelo'. Nasuppěttoi Akkotengěng. 

35. Nariwětta towaraninna toAkkotengěngnge riasěngnge La Lomo. 
Nasuppěttoi Sakuli. Nasoro' toWadjo'e riRumpia. Narilewona 
bentjenna Karaengnge narisuppěng. Nalarina Karaengnge, llari
sěrro Mangkasa' e rituppu-adjena rito Wadjo -'e. N aiamua těnnari
wětta Karaengnge riMaroanging, napalesso'na riulunna sallokona 

40. na'bereangngi. Naripappada makkunrai nawawae. Nasoro' ri
wanuanna Mang kasa se Luu -• e. 

1-2. toPatokkong patt. Cl: om. E; toSami Cl: om. E - 2-3. riasěng We Mak
kunrai E2: makkunrai El ritělla' Da Sami Cl - 5. toAilěngngf'ng Cl: toA!a
ngěng E - 6. part. - malolo Cl: om. E - 9. Ruma Fl: Rama E Suma Cl 
- 13. T·ěkkiagi El: Těkkeagi E2 Těnriagi Cl - 19. toOsong El: toAsolang 
Cl toSona E2- 35. La Lomo Cl: Lu Lomo El La Molo E2 
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drie kinderen: La Tiro toPatokkong, La Bosi toSami, W e Mak
kunrai. ToPawěllangi huwde met W e Sesa, en zij kregen acht 
kinderen: We Těmmasappa', La Mappaenre' toAllěngngěng, We 
Těnripangngara Da NaP, La Těnrilai', die jong stierf, We Těnri
bali Da Těnro, La Těnridolo toAppanai', La Ma'děnnuang to
Těnro, W e Ruma. 

ToPaewai huwde met W e Těnriamo, en zij kregen zeven kin
deren: Da Bunne, La Isigadjang toBunne, to Tapa, W e Těkkeanu, 
We Těkkiagi, We Pata'. 

ToPalonjo' huwde met We Těnrisala, en zij kregen één kind: 
La Palonjo'. 

We Těnrirawe huwde met de Arung van Rappěng, en zij kregen 
drie kinderen: We Talle, La Parewě', die Arung van Rappěng 
werd, en La Mattasa '· 

W e Těnriabang huwde met toOsong, en zij kregen één kind: 
W e Těnrilallo. 

Eén jaar nadat de landen Bone, Wadjo' en Soppeng het drie
landen-verbond gesloten hadden, landden de Karaeng en de Datu 
in Tjenrana, en trokken op om versterkingen aan te leggen. Zij 
tastten Akkadjěng aan. De Wadjorezen legerden zich in Walanga. 
De Těllumpanua legerden zich in Akkadjěng. De W adjorezen, 
Makasaren en Luwurezen bonden de strijd aan. De Karaeng en 
de Datu van Luwu' vluchtten. Hun vaandels werden buitge
maakt. Pas toen zij beiden op hun schepen zaten, werd hun achter
volging gestaakt. En de zoon van de Luwurese Datu, Daeng 
Patjě'bang geheten, werd met zijn schip aan land getrokken. Het 
vaandel van de Luwurezen werd door Arung Kading buitgemaakt. 
De Karaeng verlegde zijn kwartier naar Batumanu'. Hij viel 
Peneki aan. De mensen van Peneki streden. En de Karaeng en 
de Datu vluchtten weer. Pas toen ze hun schepen bereikten, werd 
hun achtervolging gestaakt. Zij beiden trokken zich terug en 
gingen naar hun land. 

Het volgende jaar was er weer de Karaeng van Maroanging. 
Hij viel Akkotengěng aan. Hij stak Padaelo' in brand. Hij stak 
ook Akkotengěng in brand. De Akkotengěngse krijgsheld La Lomo 
werd het hoofd afgeslagen. Hij stak ook Sakuli in brand. De 
Wadjorezen trokken terug naar Rumpia. De versterking van de 
Karaeng werd omsingeld en in brand gestoken. De Karaeng 
vluchtte, de Makasaren vluchtten hals over kop, op de hielen 
gevolgd door de W adjorezen. En hierdoor slechts werd de Karaeng 
van Maroanging niet het hoofd afgeslagen, dat hij zijn krijgshelm 
afzette en aan hen gaf. Hij werd gelijk gesteld aan vrouwen die 
hij bij zich had. De Makasaren en Luwurezen trokken af naar 
hun land. 
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Nabali-taummua nangkasi paiměng Karaengnge ssore riPa
dappadang maelo-' tteriwi Wadjo', naridjallo 5 riatanna, narewě'
muna riwanuanna. 

Nallakkai We Těnridjekka siala toPalonjo' Pa'danrěngnge ri-
5. Bettempola, nadjadjiang ana 5 seua nariasěng We Těnriakko, iana 

ritělla 5 Mattodjangnge. N allakkai .Těnridaungěng siala to Pato, na
djadjiang ana' ěppa': seua riasěng Inanna La Pewadjo, seua ria
sěng La Sonrong toAllomo, seua riasěng La Parota, seua riasěng 
We Pattjing, iana siala Arung Rappěng, nade' aně'na. 

10. Namatena Pa 5 danrěngnge riTalotěnreng riasěngnge La Tjet-
tjeulu. NatoRao ttolai amanna ma 5danrěng riTalotěnreng. 

Na'bawine La Ma 5 dewata siala We Těllompunna, nadjadjiang 
ana' seua nariasěng La Těnriwalě'. 

Nangkasi Karaengnge Matoae ssore riPeneki, nalao riWadjo' 
15. sita Arung-matoae. Nakkěda Karaengnge Matoae: 

"Ia mai kulaoang, antjadjing, ripa 5 birittammu towarani, muma
lam pe 5 -sungě 5 , mu parala-ase, m ukeana'-keěppo. Amaseangnga 5 

mualai tje'de 5 ku dua potto, muanakěngnga 5 , muadjaria', maupě'
ammana idi 5

, kuola malampe'-sungě 5 e kuparala-ase kukeana'-
20. keěppo, a pa-' i a 5 naro Karaengnge makkědangngi tanae ri Goa." 

N akkěda Arung-matoae to U 5 da: 
"Alakugi ria 5 guru elo '-Dewatae alamperěng-sungě' e parala

asee. Naia maelo'mu kuanakěng, iapa kuanakěkko masseadjippi 
tanae riGoa riWadjo' ." 

25. N akkěda Karaengnge Matoae: 
"Iamua mai kulao maelo'ku ppasseadjingngi tanae riGoa tanae 

riWadjo', maelo'kuto mupoana' ." 
N akkěda Arung-matoae: 

"Ianaritu nasa'bi Dewata seuae. lana kupoadakko: ia malěmpu'ku 
30. riDewatae ripadakku tau iana kumalampe'-sungě' kumeana-'

meěppo. Naia kuparala-ase: těkkuběllei Dewatae." 
Makkědai Karaengnge Ma toae : 
"Pekkugi, antjadjing, lěmpu 'e riDewatae ripadatta tau ?" 

7-8. seua riasěng La Sonrong toAllomo Cl: om. E 
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Het volgend jaar reeds was de Karaeng er weer, hij landde bij 
Padappadang met de bedoeling tegen Wadjo' op te trekken, maar 
er werd een amok-aanval op hem gedaan door zijn slaaf, en hij 
keerde terug naar zijn land. 

We Těnridjekka huwde met toPalonjo' de Pa'danrěng van 
Bettempola, en zij kregen één kind: W e Těnriakko, die Matto
djangnge getiteld werd. Těnridaungěng huwde met toPato, en zij 
kregen vier kinderen: Moeder van La Pewadjo, La Sonrong to
Allomo, La Parota, W e Pattjing, die huwde met de Arung van 
Rappěng, maar geen kinderen kreeg. 

De Pasdanrěng van Talotěnreng La Tjettjeuleu geheten stierf. 
ToRao volgde zijn vader op als Pasdanrěng van Talotěnreng. 

La Ma'dewata huwde met We Těllompunna, en zij kregen één 
kind: La Těnriwalě'. 

De Karaeng Matoa was er weer, landde bij Peneki, en ging naar 
Wadjo' om de Arung-matoa te ontmoeten. 

De Karaeng Matoa zei: 
"Hierdoor ben ik hier gekomen, vader, doordat er bericht is 

dat gij een held zijt, dat gij een hoge ouderdom bereikt hebt, dat 
gij steeds overvloedige oogsten hebt, dat gij kinderen en klein
kinderen hebt. V erleen mij de gunst dat gij een kleinigheid van 
mij aanneemt, twee armbanden, dat ge mij tot kind aanneemt, dat 
ge mij leert, opdat wij gelukkig mogen zijn, hoe ik ook zo'n hoge 
ouderdom bereiken, zo'n overvloedige oogst verwerven, en kin
deren en kleinkinderen krijgen kan, want ik ben daar in Goa de 
Karaeng die de zaken van het land behartigt." 

De Arung-matoa toU'da zei: 
"Hoe zou de wil van God geleerd kunnen worden, het verlengen 

van de leeftijd en het verkrijgen van overvloedige oogsten? Aan
gaande uw verlangen door mij tot kind te worden aangenomen, dat 
zal ik pas doen, als de landen Goa en Wadjo' bondgenoten zijn." 

De Karaeng Matoa zei: 
"Daarom slechts ben ik hier gekomen, omdat ik de landen Goa 

en Wadjos in een bondgenootschap wilde verenigen, en bovendien 
omdat ik door u tot kind aangenomen wilde worden." 

De Arung-matoa zei: 
"Daarvoor is de enige God getuige. Dit zeg ik u: doordat ik 

rechtschapen ben tegenover God en mijn medemensen, daardoor 
heb ik een hoge leeftijd bereikt en heb ik kinderen en kleinkinderen. 
En dat ik goede rijstoogsten heb, komt doordat ik God niet be
drieg." 

De Karaeng Matoa zei : 
"Hoe is dat, vader, rechtschapen zijn tegenover God en onze 

medemensen ?" 
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Makkědai Arung-matoae: 
"Ia lěmpu 5 ku riDewatae: těttagau 5 -bawangngi winru 5 na. Naia 

tagau"-bawangngi winru 5 na nagělliwi 5 Dewatae. Naia lěmpu 5 e 

ripadatta tau: dekko nasalaiwiS, ta 5 dampěngngěngngi tapaolaiwi 
S. pangngadja 5

, apa' těssielorěngngi 5 madja 5 padatta tau. Nadekko 
llaoa 5 rimusu 5

, ia kuella 5 -<e>llau riDewatae, iapa kkuana nae
lorěngnge Dewatae. 

Naia tě'bělleengngi Dewatae: massě 5 i rinawa-nawatta, iamua 
tangka nawinru 5 ta Dewatae; massei rinawa-nawatta, iapa tapo-

10. gau 5 i tasěppi na pud ji Dewatae." 
N akkěda Karaengnge Matoae: 
"Amaseangnga', antjadjing, tawerengnga' těkkětta, maupě 5 -

amma·na idi', uola malampe 5 -sungě 5 e kkeana 5 -keěppoe." 

N akkěda Arung-matoae: 
15. "Tarona 5 kkoro mupoto 5

, Matoa, namana 5 i aně'ku ěppou tan
rammu kupoana'. Mutiwi 5 i matu 5 těkkěkku riGoa tanrakku mu
poama, namana 5 i aně 5 mu ěppomu." 

Napura makkědada Karaengnge Arung-matoae nakkěda Ka
raengnge Matoae: 

20. "Massimanna s, antjadjing." 
N akkědana Arung-matoae: 
"Magi mumaelo'muna llisu masiga, těmmuonrosana ritanamu 

riWadjo 5 ?" 
Nakkěda Karaengnge Matoae: 

25. "Ttudangngiro mai aně 5 ta Karaengnge riGoa ttadjěngnga 5 ri
Meru, apa 5 purai 'duppa ArumPone, nawadjuannamua nalattu 5 

Karaengnge riGoa, kurewě 5 mai." 
Nadjoppana Karaengnge. Nattěkkěnni těkkěnna Arung-matoae. 

Nalao toPalawa mappadaworoane ppauděngngi Karaengnge ang-
30. kanna Penrang. 

Nasěppulo taunna purana mattěllumpottjo Bone Wadjo 5 Sop
peng na tepu tana W ugi s. N aTěllě 'tělle anre-rakkalana toBonee, 
anre-rakkalana toSoppengnge gangkanna Galung Gattarěng Mawo
riattang, anre-rakkalana to Wadjo 5 e angkanna Enrekěng Siwa, 

35. apa 5 ta'buttu 5 ni ribuluse riLatimodjong. 

33. Galung E: Abalung Cl - 33-34. Maworiattang El : Mariata E2 nangkanna 
Batulappa' Cl 
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De Arung-matoa zei: 
"Dit is mijn rechtschapenheid tegenover God: dat wij geen 

kwaad doen tegen wat hij gemaakt heeft. Als wij kwaad doen 
tegen wat hij gemaakt heeft, wordt God vertoornd op ons. En dit 
is de rechtschapenheid tegenover onze medemensen: als zij ver
keerd doen tegenover ons, vergeven wij hen en dienen hen een 
vermaning toe, want wij en onze medemensen wensen elkaar geen 
kwaad toe. Als ik ten oorlog trek, bid ik daarover tot God, dan 
gebeurt pas wat God wil. 

En dit is het God niet bedriegen: dat het in ons hart vast sta, 
dat wij er slechts zijn doordat God ons gemaakt heeft; dat het 
in ons hart vast sta, dat wij iets dan pas doen, als we er van 
overtuigd zijn dat God het goedkeurt." 

De Karaeng Matoa zei: 
"Verleen mij de gunst, vader, dat ge mij uw staf geeft, opdat 

wij gelukkig mogen zijn, opdat ik ook de hoge ouderdom bereik en 
kinderen en kleinkinderen krijg." 

De Arung-matoa zei: 

"Laat mij er door u aan gebonden zijn, Matoa, en mijn kinderen 
en mijn kleinkinderen erven het als teken, dat ik u tot kind heb 
aangenomen. Gij neemt straks mijn staf mee naar Goa als teken, 
dat gij mij tot vader hebt, en uw kinderen en kleinkinderen 
erven het." 

Nadat de Karaeng en de Arung-matoa gesproken hadden, zei de 
Karaeng Matoa: 

"I k neem afscheid, vader." 
De Arung-matoa zei: 

"Waarom wilt gij reeds zo snel terugkeren, zoudt gij niet nog 
wat in uw land Wadjo' blij ven?" 

De Karaeng Matoa zei: 

"Uw zoon de Karaeng van Goa vertoeft daar in Meru en wacht 
op mij, want hij heeft een ontmoeting met de ArumPone gehad, en 
moge de Karaeng in Goa arriveren, dan keer ik hierheen terug." 

De Karaeng ging op weg. Hij gebruikte de staf van de Arung
matoa. En toPalawa en zijn broeder gingen de Karaeng uitgeleide 
doen tot Penrang. 

Tien jaar nadat Bone, Wadjo' en Soppeng het drielanden-ver
bond gesloten hadden, waren de Buginese landen volledig. Těllě5 -

těllě' was het ploegland van de Boneěrs, het ploegland van de 
Soppengers liep tot Galung Gattarěng en Maworiattang, het ploeg
land der W adjorezen tot Enrekěng en Siwa, want zij waren gestuit 
op het gebergte Latimodjong. 
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Namalasana Arung-matoae. Nangkasi Karaengnge mmuttama 
riWadjo' mmitai lasana Arung-matoae. N akkěda Karaengnge: 

"Masěrroritu lasamu, antjadjing, amaseangngas mupoadang
nga' seaga madjěppu dewata ?" 

5. Nakkěda Arung-matoae: 
"Seuamuaritu Dewata, suronamua Dewatae maega." 
N akkěda Karaengnge : 
?,Iaga Dewata seuae těkkeinaga těkkeamaga ?" 
Makkědai Arung-matoae: 

10. "Iamua nariasěng Dewata seua těkkeinanna těkkeamanna." 
N atěllumpěnni riW adj o s Karaengnge Matoae narewěs riwa

nuanna. 
Nasipulung toWadjose ribolana Arung-matoae. Nakkěda Arung

matoae: 
15. "Ia kupoadadakko, toWadjo', adjas muallupaiwi pappasěnna 

Puang riMa'galatung. Nadekko mateas, iapa muala Arung-matoa 
malěmpuse namattja, malaboe nawarani. 

Iatopa kupoadakko, toWadjo', adja' mupogau'i ssolangie tana. 
Tělluritu ssolangi tana: seuani dekkua tania aděsna tanae nari-

20. pogau', maduanna dekkua matau'ki' mappaingngěs riArungnge, 
matěllunna Arungngenna llao ssaro-mase riwanua laing ripadanna 
Arung. 

Duato ppedetjengi tana: seuani těssiattampus-tampurěngnge 

dekko sisalai' masseadjing, maduanna simalapparěngnge dekko 
25. purai s sisala masseadjing. 

Dua to ppedjari tana: seuani riasalangnge na sdampěng těnnapao
laiwi pangngadja s, maduanna dekkua mangkau '-arungngi Arung
nge." 

N apatappulo taunna Arung-matoa to U s da namate. N aSangkuru 
30. ttolai Arung-matoa. 

N asetaung matena Matinroe-rikannana nangkana Karaengnge 
riGoa kkua riSawitto. Nalaona Těllumpottjoe sduppaiwi Mang
kasa 'e kkua riPakenja. N aripalari Mangkasa se, narisěrro-pěppěs 

riTěllumpottjoe. Narewěsmuna riwanuanna Karaengnge. 
35. Nabali-taummua nangkasi Karaengnge ssore riPadappadang. 

Nalao Těllumpottjoe mmonro urai'na Ampirita nasiduppa Mang-

31. Nasetaung matena Matinroe-rikannana Cl: om. E 
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De Arung-matoa werd ziek. De Karaeng kwam weer Wadjo 5 

binnen om de zieke Arung-matoa te bezoeken. De Karaeng zei: 
"Gij zijt wel erg ziek, vader. Verleen mij de gunst, dat ge mij 

zegt hoeveel goden er zijn." 
De Arung-matoa zei: 
"Er is slechts één God, maar er zijn vele gezanten van God." 
De Karaeng zei : 
"Heeft deze enige God geen moeder en geen vader ?" 
De Arung-matoa zei: 
"Daarom slechts wordt Hij enige God genoemd, omdat Hij geen 

moeder en geen vader heeft." 
Drie dagen was de Karaeng Matoa in Wadjo\ en hij keerde 

terug naar zijn land. 
De Wadjorezen verzamelden zich in het huis van de Arung

matoa. Deze zei: 
"Wadjorezen, dít zeg ik u: vergeet niet de opdracht van Puang 

riMa s galatung. Al s ik gestorven ben, neemt dan alleen diegene 
tot Arung-matoa, die rechtvaardig is en schrander, die mild is en 
dapper. 

Ook dít zeg ik u, Wadjorezen: doe niets wat het land schaadt. 
Er zijn drie dingen die het land schaden: ten eerste als de adat 
van het land niet ůitgevoerd wordt, ten tweede als wij bang zijn 
om de Arung-matoa te waarschuwen, ten derde als de vórst om 
gunsten te verwerven zijn diensten in andere landen aan zijn mede
vorsten aanbiedt. 

Er zijn ook twee dingen die het land ten goede strekken: ten 
eerste geen heimelijke wrok te koesteren als we twist hebben met 
onze broeder, en ten tweede elkaar niets meer na te houden als 
de twist met onze broeder afgelopen is. 

Er zijn ook twee dingen die het land ten kwade strekken: ten 
eerste als er tegen iemand is misdreven, en hij schenkt vergiffenis 
maar dient hem geen vermaning toe, ten tweede als de vorst des
potisch handelt." 

ToUJda was veertig jaar Arung-matoa geweest toen hij stierf. 
Sangkuru volgde hem op als Arung-matoa. 

Eén jaar na de dood van Matinroe-rikannana was de Karaeng 
van Goa in Sawitto. De Těllumpottjo trokken de Makasaren in 
Pakenja tegemoet. De Makasaren werden op de vlucht gejaagd, 
en volledig verslagen door de Těllumpottjo. De Karaeng keerde 
maar terug naar zijn land. 

Het volgende jaar was de Karaeng er weer, hij landde bij Padap
padang. De Těllumpottjo gingen zich legeren ten W esten van 
Ampirita en werden handgemeen met de Makasaren aan de voet 
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kasa Je riponna bulu 'e. N ariposo toDjawa riSoppeng Pangnge
pa'e. Nalari Těllumpottjoe. Nabali' toSidenrengnge, naripasada' 
selili'. Napada nrewěJ riwanuanna Těllumpottjoe. 

Napura ttaro bentjeng Karaengnge kkua riRappěng, nalao to-
S. Bonee toWadjo'e toSoppengnge llewoi bentjenna Karaengnge 

riRappěng. N aripalari Mangkasa' e. N arewě s riwanuanna Karaeng
nge. Nakkua riTanete Karaengnge narewě' toSoppengnge, těnna
lao toBonee toWadjo'e 'baliwi mammusu' toSoppengnge. 
N abali,na toLamurue toMario-riadjae, naluppě' Arung Pattodjo 

10. llao riKaraengnge, narisau s toSoppengnge. N alao toSoppengnge 
mattjěppa Karaengnge kkua riLakko. N auttama Karaengnge ri
Soppeng. N asada ~ toSoppengnge. N a pura sada s toSoppengnge 
nalao surona riW adj o' nakkěda: 

"I a nasuroangnga s seadjimmu Datue riSoppeng: laoko mupoa-
15. dangngi seadjikku Arung-matoae naingngěrrammupaga djantjikku, 

iani llolongěng detjeng i ani riolai? N ae madetjengngi mai marola 
seadjikku, kupada makkassiwiang riDewatae." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Ia mupoadangngi seadjikku: taniaritu detjeng napogause, 

20. namaseangnga', adj a s nawě'ding ripakatulu-tulu ripappagurunna 
djawa-djawae. Mupalěttukěttoa' pa'deatukku riseadjikku loli 
silaong tik ke'." 
Narewě'na riwanuanna Karaengnge. Nariterěng toSoppengnge 

ritoBonee ritoWadjo'e. Naripalari duampottjoe, narewě' riwa-
25. nuanna. Naluppě' Arungnge riWadjos llao riKaraengnge riasěng-

1-2. Pangngepa'e Cl: om. E- 9. toMario-riadjae Cl: toMarioe E 
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van de bergen. ToDjawa de Pangngepa 5 39 van Soppeng sneuvelde 
en de Těllumpottjo vluchtten. De Sidenrengers liepen over en 
zij werden met alle vazallen gelslamiseerd. Alle Těllumpottjo keer
den terug naar hun land. 

Nadat de Karaeng versterkingen had aangelegd in Rappěng, 
gingen de Boneěrs, de Wadjorezen en de Soppengers de verster
king van de Karaeng in Rappěng omsingelen. De Makasaren 
werden op de vlucht gejaagd. De Karaeng keerde terug naar zijn 
land. Toen de Karaeng in Tanete was, keerden de Soppengers 
terug, maar de Boneěrs en de Wadjorezen kwamen de Soppengers 
niet tehulp in de strijd. De mensen van Lamuru en Mario-riawa 
werden afvallig, en Arung Pattodjo liep over naar de Karaeng, 
de Soppengers leden de nederlaag. De Soppengers sloten in Lakko 
een verdrag met de Karaeng. De Karaeng ging Soppeng binnen. 
De Soppengers legden de geloofsbelijdenis af. N adat de Sop
pcngers de geloofsbelijdenis hadden afgelegd, ging een gezant van 
hen naar Wadjo 5 en zei: 

"Dit heeft uw broeder de Datu van Soppeng mij opgedragen: 
ga aan mijn broeder de Arung-matoa vragen, of hij zich nog mijn 
belofte herinnert, dat wie iets goeds zou verwerven, daarin ge
volgd zou worden. W elnu laat mijn broeder nu mij volgen, opdat 
wij beiden hulde betuigen aan God." 

De Arung-matoa zei: 
"Zeg dit aan m~jn broeder: het is niets goeds wat hij gedaan 

heeft, laat hij mij het genoegen doen, dat het er maar niet van 
komt dat hij gefopt wordt door de leringen van die kinkels 40

• Breng 
aan mijn broeder ook mijn geschenken over, een pijpje katoen en 
een spinnewiel 41

." . 

De Karaeng keerde terug naar zijn land. De Soppengers werden 
aangevallen door de Boneěrs en de W adjorezen. De twee landen 
werden op de vlucht gejaagd, en ze keerden terug naar hun land. 
De Wadjorese Arung toBilla 5 geheten liep over naar de Karaeng. 

31! Een Pangngepas is een Soppengse functionaris. Hoewel de lezing van Cl 
enigszins onzeker wordt doordat men de volgorde : Pangngepa 'e riSoppeng 
en niet de omgekeerde zou verwachten, is het toch waarschUnHik dat deze 
toDjawa een Soppenger was en niet "in Soppeng" (riSoppeng) sneuvelde, 
want de oorlog werd niet daar maar in Sidenreng gevoerd. 

~o Djawa-djawae is eigenl\ik een uitdrukking voor de in de ogen der Buginezen 
primitieve bewoners van eilanden in het Oosten van de archipel. 

41 Een loli is de om een langwerpig houtje gerolde nog ongesponnen katoen. Een 
tikk~!l is waarsch\inlijk een spinnewiel (vgl. Makasaars tingkere!l), hoewel 
het Buginees andere woorden voor spinnewiel kent: dj(1fll,tjara en ganra. Een 
s pil van een spinnewiel heet daarentegen wel anas -tik ke s -- Dit geschenk 
zal wel opgevat moeten worden als een symbool van minachting: de Soppeng
ers konden maar beter vrouwenwerk gaan doen. 
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nge toBillas. Nabalis toBelawae sepue toGilirěngnge sepue. Na
bali s toSakulie toKerae toAkkotengěngnge. 

N asetaung purana sada s toSoppengnge nangka Karaengnge 
ssore riTjenrana tteriwi Wadjo'. Narisuro Ranrěngnge masbali-

5. salo5 llao sduppaiwi Karaengnge mmuttama riWadjo'. Nalattu'
na riolona Karaengnge, nakkěda : 

"Ia nasuroangnga' seadjitta Arung-matoae: tauttama mai 
riWadjoS, a pa, kuwarěkkěmmua massě' těkkuallupai asseadji
ngěnna tanae riWadjo' tanae riGoa assikadongětta riTopatjě'do." 

10. Nalao Karaengnge mmonro riTopatjě-'do. Nasewěnni ěngkana 
Karaengnge nalao Arung-matoae silaong toWadjo5e sitangngi 
Karaengnge. N akkěda Karaengnge Matoae: 

"Amaseangngi Karaengnge mualai tje'de'na, muarola sada, 
riGoa, mupada makkassiwiang riDewata seuae." 

15. NatoAppamole 5baliwi ada Karaengnge Matoae: 
"Sada,na5, Karaeng, tapada makkassiwiang riDewata seuae. 

Naia kuellau těmmarě'du'e wěsseku těnritimpas sarewokku 
těnrisěsse, balawo ritampu'ku. Naiana arolakku riGoa, dekko llaoi 
rimusu ,, sitinro' ni' pada toGoa, lima-wadjukkumua kuattaroi 

20. bokong sewali ppalattu 5ka 5 sewali pparewě'ka.t. Napabeta mam
musu5 Goa, napada pabeta Wadjo 5. Naiadekko mallopio, těssitin
ro'ni', apa 5 těkkuissěng mallopie. Ttudammua 5 ribola-tudangěkku 
mamanasako pabeta, napabeta bare 5 Goa, napada pabeta Wadjo'. 
N aiapa nassarang Goa W adj o', Dewataeppa ppassarangngi." 

25. N akkěda Karaengnge: 
"Kukadoiritu adammu, toWadjo'. Ellaupo kuwerekko, mupe

kulleiwi alemu makkassiwiang riAlla-taala marola riNa'bi 
Mohamma.t s.a.w." 

Naellaui toWadjo'e ppuraiwi bawi-ritununna. Narikadoi adanna. 
30. N ariwereng Arung-matoae riKaraengnge parakala-endaenda pa

keang massěmbadjang, napada riweretto Pa'danrěngnge Pa'bate
lompoe pakeang massěmbadjang. N asěppulo wěnninna purana 
sada' toWadjose narewě' riwanuanna Karaengnge. 

N allakkai Pa s danrěngnge riBettempola siala toMěllě-', iana 
35. riasěng Arung Bettempola, nadjadjiang ana' asera: seua riasěng 

La Sekati toPalěttei, seua riasěng La Masěllě 5 toAkkarung, seua 
riasěng We Těnripada, seua riasěng La Batumělli toSangirě', seua 

29. -ritununna E2: -riatununna El om. Cl 
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De helft van de mensen van Belawa en de helft van de Gilirěngers 
werden afvallig, en de mcnsen van Sakuli, Kera en Akkotengěng 
werden afvallig. 

Eén jaar nadat de Soppengers de Islam hadden aangenomen, 
landde de Karaeng in Tjenrana om tegen Wadjos op te trekken. 
De Ranrěng met zijn ambtgenoot werd gezonden om de Karaeng 
te gaan afhalen, opdat hij Wadjo' binnen zou komen. Zij kwamen 
in tegenwoordigheid van de Karaeng en zeiden: 

"Met deze boodschap heeft uw broeder de Arung-matoa ons 
gezonden: komt gij hier binnen in \Vadjo', want ik houd stevig 
vast, en ik vergeet het niet, aan het bondgenootschap van de landen 
Wadjos en Goa, onze overeenkomst in Topatjedo." 

De Karaeng nam verblijf in Topatjěsdo. Toen de Karaeng er 
een dag was, ginge,n de Arung-matoa en de Wadjorezen de 
Karaeng ontmoeten. De Karaeng Matoa zei: 

"Verleen de Karaeng de gunst dat ge een kleinigheid van hem 
aanneemt, dat ge Goa volgt in de Islam, dat gij allen hulde bewijst 
aan de enige God." 

ToAppamole antwoordde de Karaeng Matoa: 
.,Wij hebben de geloofsbelijdenis afgelegd, Karaeng, wij allen 

betuigen hulde aan de enige God. Ik verzoek dat mijn padibossen 
niet uitgerukt, mijn matten niet geopend en de muizen niet uit 
mijn sarongplooien gesneden worden. Zo volg ik Goa: als Goa ten 

. oorlog gaat, gaan wij mee als Goarezen, slechts in mijn mouwen 
bewaar ik leeftocht, één voor de heenreis en één voor de terugweg. 
Overwint Goa in de strijd, dan overwint Wadjos eveneens. Als gij 
per schip gaat, gaan wij niet mee, want ik kan niet varen. Ik zit 
slechts in mijn woonhuis verlangend dat gij overwint, en overwint 
wellicht Goa dan overwint Wadjo' eveneens. Dan pas scheiden 
Goa en Wadjo', als God hen scheidt." 

De Karaeng zei : 
"Ik stem in met uw woorden, Wadjorezen. Wat gij vraagt sta 

ik u toe, span u in om hulde te betuigen aan Allah ta'ala en om 
de Profeet Mohammad s.a.w. te volgen." 

De W adjorezen verzochten hun varkensslacht op te mogen 
maken. Hun verzoek werd ingewilligd. De Arung-matoa ontving 
van de Karaeng als kleding voor de sembahjang een staatsiekleed, 
en de Pasdanrěngs en de Pasbate-lompo's ontvingen eveneens 
kledij voor de sembahjang. Tien dagen nadat de Wadjorezen de 
Islam hadden aangenomen, keerde de Karaeng terug naar zijn land. 

De Pa 'danrěng van Bettempola huwde met toMělle, die Arung 
Bettempola genoemd werd, en zij kregen negen kinderen: La 
Sekati toPalěttei, La Masěllě' toAkkarung, We Těnripada, La 
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riasěng W e I ba, seua riasěng La Palili s to Mal u, seua riasěng W e 
Pa'batang Da Malu, seua riasěng La Těmmallole, toLempě', seua 
riasěng Pětta Dokongnge. 

Nassarang We Těnriwadja Arung Timurung nasialasi toAli, 
S. nadjadjiang ana' seua nariasěng La Wawo namate malolo. 

N amate Arung-matoae Sangkuru. N atoAppamole ttolai Arung
matoa. 

Nasetaung purana sada' toWadjo'e nasada' toBonee. 
N apura sada s Těllumpottjoe na s dup pa Karaengnge Těllum-

10. pottjoe kkua riMalang. N akkěda Karaengnge Matoae: 
"Ia naella '-ellau seadjimmu Karaengnge riGoa: amaseangngi 

mualai tje'de'na tanae riGoa tělluttěnrong potto, adja'na marussa 
asseadjingěnna tanamu ia těllu Bone Wadjo' Soppeng, adja' mu
sisala-sala masseadjing, apa' bali-mallopi balinna Karaengnge, 

15. natěppa ati-wanuanna. Iapa nadjokko 5 kaliaoe ritana Wugi', ěng
kapa mpelai adanna." 

N akad o Těllumpottjoe. N apada nrewě 'na riwanuanna. 

Na'baine toAngkě' riSoppeng siala We Tappatana anena 
A 'datuangnge riSidenreng, nadjadjiang a na s dua: seua riasěng 

20. La Pedapiri, seua riasěng We Těnridio. Nallakkai Da Eka' siala 
La Mappakiu', nadjadjiang ana' dua: seua riasěng We Madjang, 
seua riasěng Da Měllě'. Na'baine La Mappalěppa' siala We Talle 
anPna Arung Rappěng, nadjadjiang ana' ěppa': seua riasěng to
Rilewoe, seua riasěng toLawa, seua riasěng toDjawa, seua ritělla s 

25. Da Djawa. Na'bawine toPagě' siala Da Djawa, nadjadjiang ana' 
těllu: seua riasěng We Djawa, seua ritělla' toUkka.t, seua riasěng 
We Puasa. Na'bawine toPagě' siala aně'-darana toTuně', nadja
djiang ana' seua nariasěng We Pagě'. 

N assarang to A li W e Těnriwadja, nalele ma s ba wine siala a na'-
30. urena ritělla'e Da Pagě', nadjadjiang ana' těllu: seua riasěng La 

Sumo, seua riasěng Hátigah Da Sěllě', seua riasěng W e Tanra Da 
W ettoing. N a 'ba winesi to A li siala Da Sanro aně s na Arung Mario
riadjae, nadjadjiang ana s seua nariasěng La Pappe toPěllung. 

N allakkai Da Sěngngěng siala Arung Akkotengěng riasěngnge 
35. La Palěttei, nadjadjiang ana' ěppa': seua riasěng We Makkunrai, 

seua riasěng La Pa 'děngngěng, seua riasěng We Idja, seua riasěng 
La Paduppai. Na'bawine toSěngngěng siala We Těnribali, nadja
djiang ana s dua: seua riasěng Da Kuraga, seua riasěng Simpuam
musu s toMabelae.. N a 'bawine toSěngngěng siala Arung Sompě', 

40. nadjadjiang a na s dua: seua riasěng W e Těmmasai', seua riasěng 
La Datunna. 

15. nadjokko' El: nadjokka E2 natokkong Cl - 20. Eka' El: Engka Cl -
24. toDjawa Cl: toWadja El toAdja E2- 24-27. seua ritělla' - Puasa Cl: 
om. E- 27. siala El Cl: siala We Tare E2- 29-30. ana'-urena ritělla'e Cl: 
om. E - 30. Da Pagě' Cl : Da Pa El Mappa E2 - 31. Hatigah Da Cl: La 
E; We Tanra Cl: om. E- 35. Makkunrai E2: Makkarai El Makkarae Cl-
36. seua rias. La Pa s. Cl : om. E; Idja E: Itja Cl - 38-39. Simp. Cl : om. E 
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Batumělli toSangirě', We Iba, La PalilP toMalu, We Pa~batang 
Da Malu, La Těmmalloles toLempě~, Pětta Dokongnge. 

W e Těnriwadja en de Arung van Timurung scheidden, en zij 
hertrouwde met toAli, en zij kregen één kind: La Wawo, maar 
deze stierf jong. 

De Arung-matoa Sangkuru stierf. ToAppamole volgde hem op 
als Arung-matoa. 

Eén jaar nadat de Wadjorezen de Islam aangenomen hadden, 
namen de Boneěrs de Islam aan. 

N adat de Těllumpottjo zo de Islam hadden aangenomen, hadden 
de Karaeng en de Těllumpottjo een ontmoeting in Malang. De 
Karaeng Matoa zei : 

"Dit verzoekt uw broeder de Karaeng van Goa: verleen hem de 
gunst dat ge een kleinigheid van het land Goa aanneemt, drie stel 
armbanden, laat het bondgenootschap van uw drie landen, Bone, 
W adj o s en Soppeng niet te gronde gaan, twist niet onderling, want 
de vijanden van de Karaeng zijn vijanden die per schip komen, .... 
Het schild ......... pas in de Buginese landen, wanneer er iemand 
zijn woord breekt." 411 

De Těllumpottjo stemden in. Allen keerden terug naar hun land. 

ToAngke huwde in Soppeng met We Tappatana de dochter 
van de A' datuang van Sidenreng, en zij kregen twee kinderen: 
La Pedapiri, W e Těnridio. Da Eka s huwde met La Mappakiu', en 
zij kregen twee kinderen: W e Madjang, Da Měllě'. La Mappa
lěppa-' huwde met We Talle de dochter van de Arung van Rap
pěng, en zij kregen vier kinderen: toRilewoe, toLawa, toDjawa, 
Da Djawa. ToPagě' huwde met Da Djawa, en zij kregen drie 
kinderen: We Djawa, toUkkas, We Puasa. ToPagěs huwde met 
de zuster van toTuně', en zij kregen één kind: We Pagěs. 

ToAli scheidde van We Těnriwadja, en hertrouwde met zijn 
oomzegster Da Pagě,, en zij kregen drie kinderen: La Sumo, La 
Sěllěs, Da Wettoing. ToAli huwde ook met Da Sanro de dochter 
van de Arung van Mario-riadja, en zij kregen één kind: La Pappe 
toPěllung. 

Da Sěngngěng huwde met de Arung van Akkotengěng La Palět
tei, en zij kregen vier kinderen : W e Makkunrai, La Pa s děng
ngěng, We Idja, La Paduppai. ToSěngngěng huwde met We 
Těnribali, en zij kregen twee kinderen: Da Kuraga, Simpuam
musu' toMabelae. ToSěngngěng huwde met de Arung van Sompě s, 

en zij kregen twee kinderen : W e Těmmasai ', La Datunna. 

411 Het laatste deel van de woorden van de Karaeng ziin niet duidelijk. Těppa 
betekent: treffen en ati-warntwt(lll!lna lett.: hart van zijn land. Djokka 5 kaliaoe is 
wellicht een thans onbekende uitdrukking, waarvan het eerste woord trouwens 
niet vaststaat (kaliao: schild) en die naar de context beoordeeld wel op het 
uitbreken van oorlog zal slaan. A (1 pg 12) heeft in een vergel\ikbare passage: 
pa,tnkkongěng kaliao, 't schild doen staan tegenover. 
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Na'bawine toTuně' siala Arung Matjanang, nadjadjiang ana' 
seua nariasěng Da Bali. Masbawinesi toTuně' siala Arung Belok
ka, nadjadjiang anas seua nariasěng toTěnro. 

Nallakkai Da Wodja riSakuli siala Ma'bali-salo', nadjadjiang 
S. ana' seua nariasěng Da Pekkua. Napura Da Wodja nalele mallak

kai siala toPatjinna, nadjadjiang anas seua nariasěng Da Wanua, 
iana masbate-lompo riTua. Ma'bawinetoi toPatjinna siala We 
Pattawě' anasna Pa 'bate-lompoe riBettempola, nadjadjiang ana' 
dua: seua riasěng We Ia, seua riasěng La Mong. Masbawinetoi 

10. toPatjinna siala riasěngnge We Pasadju, nadjadjiang ana s seua 
riasěng We Patilongi. Nallakkai Da Tjili' siala toPagěs, nadja
djiang ana' Iima: seua riasěng Petaullarie toPaněmmu pattělla
rěnna, seua riasěng toPura, seua riasěng W e Djai ', seua riasěng 
We Una, seua riasěng La Petuo. 

15. Na'bawine La Sonrong toAllomo Pasdanrěngnge riTalotěnreng 
siala We Madjang, nadjadjiang anas dua: seua riasěng Těnripa
lawa, seua riasěng Da Datunna. Na'bawine anrinna toAllomo 
riasěngnge La Parota siala Arung Sompě', nadjadjiang ana' těllu: 
seua riasěng La Mae, i a na Arung Som pě', se u a riasěng Da Ilo ', 

20. seua riasěng La Sidjěrra. 

Natělluttaung Arung-matoa toAppamole namate. NatoAppakiu' 
ttolai Arung-matoa. Nalimattaung makkarung nassu'. NaLa 
Pakolongisi ttolai Arung-matoa. 

Na'bawine La Isigadjang siala We Puasa, nadjadjiang ana' 
25. lima: seua riasěng La Tana, seua riasěng Da Rie', seua ritělla' 

Da Purusang, seua ritělla' Da Eli, seua ritělla' Da Adju. 
Na'bawine toPalěttei siala riasěngnge We Mari', nadjadjiang 

ana' těllu namate malolo. 
Nasbawine toArewo siala Da Wittoing anasna Arung-matoae. 

30. Nasbawine La Mong siala We Gumala ana'na Arung-matoae. 
Nasbawine toNai' riKading, nadjadjiang anas seua riasěng We 

Ma ppasěssu s. 
Na'bawine toSami siala anasna toAppamole, nadjadjiang ana' 

seua riasěng Daeng Nias. 
3S. Na'bawine La Tiro siala Da Tokkong, nadjadjiang anas ěppa": 

seua riasěng La Patokkong toPallarung pattěllarěnna, seua riasěng 
La Mallaga to A ta pattěllarěnna, seua ritělla' Da Onu, seua riasěng 
La Pangkigi' toAngka pattěllarěnna. 

Namate Inanna Daeng NiaS, nalele na'bawine toSami siala We 
40. Tiro, nadjadjiang ana' dua: seua ritělla" Da Ekě', seua ritěllas 

Da Gilingěng. 

Nalimattaung Arung-matoa toAli nassimang ritoWadjo'e těn
naulleni Arungnge. NatoPasaungi ttolai Arung-matoa. 

N asetaung Arung-matoa toPasaungi naripassu' rito Wadjo "e. 
45. NatoAli paiměng Arung-matoa. 

9-11. Ma'bawinetoi - Patilongi Cl: om. E - 13. toPura E: La Makkarakka 
toPurusang pattěllarěnna Cl - 19. Mae El : Mawe' E2 Daeng Cl; Ilo' E: 
Ilo' iana Arung riWadjos Cl - 20. Sidjěrra Cl Fl: Sidjělla El Sidjino E2 
- 24-45. Cl: Nalimattaung makkarung nassu'. Nariala paiměng toAppakiu" 
Arung-matoa E 
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ToTunP huwde met de Arung van Matjanang, en zij kregen 
één kind: Da Bali. To Tuně s huwde ook met de Arung van Be
lokka, en zij kregen één kind: toTěnro. 

Da Wodja huwde in Sakuli met Ma'bali-saloS, en zij kregen 
één kind: Da Pekkua. Da W odja scheidde en hertrouwde met 
toPatjinna, en zij kregen één kind: Da Wanua, die Pasbate-lompo 
van Tua werd. ToPatjinna huwde ook met We Pattawěs de doch
ter van de Pasbate-lompo van Bettempola, en zij kregen twee 
kinderen: We I a, La Mong. ToPatjinna huwde ook met W e Pa
sad j u, en zij kregen één kind : W e Pa tilongi. Da Tj i li s hu wde met 
toPagěs, en zij kregen vijf kinderen: Petaullarie toPaněmmu, to
Pura, We Djais, We Una, La Petuo. 

La Sonrong toAllomo de Pasdanrěng van Talotěnreng huwde 
met W e Madjang, en zij kregen twee kinderen: Těnripalawa, Da 
Datu. De jongere broeder van toAllomo, La Parota, huwde met 
de Arung van Sompěs, en zij kregen drie kinderen: La Mae, die 
Arung van Sompěs werd, Da nos, La Sidjěrra. 

Toen toAppamole drie jaar Arung-matoa was, stierf hij. To
Appakius volgde hem op als Arung-matoa. Nadat hij vijf jaar ge
regeerd had, trad hij af. La Pakolongi volgde hem op als Arung
matoa. 

La Isigadjang huwde met We Puasa, en zij kregen vijf kinderen: 
La Tana, Da Ries, Da Purusang, Da Eli, Da Adj u. 
ToPalěttei huwde met W e MarP, en zij kregen drie kinderen, 

die jong stierven. 
ToArewo huwde met Da Wittoing de dochter van de Arung

matoa. 
La Mong huwde met W e Gumala de dochter van de Arung

matoa. 
ToNais huwde in Kading, en kreeg één kind: We Mappasěssu'. 
ToSami huwde met de dochter van toAppamole, en zij kregen 

één kind: Daeng Nias. 
La Tiro huwde met Da Tokkong, en zij kregen vier kinderen: 

La Patokkong toPallarung, La Mallaga toAta, Da Onu, La Pang
kigP to Angka. 

De Moeder van Daeng Nias stierf, en toSami hertrouwde met 
W e Tiro, en zij kregen twee kinderen : Da Eke, Da Gilingěng. 

Toen toAli vijf jaar Arung-matoa was, nam hij afscheid van de 
W adjorezen, hij kon de Vorsten niet meer verdragen.43 ToPasaungi 
volgde hem op als Arung-matoa. 

Toen toPasaungi één jaar Arung-matoa was, werd hij door de 
Wadjorezen afgezet. ToAli werd opnieuw Arung-matoa. 

·13 of eventueel : de V orsten konden hem niet meer verdragen. 
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Na'bawine toDjawa siala We Nia', nadjadjiang ana' Iima: 
seua riasěng W e Agi, seua ritělla' toPuti, seua ritělla' Da Taba, 
seua ritělla' toTarěng, seua ritělla' toSuni. 

Nallakkai I Těnripada siala Arung Tempe La Mallěngngěng, 
5. nadjadjiang ana' dua: seua riasěng We Tatu, seua riasěng We 

Mal u. N allakkai W e Iba riPenrang siala massapposisěng riasěng
nge La Sanjulle, nadjadjiang ana' seua riasěng La Těmmappala' 
toLampokoe pattěllarěnna. N amate La Sanjulle nalele nallakkai 
siala Arung Palipu ritělla se toLao, nadjadjiang ana' těllu: seua 

10. riasěng Bataritodja, seua riasěng La Těnriukkě', seua ritělla' to
Adě'. Na'bawine La SangirěS siala ana'na La Uteng, nadjadjiang 
ana' Iima: seua riasěng I Těnripasěllu S, seua riasěng Daeng Siutte, 
seua riasěng La Patuněrrang, seua riasěng La Tjaba, seua riasěng 
La Sinampes. 

15. Narua taunna Arung-matoa toAii naripassu'-kaliao ritoWa-
djo'e. Nalao mmonro riWugi'. Napaewai Patampanuae. Nammu
su'na toWadjo'e. Narisuppěng Patampanuae. lana riasěng 

Matinroe-riTjenrana. N aiasi ttolai Arung-matoa Matinroe-ribatana. 
Limattaungngi makkarung nassu s. 

20. Na'lJaine toPalěttei Pa'danrěngnge riBettempola siala aněsna 
Pasdanrěngnge riTua riasěngnge We Djai', nadjadjiang ana' 
těllu: seua riasěng W e Tumpu S, seua riasěng La Těnrisěssu s to
Timo'e, seua riasěng La Daeng-lě'bi'. 

Natěttong Arung-matoa La Isigadjang toBunne. Nassuro 
25. ttonrong-kali<a>oi Peneki. N arisuppěng Peneki riBone. N apo

teai, natěnro musu', nariwětta riPatillaS, nariasěnna Matinroe
riPatillas. NatoPaněmmu ttolai Arung-matoa rilalěng musu'. 
Nasilaong Karaengnge riGoa tteriwi Bone. Nangnganro toBonee. 

N atělluttaung purana mangnganro toBonee naewa toSěnrima. 
30. N ariterěng paiměng toBonee. N aribeta Passempě'. N aritawa ma s

galung toBonee riKaraengnge. Napura ribeta Passempě' nalao 

1-14. Cl: om. E - 15. Arung-matoa toAli Cl: makkarung E 
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ToDjawa huwde met 'vVe Nia', en zij kregen vijf kinderen: Vvt 
Agi, toPuti, Da Taba, toTarěng, toSuni. 

I Těnripada huwde met Arung van Tempe La Mallěngngěng, 
en zij kregen twee kinderen: W e Ta tu, W e Mal u. We I ba huwde 
in Penrang met haar neef in de eerste graad La Sanjulle, en zij 
kregen één kind: La Těmmappala 5 toLampokoe. La Sanjulle stierf 
en zij hertrouwde met de Arung van Palipu toLao, en zij kregen 
drie kinderen: Bataritodja, La Těnriukke, toAdě5 • La Sangirě 5 

huwde met de dochter van La Uteng, en zij kregen vijf kinderen: 
I Těnripasěllu 5 , Daeng Siutte 5

, La Patuněrrang, La Tjaba, La 
Sinampe 5

• 

Toen toAli acht jaar Arung-matoa was, werd hij door de W adjo
rezen met het schild in de band afgezet.44 Hij ging in W ugi, 
wonen. Hij bracht de Patampanua tot verzet. De Wadjorezen 
streden. De Patampanua werden in brand gestoken. Hij werd 
genoemd Matinroe-riTjenrana. Matinroe-ribatana volgde hem op 
als Arung-matoa. Vijf jaar regeerde deze en trad toen af. 

De Pa 5danrěng van Bettempola toPalěttei huwde met de doch
ter van de Pa 5 danrěng van Tua We Djai 5 geheten, en zij kregen 
drie kinderen: W e Tumpu 5 , La Těnrisěssu 5 toTimo -'e, cn La 
Daeng-lě-'bi 5 • 

La Isigadjang toBunne trad op als Arung-matoa. Hij beval 
Peneki met de wapens te tuchtigen. Peneki werd door Bone in 
brand gestoken. Hij wenste dat niet, en ondernam een oorlog, en 
hem werd het hoofd afgeslagen bij Patilla', en hij werd Matinroe
riPatilla5 genoemd. ToPaněmmu volgde hem tijdens de oorlog 
op als Arung-matoa. Samen met de Karaeng van Goa trok hij op 
tegen Bone. De Boneěrs onderwierpen zich. 

Drie jaar nadat de Boneěrs zich onderworpen hadden kwam 
toSěnrima in opstand. De Boneěrs werden opnieuw aangevallen. 
In Passempě 5 werden ze overwonnen. De Boneěrs werden door 
de Karaeng in gelijke de len verdeeld. N a de overwinning van 
Passempě 5 ging de Arung-matoa naar Goa. De Karaeng en de 

41 Volgens Matthes (B. Chr. III pg 83) betekent "met het schild afgezet wor
den" hier : de afzetting door de zes voornaamste vorsten na de Arung-matoa, 
aangezien zij hun eigen schild niet mochten meevoeren zolang de Arung-matoa 
nog in functie was. In zijn boekje over de Wadjorezen (v. d. Brink pg 536) 
vermeldt Matthes evenwel een andere symbolische aankondiging (door de 
Arung Bettempola) van de afzetting (door de vorsten) als de regel, zadat het 
waarschUnlijker is dat de afzetting van toAli een bijzonder geval was. Men 
kan veronderstellen: de afzetting van een onwillige, dus met het schild (en 
de andere wapens) in de band. Men kr~jgt zo tevens een natuurl\ik verband 
met de direct daaroo door toAli begonnen burgeroorlog. 

·t:> De baruya-/mlia. letÍ. het blaasroer-vergaderhuis, was wellicht zoals Matthes 
veronderstelt een (als een blaasroer) langwerpig of erg Iang gebouw (B. Chr. 
III pg 85). 
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riGoa Arung-matoae. Nasitudangěng Karaengnge Aru'ng-matoae 
ribaruka-buliae. N abaruiwi uluadae riTopatjě 5 do. 

Nalimattaung Arung-matoa toPaněmmu namate. lana riasěng 
Mpelaiengngi-pangngarana. NaLa Těmmasongě5 Pěnna Da Eli 

5. ttolai. 
Tělluttaungngi makkarung nassu 5 • lana riasěng Pětta Maling

nge. N a La Parěmma s toRewo ttolai Arung-matoa. 
N apituttaung makkarung namate. lana riasěng Matinroe

ripassirinna. N asěppulo taunna purana ribeta Passempěs natěttong 
10. Arung toBalas riBone. NatoSěngngěng Arung-matoa riWadjo 5

, 

nalao riGoa, nattangkP-ada riKaraengnge. N aewa toBonee nasi
laong toSoppengnge. N aewai Karaengnge mammusu s. N arilewo 
Karaengnge kkua riLamuru. Naripepěs Karaengnge. Nalao to
Wadjose tteriwi Soppeng. Nangnganro toSoppengnge. Nalai alena 

15. toBonee, narewě' riwanuanna. Nasilaong toWadjose Karaengnge 
tteriwi Bone. Nariwětta toBala 5

• Nangnganro Malampese-gěmměs
na riasěngnge to U nru '. 

Naduattaung purana riwětta toBalas nasipakkěda toBonee to
Soppengnge tteriwi W adj os. N asuppěngngi. N alari-beta to W a-

20. djose riKera riMawiwa. Nakkuasi riMawiwa mattupu 5 toWadjose. 
Nateriwi Soppeng. Nasilaong toWadjose Mangkasase. Nangngan
ro toSoppengnge. Natini Halo toWadjo'e Mangkasa 5 e tteriwi 
Bone. Nangnganromusi toBonee. Naluttu' Malampese-gěmměsna 
riasěngnge La Patau s toUnru 5 pattěllarěnna·, nalliwěng riButung. 

25. N aduattaung riButung nalliwěng riDjakěttara s. N apituttaung 
riDjakěttara 5 nasilaong Balandae tteriwi Sombaopu. Nabalis
maněnna pa s dangěngngěnna Goa, na W adj o 5 man i nasilaongěng 

Goa, a pa s iamani tea bal i 5 • 

Natělluttaung rilewo Sombaopu nabakka'-uring. Nangnganro 
30. toGoae. N atjěppa riBungae toGoae toBonee ~alandae. N alima 

ratu' těllullisě' toWadjos mate narirumpa' Sombaopu. 
NaWadjo 5 si rilimpo. Naselibukang llewoi. Nangkato Butung

nge palewo nangkato Balandae. Narilewona Tosora. Naduassě'bu 

ll. riKaraengng-e E2: Karaengnge El 
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Arung-matoa hadden een bijeenkomst in de baruga-bulia 45
• Zij ver

nieuwden het verbond van Topatjedo. 
Toen toPaněmmu vijf jaar Arung-matoa was, stierf hij. Hij werd 

genoemd Mpelaiengngi-pangngarana. La Těmmasongě' Pěnna Da 
Eli volgde hem op. 

Toen hij drie jaar geregeerd had, trad hij af. Hij werd genoemd 
Pětta Malingnge. La Parěmma' toRewo volgde hem op als Arung
matoa. 

Toen hij zeven jaar geregeerd had, stierf hij. Hij werd genoemd 
Matinroe-ripassirinna. Tien jaar na de overwinning van Pas
sempě' trad toBala' als Arung op in Bone. En toSěngngěng was 
Arung-matoa in Wadjo'; hij ging naar Goa en sloot een ver
bond 46 met de Karaeng. De Boneěrs kwamen samen met de Sop
pengers in opstand. Ze verzetten zich gewapenderhand tegen de 
Karaeng. De Karaeng werd in Lamuru omsingeld. De Karaeng 
werd geheel verslagen. De Wadjorezen deden nu een aanval op 
Soppeng. De Soppengers onderwierpen zich. De Boneěrs trokken 
zich terug, en keerden terug naar hun land. Samen met de Wadjo
rezen rukte de Karaeng tegen Bone op. ToBala' werd het hoofd 
afgeslagen. Malampe'e-gěmmě'na, toUnru • geheten, onderwierp 
zich. 

Twee jaar nadat toBala' het hoofd was afgeslagen, spraken de 
Boneěrs en de Soppengers af om tegen Wadjo' op te trekken. Ze 
staken het in brand. De Wadjorezen namen de vlucht naar Kera 
en Mawiwa. Daar in Mawiwa hergroepeerden de Wadjorezen zich 
weer. Zij trokken op tegen Soppeng. De Makasaren gingen mee 
met de W adjorezen. De Soppengers onderwierpen zich. De 
W adjorezen en de Makasaren trokken meteen door op Bone af. 
De Boneěrs onderwierpen zich weer. Malampe'e-gěmmě'na, ge':l' 
naamd La Patau' toUnru" getiteld, week uit, en stak over naar 
Buton. Na twee jaar in Buton geweest te zijn stak hij over naar 
Djakarta. N a zeven jaar in Djakarta geweest te zijn vergezelde 
hij de Nederlanders in de aanval op Sombaopu. Alle onderhorig
heden van Goa werden afvallig, en alleen met Wadjo' was Goa 
nog samen, want Wadjo" slechts wilde niet afvallig worden. 

N adat Sombaopu drie jaar belegerd was, werd het verwoest. De 
Goarezen onderwierpen zich. De Goarezen, de Boneěrs en de 
N ederlanders sloten een verdrag in Bungae. Vijfhonderd drie 
Wadjorezen waren gesneuveld toen Sombaopu veroverd was. 

Ook Wadjo' werd omsingeld. Mensen van het hele land namen 
deel aan de omsingeling. Er waren ook Butonnezen bij de bele
geraars en ook Nederlanders. Tosora werd omsingeld. Met twee 
16 mattangkě' -ada betekent wellicht lett.: woorden aanvaarden. De vertaling "een 

verbond sluiten" is dan wellicht te weinig specifiek. (Zie ook pg 229 nt 22). 
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těllu ratu' pitullisě' ulu toBone risadjoangnge riolona An\ng
matoae. Naiatosa amatenna toWadjo': těllullisěSpi nasesě-'bu 

amatenna toWadjo'e. Nasuppěngngi uba' Arung-matoae toSěng
ngěng namate. Sěppulo-těllui taunna Arung-matoa namate. N a La 

S. Palili' toMalu ttolai Arung-matoa ilalěng mu s u'. N aia pal i li 'na 
Wadjo' manaorang-Walěnna llao-toBonemaněnni. Angkannapi 
Belawa sepue Gilirěng sepue sepueppi llao-toWadjo'. Naia to
Titintjoe llao-toBonetoni. 
Napatampulěng rilewo Tosora narumpa'. Nangnganro Arung-

10. matoae Pěnna Gělla'. Nariala sěSbu-katinna toWadjo'e. Natěllut
taung ribukkadju-tau ritoBonee. 

N asěppulo si' di taunna Arung-matoa La Palili' to Mal u Pěn na 
Gělla' nassu'. NaLa Pariwusi Daeng Mannjampa' ttolai Arung
matoa. 

15. Namate Pa'danrěngnge riBettempola toPalěttei ritělla'e Map-
palakkae. NaDaeng Lě'bi'si ttolai amanna ma'danrěng riBettem
pola. 

N aduappulo duattaunna Arung-matoa La Pariwusi nassu'. lana 
riasěng Matinroe-ribulu 'na. 

20. N a La Těnrisěssu-' ttolai Arung-matoa. N aduattaung asera wu-
lěnna Arung-matoa nassu'. lana riasěng Pěn na toDěnra. 

NaLa Toně'si toSakkě'těmmě' ttolai Arung-matoa. Nasěppulo 
wulěnna makkarung namate. lana riasěng Mpelaiengngi-barukana. 

ToSunisi ttolai Arung-matoa. Aserai taunna duampulěng 

25. Arung-matoa namate. lana riasěng Mpelaiengngi-masigi'na. 
N aiasi La Wěrrung Arung-matoa. Duattaungngi duampulěng 

makkarung-matoa nassu'. lana riasěng Pěnna Sangngadji. lana 
Arung-matoa nalolang těmmattappi' toWadjo'e riTjenrana. 

Naiasi La Sale toTěnri ttolai Arung-matoa. Nasuroi toWadjo-'e 
30. mmělli ballili' sesě'bu. latona massuro mpinru' gě'dong uba' 

tasseana'-limpoe. latona massuro mpinru' gě'dong seWadjo'. 
Nataroiwi uba' toWadjo'e. latona massuro 'bata-pawalei masigi'
loppoe, nassuro mpeungiwi tjippe'. latona massuro mpinru' 
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duizend driehonderd zeven hoofden van Boneěrs werd voor de 
Arung-matoa gedanst. Dit waren de verliezen aan W adjorese 
kant: op drie na duizend doden onder de W adjorezen. De Arung
matoa toSěngngěng kwam door een kruitontploffing om het leven. 
Derti_en jaar was hij Arung-matoa geweest toen hij stierf. 

La Palili-' to Mal u volgde hem tijdens de oorlog op als Arung- . 
matoa. Alle vazallen van Wadjo' ten Noorden van de Walěnna nvl(/.. 

kozen de partij van Bone. Nog maar tot de helft van Belawa en 
de helft van Gilirěng, nog maar de helft, hield de zijde van Wadjo'. 
De mensen van Titintjo kozen ook de partij van Bone. 

Vier maanden werd Tosora belegerd, toen veroverden ze het. De 
Arung-matoa Pěnna Gělla' onderwierp zich. De boete van duizend 
kati werd van Wadjo' genomen. Drie jaar lang werden ze onder
drukt door de Boneěrs. 

Toen La Palili' to Mal u Pěnna Gělla s elf jaar Arung-matoa ge
weest was, trad hij af. La Pariwusi Daeng Mannjampa' volgde 
hem op als Arung-matoa. __j_ 

De Pa'danrěng van Bettempola toPalěttei, getiteld Mappalak
kae, stierf. Daeng Lě-'bi' volgde zijn vader op als Pa 'danrěng 
van Bettempola. 

Toen La Pariwusi twee en twintig jaar Arung-matoa geweest 
was, trad hij af. Hij werd genoemd Matinroe-ribulu 'na. 

La Těnrisěssu' volgde hem op als Arung-matoa. Toen hij twee 
jaar en negen maanden Arung-matoa geweest was, trad hij af. 
Hij werd Pěnna toDěnra genoemd. 

La TonP toSakkě'těmmě' volgde hem op als Arung-matoa. 
Toen hij tien maanden geregeerd had, stierf hij. Hij werd genoemd 
M pelaiengngi-barukana. 

ToSuni volgde hem op als Arung-matoa. Toen hij negen jaar en 
twee maanden Arung-matoa geweest was, stierf hij. Hij werd 
genoemd Mpelaiengngi-masigi 'na. 

La Wěrrung werd Arung-matoa. Toen hij twee jaar en twee 
maanden Arung-matoa geweest was, trad hij af. Hij werd Pěnna 
Sangngadji genoemd. Toen hij Arung-matoa was gingen 47 de 
Wadjorezen zonder kris naar Tjenrana. 

La Sale toTěnri volgde hem op als Arung-matoa. Hij beval de 
Wadjorezen duizend geweren te kopen. Hij liet ook kruitmaga
zijnen bouwen in iedet·e wijk. Hij liet ook een magazijn voor geheel 
Wadjo' bouwen. De Wadjorezen sloegen er kruit in op. Hij liet 
ook de muren van de grote moskee bepleisteren met kalk, en het 
dak met houten pannen bedekken. Hij liet ook een minaret bouwen. 

47 Llol(J'I!.g duidt eigenlijk op een "rondgaan", "zwerven", "vagebonderen". In 
tollolalng, dief, is deze betekenis geheel in ongunstige zin gespecialiseerd. 

277 



manara. Iatona ssuroi toWadjo'e ttaro akkadjěnnangěng tasseua 
selimpo. N asurotoi topalili' na Wadjo' ttaro akkadjěnnangěnna 
seua sewanua. Nasuroni toWadjo'e selili' ma,gurui masballili
kěng. Iatona Arung-matoa nasawe ase riWadjo' sepalili, rimun-

5. rinna rumpa'na Tosora. Iatona ppatěttong salassas nawungě' 

ěngka bolana toWadjo'e. Iatomani Arung-matoa mula nauniang 
gěnrang gong. Iatomana Arung-matoa nasugi' toWadjo'e. lato
mana Arung-matoa nasuroi toWadjo'e ttaro matoa pa'balus 
ma to a pakkadja, nawungě s maegana matoa riW adj o s. Iatomana 

10. Arung-matoa mula riwules riWadjos. Iatomana Arung-matoa 
narewě' mattoWadjos Patampanuae. 

Angkannaniritu nawungě' ěngkana ballilis riWadjo', angkanna
toni namattjana masballilis toWadjo'e. 

Iatomana Arung-matoa nawungě' llao masdjawa toWadjose. 
15. Naduappulo ěppas taunna makkarung-matoa La Sale toTěnri 

namawe'na duassě'bu ballilis riWadjos nasepalili'. 
N angkatona Arung Singkang pole riPaseres. N akkua riPallětte 

lopinna mmonro. Nassiturusiwi Těllumpottjoe mmangkai mmenres 
mattana, apas nasěngngi Bone tosala La Dukěllěng. Nalaosi Arung 

20. Singkang mmonro ribabana Doping. N aiasi nassiturusi Těllum
pottjoe massuroe llawai mmenre s mattana Arung Singkang. 
N alaona Těllumpottjoe silaong passeadjingěnna llewo-bentjengngi 
Arung Singkang ribabana Doping. N ariassurotona no s ritasi se 

llewo-lopiwi gora s na, adj a' nangka naola malěppě'. 
25. Napitumpulěng rilewo Arung Singkang riTěllumpottjoe těnnari-

1. akkadjénnangěng: akkěnnanangěng El Fl Gl akkatutungěng E2 - 2. akka
djěnnangěnna: akkěnnanangěnna El Fl Gl om. E2 
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Hij beval de Wadjorezen in iedere lim po één akkadjěnnangěng 48 

aan te steHen. Ook de vazallen van Wadjo' liet hij één akkadjěnna
ngěng per dorp aanstellen. Hij beval de W adjorezen en alle 
vazallen te leren schieten met het geweer. Onder zijn regering 
gedijde de rijst in Wadjo$ en in alle vazalstaten na de verovering 
van Tosora. H~i liet ook een paleis zetten, en er waren voor 't 
eerst huizen der Wadjorezen.49 Hij was de Arung-matoa voor wie 
men voor het eerst trommels en bekkens liet klinken. Onder zijn 
regering waren de W adjorezen rijk. Hij beval de W adjorezen ook 
hoofden der kooplieden en hoofden der vissers aan te steHen en 
het was het begin van het grote aantal hoofden in Wadjo$. Hij 
was ook de eerste Arung-matoa die in een draagstoel werd ge
dragen in Wadjo'. 

Onder zijn regering keerden de Patampanua terug tot Wadjo'. 
Sinds hem waren er geweren in W adj o', en ook sinds hem waren 
de W adjorezen kundig in het schieten. Onder zijn regering gingen 
de Wadjorezen ook voor het eerst handel op Java 50 drijven. Toen 
La Sale toTěnri vier en twintig jaar Arung-matoa was, waren er 
bijna tweeduizend geweren in Wadjo$ en zijn vazalstaten. 

Nu was er ook Arung Singkang, uit Pasir gekomen. Bij Pallětte 
lagen zijn schepen. De Těllumpottjo kwamen overeen hem te ver
bieden aan land te gaan, want Bone noemde La Dukěllěng een 
schuldige. Arung Singkang ging nu naar Doping en nam ligplaats 
in de riviermonding. W eer kwamen de Těllumpottjo overeen bevel 
te geven om Arung Singkang te beletten aan land te gaan. De 
Těllumpottjo met hun onderhorigheden gingen nu Arung Singkang 
in de riviermonding van Doping met versterkingen omsingelen. Er 
werd ook bevel gegeven zijn roversschepen op zee met schepen in 
te sluiten, opdat hij geen gelegenheid kreeg te ontsnappen. 

Zeven maanden werd Arung Singkang door de Těllumpottjo 
omsingeld zonder dat het gelukte hem te verschalken 51 en te 

48 AkkadjěntuJngěng is volgens dhr Djamali de naam van een ambt in Wadjo'. 
Het woord is afgeleid van djěnnang, stadhouder, beheerder. Het onverstaan
bare woord dat E heeft: akkěnnanangěng, moet wel op een verschrijving be
rusten, die echter ook elders invloed heeft gehad : ook in G (1 pg 30) treffen 
we hetzelfde woord aan. 

49 W e kunnen niet vermoeden wat bedoeld i s met deze merkwaardige mededeling 
50 De naam Djawa was een algemene aanduiding van de mensen in het ten Westen 

van Celebes gelegen deel van de archipel met wie de Buginezen contact hadden. 
(A. A. Cense, Aant. Mak.-Boeg. geschdschr. pg 49 nt 23). Ma$djawa heeft 
waarschijnlijk (later?) in tegenstelling tot mattana-barě', op de Westelijke 
(d.i. de Maleise) landen varen, de speciale betekenis van "op Java handel 
drijven" gekregen. 

lil lett.: bedrog toepassen op: "er in Ia ten topen", "door list in zijn macht krijgen". 
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ulle ppanrei pakkuraga mpunoengngi. Nasitudangěssi TěllumiVot
tjoe kkua riTjenrana riLatimodjong. N akkěda ArumPone: 

"Pekkua tangnga 'mu, Arung-matoa? I a nasěng madetjeng Bone 
Soppeng: Wadjo'e ttampaiwi mmenre' mattana La Dukěllěng, 

5. a pa' ia gora 'na těnrulle ppanrei pakkuraga, a pa s těnnae Bone 
tokkesala Bonena mmuragai, nae Wadjo' tokkesala, Wadjo-'tonisia 
ppanrei pakkuraga naenre5 mappottanang, tainappa mpunoi." 
Nakkěda Arung-matoae: 
"I a uasěng madetjeng: adj a s tapaenre -'i mattana La Dukěllěng, 

10. apa' ia naenres mappottanang mmenre'mui mmala ketjeng 
těmmenres mmala kurang tau, maega seadjinna. Natana maradeka 
riWadjo,." 

Naia napoada ArumPone: 
"Taniatu nasalewě' Bone seadjinna La Dukěllěng; mau nalao-

15. maněng seadjinna, taniato nataus Bone. Paenresmui mattanana, 
apa' iapa nariulle mmuraga, mmcnre'pi mappottanang." 
Nakkěda Arung-matoae: 
"Iamani naellau seadjimmu Wadjo' riBone: iaga dekkua 

mmenresi mattana La Dukěllěng, Iěppě'nagi seadjimmu Wadjo-'?" 
20. N akkěda ArumPone: 

25. 

30. 

"Mauna sewalimua adjena mappottanang La Dukěllěng, lěppěs
toni Wadjo-', ala iapasi dekkua mmenresi mappottanang." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Ianaritu naissěng Alla-taala nasa -'bi surona: ia naenre s La 

Dukěllěng mappottanang, lěppeni Wadjo-'." 
Narewěsna riwanuanna Arung-matoae. Angkannaniro natjappu 

situdangěnna Bone Wadjos /'narang mammusu -'. Nalaona surona 
Bone riasěngnge Gěllarrěng Bontoala' mmuragai Arung Singkang. 
N alattu s na riDoping Gěllarrěngnge nasitana Arung Singkang. 
N akkěda Gěllarrěng Bontoala s : 

"I a nasuroangnga s Těllumpottjoe: cnre s no muattana, muripalete 
riaděs, muripatonang rirapang, namunrimuko detjeng těnnamunri 
dja-'. Alittapa mmanreo muasdara." 

N akkěda Arung Singkang: 
35. "Těmmuragagas, suro Gěllarrěng, namagiro namaega bentjeng 

silaong parewa-musu s ?" 
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doden. De Těllumpottjo hadden weer een bijeenkomst, in Tjenrana 
in Latimodjong. De ArumPone zei: 

"Hoe is uw oordeel, Arung-matoa? Bone en Soppeng ach ten het 
het beste dat W adj o$ La Dukěllěng uitnodigt aan land te gaan, 
want het is niet mogelijk zijn roversschepen te verschalken, want 
indien de schuldige een Boneěr was zou Bone hem moeten ver
schalken, maar nu de schuldige een W adjorees is, moet ook 
Wadjo 5 hem verschalken, zodat hij aan wal gaat en wij hem 
daarna doden." 

De Arung-matoa zei: 
"Dit acht ik het beste: laten wij La Dukěllěng niet aan land 

laten gaan, want als hij aan wal gaat doet hij dat alleen om uit
breiding en niet om vermindering van zijn manschappen te be
reiken en hij heeft vele bondgenoten. En Wadjo 5 is een vrij land." 

De ArumPone zei: 
"Bone vreest geenszins de bondgenoten van La Dukěllěng; al 

komen al zijn bondgenoten, toch is Bone niet bang. Laat hem 
maar aan land gaan, want dan pas kan men hem een hinderlaag 
leggen, wanneer hij op de vaste wal komt." 

De Arung-matoa zei: 
"Dit slechts vraagt uw broeder Wadjo 5 aan Bone: als La 

Dukěllěng aan land komt, is Wadjo 5 dan van zijn verplichting 
ontslagen ?" 

De ArumPone zei: 
"Al zet La Dukěllěng maar met één been voet aan wal, dan is · 

Wadjo' toch van zijn verplichting ontslagen, hoeveel te meer als 
hij aan land komt." 

"Dit wete Allah ta'ala en Zijn gezant zij er getuige van: als La 
Dukěllěng op de vaste wal komt, is Wadjo 5 van zijn verplichting 
ontslagen." 

De Arung-matoa keerde terug naar zijn land. Sindsdien waren 
de bijeenkomsten van Bone en Wadjo 5 afgelopen, totdat de oorlog 
uitbrak. De gezant van Bone, Gělarrěng Bontoala 5 geheten, ging 
nu naar Arung Singkang om hem te verschalken. Toen hij in 
Doping was aangekomen, ontmoette hij Arung Singkang. Gěllarěng 
Bontoala 5 zei: 

"Met deze boodschap hebben de Těllumpottjo mij gezonden: 
kom aan land, en ge zult volgens de adat en de voorschriften 
behandeld worden, en er zal slechts goed op volgcn, geen kwaad. 
Pas als een bloedzuiger u bijt bloedt ge." 

Arung Singkang zei : 
"Bedriegt ge mij niet, gezant, Gěllarrěng, en waarom ZIJn er 

dan zoveel versterkingen en wapens ?" 
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10. 

N akkěda Gěllarrěngnge : 
"Iaro sininna muitae těnnagagaoro, dekko mmenre 5ko mattana." 
N akkěda Arung Singkang: .,. 
"Nadekkua mmenre 5ka 5 mattana nangka_xalu~ 5_galawa', 

kurěttě'i kulao, warooare'ga nreppawa5, kusampeangngi ku
djoppa." 

N akado Gěllarrěngnge. N akkěda Arung Singkang: 
"Ianaritu adammu, Gěllarrěng, kuwarěkkěng massě 5 kusing

kěrru5 těmmalere kuampu' kugala-gala mmenre 5engnga 5 mattana 
namunrimua detjeng těnnamunri dja\ alittapa mmanrea 5 kua'
dara, dekkua ěngka welarěng 5galawa', kurěttěsi kulao, warooare 5-
ga nreppawaS, kusampeangngi kudjoppa, naissěng Alla-taala 
nasa s bi surona." 

Naenre'na mattana Arung Singkang. Nangka patappulo sitinro 5 

15. sepa 5 djoarěng. Nadapisni Lawěsso, nalebinna seratu' sitinros. 
N alěttu s riPenrang, nalě sbinna tě ll u ratu s sitinro s. N a s běnni 

sewěnni riPenrang. Nainappa llao urai 5 riSingkang, nalebinna 
Iima ratu 5 sitinros. Naleppang riTjinnottasbi ssapui djěrra 5 na 

Pětta iTjinnottasbi. Nainappa llao riSingkang. 
20. Napitumpěnni llěttu 5 na riSingkang nasitudangěng Těllumpot-

tjoe ribolana Arung-matoae. N ariassuro ttampai riArung-matoae, 
a pa s naelorěngngi ArumPone ripoada-adang asalanna. N angkana 
mmuttama riWadjos, nalPbinna sesěsbu sitinro'. Naenresna sita 
Arung-matoae. N apoleiwi situdangěng Těllumpottjoe risalassa 5 e 

25. riW adj o'. N aripakkědadana riArung-matoae. N apura riewa-ada 
nalisu riwanuanna. 
Napitumpěnni purana sita Arung-matoae nalaona surona Arung

matoae riasěngnge Pappalele-toanae. Naia napoada: 
"Ia nasuroangngas Pětta riWadjo': laoko mupoadangngi: 

30. madetjengngi nasalai Singkang, adj a s naonro kkua rilewo ri
Těllumpottjoe; nalao alau s W adjo 5 nakkua mm i ta wanua baittju s. 

N aia naonroi mmewa." 
Naduappulo ěppas wěnninna mmonro riSingkang nainappa llao 

riPeneki. N aleppang mmanre-ěsso riPenrang. N angngaru 5 Arung 

18-19. ssapui djěrra >na Pětta iTjinnottasbi E2: sipu(?) djěrras El 
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De Gěllarrěng zei : 
"Dat alles wat gij ziet zal u niets doen, als ge aan land gaat." 
Arung Singkang zei : 
"Als ik aan land ga en er is een liaan die mij omstrengelt, dan 

snijd ik die door en ik vervolg mijn weg, of vuilnis dat mij in de 
weg ligt, dan veeg ik dat opzij en ik loop door." 

De Gěllarrěng stemde toe. Arung Singkang zei: 
"Aan deze woorden van u, Gěllarrěng, houd ik stevig vast, ik 

leg er een knoop op die niet los gaat, ik zet ze af (als een jacht
terrein) en breeuw ze (als scheepsnaden): dat als ik aan land ga, 
er slechts goed op volgt, geen kwaad; pas als een bloedzuiger mij 
bijt bloed ik, als er een slingerplant is die mij omstrengelt, dan snijd 
ik die door en ik vervolg mijn weg, of vuilnis dat mij in de weg 
ligt, dan veeg ik het opzij en ik loop door, en Allah ta'ala weet 
het, en Zijn gezant is er getuige van." 

Arung Singkang ging nu aan land. Met zijn volgelingen en al 
waren het veertig man. Zij bereikten Lawěsso, en meer dan honderd 
volgden hem. Zij kwamen in Penrang aan, en meer dan driehonderd 
volgden hem. Eén nacht overnachtte hij in Penrang. Daarna ging 
hij W estwaarts na ar Singkang, en meer dan vijfhonderd volgden 
hem. Hij ging in Tjinnottasbi aan voor een bezoek 52 aan het graf 
van de vorst in Tjinnotta 'hi. Daarna ging hij naar Singkang. 

Zeven dagen nadat hij in Singkang was aangekomen, kwamen 
de Těllumpottjo bijeen in het huis van de Arung-matoa. Door de 
Arung-matoa werd opdracht gegeven hem op te roepen, want de 
ArumPone wilde dat hem zijn schuld werd aangezegd. Hij kwam 
nu Wadjo' binnen, en meer dan duizend volgden hem. Hij ging 
binnen om de Arung-matoa te ontmoeten. Hij trof de Těllumpottjo 
in vergadering bijeen in het paleis van Wadjo'. Hij kreeg van de 
Arung-matoa gelegenheid te spreken. Nadat men met elkaar ge
sproken had, keerde hij terug naar zijn land. 

Zeven dagen nadat hij de Arung-matoa ontmoet had, ging de 
gezant van de Arung-matoa, Pappalele-toanae geheten, naar hem 
toe. Deze zei : 

"Dit hebben de vorsten in Wadjo' mij opgedragen: ga 
hem zeggen dat hij Singkang maar moet verlaten, dat hij niet 
daar blij ft en door de Těllumpottjo omsingeld wordt; maar dat hij 
Oostwaarts gaat van Wadjo' en daar een klein dorp uitzoekt. 
Daar blijft hij om weerstand te bieden." 

Toen hij vier en twintig dagen in Singkang vertoefd had, ging 
hij vervolgens naar Peneki. Hij deed Penrang aan voor het middag-

32 lett.: "um (met de hand) te strijken over", een van de ceremonies die bij een 
bezoek aan heilige graven verricht worden. 
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Singkang riolona Arung Penrang mangngaru' se pa' djoarěng. 
Napura mangngaru' natini llalona riPeneki, nauttama riPeneki. 
Nammusu'mutona ěsso sesso, apa' riolomeměnni ssossong to
Bonee, napawěttaina pa'gora 'e. Nariwěttatona riasěngnge Daeng 

5. Massese. 
Naia toWadjo'e kkui ttaro-tudang manaoranna Tjeppaga. 

Nasilaong toWadjo'e toBonee llewoi Peneki. 
Nalě'bi sewulěng rilewo Peneki riTěllumpottjoe. Narisuppěng 

Bottjo Parigi-riawa ritoBonee. Napoteai Arung Bettempola. Nagi-
10. lingngi kaliaona to W adj ose. N amaroa' na musu se. N abali 'na to

Wagee Patampanuae llao-toBone. N aha li' ritěngnga-padang to
Mawiwae uraisna Peneki llao-toWadjos silaong Duappitue. 
N ariala bentenna toBonee manaoranna Peneki. N ariwětta ulunna 
toBonee patappulo ěppa'. N ariwětta Arung Mene-'galung silaong 

15. Arung Batju. Naripangnganro ritěngnga-padang Těllullimpoe 

kkua riBarae. Narisuppěng Paopao Laerung riLuuse. Narisuppěng 
Kalola Aně'banua ritoAdjattapparěngnge, namapepPna Paria. 
N asossong Arung Singkang ppedapiriwi Paria. 

N aduappulo lim a taunna makkarung-matoa toTěnri nassu s, a pa s 

20. těnnaulleni llaoe rimusu '. lana riasěng Llessose-ripattudjunna. 
NaLa Masdukěllěng ttolai Arung-matoa rilalěng musus. Nakkua 

riParia ripatěttong Arung-matoa. 
Nammusus toTempee. Nariala aradjangnge riTempe. Naritom

bongi toTempee. Naripangnganro ritěngnga-padang toMarioe 
25. manaoranna Salos menralěng .ripattjutju-piu s. N arisuppěng W age 

silaong Patampanuae ritoWadjose. Narisuppěng Pammana Ma
roanging. NaLagusimani těnnanre api, narewěs paiměng matto
Wadjos toPammanae. 

N ariterěssi Sidenreng rito W adj o 'e. N arisuppěng Aratěng Siden-
30. reng. Risuppěttoi Aluang. Nampiritamani silaong Massepe těn

nanre a pi, nangnganro A' da tuangnge riSidenreng riasěngnge 

toApo. Narola riWadjo' seAdjattapparěng. NattoWadjostona to
Durie toEnrekěngnge toBarokoe toLetta 'e. N a ti ni ttěrru' riSop-

19. Iima Fl: om. E - 23. aradjangnge PPl: djarangnge E Fl G 
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eten. Hij betuigde zijn trouw aan Arung Penrang, hij en zijn man
schappen. Na de trouwbetuiging, ging hij meteen door naar Peneki, 
en ging Peneki binnen. Hij streed ook nog diezelfde dag, want te 
voren waren de Boneers reeds opgerukt, en hij liet de zeerover~ 
koppensnellen. Ook Daeng Massese werd gedood. 

De Wadjorezen legerden zich ten Noorden van Tjeppaga. De 
W adjorezen en de Boneers omsingelden samen Peneki. · 

Langer dan een maand werd Peneki door de Těllumpottjo be
legerd. En door de Boneers werden Bottjo en Parigi-riawa in 
brand gestoken. Arung Bettempola wenste dat niet. De W adjo
rezen wendden hun schild. De oorlog ontbrandde. De mensen van 
Wage en de Patampanua werden afvallig en kozen de partij van 
Bone. De mensen van Mawiwa liepen midden op het slagveld ten 
Westen van Peneki over en kozen de partij van Wadjo' samen 
met de Duappitu. De versterking van de Boneers ten N oorden 
van Peneki werd ingenomen. Vier en veertig Boneers werd het 
hoofd afgeslagen. En Arung Mene'galung en Arung Batju werd 
het hoofd afgeslagen. De Těllullimpu werden op het slagveld in 
Barae tot onderwerping gebracht. Door de Luwurezen werden 
Paopao en Laerung in brand gestoken. Door de mensen uit de 
Adjattapparěng werden Kalola en Ana'banua in brand gestoken, 
en zij brachten Paria in het nauw. Arung Singkang rukte op om 
Paria te hulp te komen. 

Toen toTěnri nu vijf en twintig jaar Arung-matoa was geweest, 
trad hij af, want hij was niet in staat ten oorlog te trekken. Hij 
werd genoemd Llesso'e-ripattudjunna. 

La Ma'dukěllěng volgde hem tijdens de oorlog op als Arung
matoa. In Paria werd hij aangesteld als Arung-matoa. 

De mensen van Tempe namen aan de oorlog deel. De orna
menten van Tempe werden buit gemaakt. Men kwam de mensen 
van Tempe te hulp. De mensen van Mario werden ten Noorden 
van Salo'menralěng op het slagveld tot onderwerping gebracht, 
met vervloeking bedreigd. Wage en de Patampanua werden door 
de W adjorezen in brand gestoken. Pammana en Maroanging wer
den in brand gestoken. Lagusi slechts was nog niet door het vuitr 
verteerd, toen de Pammanarezen weer tot Wadjo' terugkeerden. 

Nu werd Sidenreng door de Wadjorezen aangevallen. Aratěng 
Sidenreng werd in brand gestoken. Eveneens Aluang. Ampirita 
slechts en Massepe waren nog niet door het vuur verteerd, toen 
de A'datuang van Sidenreng, toApo geheten, zich onderwierp. 
De hele Adjattapparěng volgde Wadjo'. Ook de mensen van Duri, 
Enrekěng, Baroko en Letta' sloten zich bij Wadjo' aan. De 
W adjorezen trokken meteen door naar Soppeng. Toen de Arung-
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peng toWadjo 5e. Nakkumupa riPa 5 dangěng Arung-matoae natto
Wadjo5na toMarioe. Nangkatona surona Datue riSoppeng ttiwi 5 

waramparang, nakado marola riWadjo'. Nakkěda Arung-matoae: 
"Parewěkkěmmui waramparanna Soppeng. Taunnamua mai 

5. Wadjo' nawerengngi lima-ratu se nalae Arung Belo riTjenrana, 
tasseadjing madetjeng." 

Nakado toSoppengnge riArung-matoae. Naia napoada Soppeng 
riolona Arung-matoae: 

"Pappedja'namani Bone ěngka, cleni pappedetjenna riSop-
10. peng." 

Nasewěnni purana sikado toSoppengnge Arung-matoae narewě' 
toWadjo 5e riwanuanna. 
Naduampulěng purana pole riPa-'dangěng Arung-matoae na

sossong toWadjo'e riTimurung. Napura risuppěng Timurung 
15. nammusu' toWadjo'e riMělle. Nariposo Arung Tanete. Napappa-' 

badjae nangnganro toLantja'e toSailongnge toMampue marola 
riWadjo-'. Nangkatona surona Bone Djemma-tongěngnge riasěng
nge toAbu ttiwi' waramparang risuro riBone. Nakkua riTimurung 
ttaro-tudang Arung-matoae. N aia napoada Djemma-tongěngnge: 

20. "Sěllěnna aně-'ta ArumPone silagng Arung-pitue widjana Map-
padjungnge. Ia nasuroangnga s: laoo mupoadangngi ama-ureu ia 
rielorěnna riAlla-taala Bone ppagěttěngngi běttji'e nalete Těllum
pottjoe alau 5 urai' manaiang manorang, iatonasa. N ae W adj o -'si 
rielorěng riDewatae 'gěttěngngi běttji -'e nalete Těllumpottjoe 

25. manaiang manaorang urai' alau', Wadjo-'tonasa. Seuato tatara
pěng kutiwirěngngi' pappasoro-' tau-maega." 

N akkěda Arung-matoae: 
"Parewě'mui waramparammu. Iamua mai waramparanna Wa

djo' muparewěkkěngngi mualae rirumpas Tosora." 
30. N apura ribali ada Djemma-tongěngnge narewě' riTjenrana. 

N aduampěnnimua purana ěngka Djemma-tongěngnge nangkasi 
surona Bone riasěngnge Suro-lonrong, nakkěda: 

"Sěllěnna ArumPone. I a nasuroangnga' : ia napoleangnge 
Djemma-tongěngnge nakadoini Bone. Idi'muna mai mmita ěsso 

35. tasitudangěng riTimurung, na 5 diadja riadjae na 5 dilau' rilau -'e." 
N akkěda Arung-matoae: 
"Badjana tasitudangěng." 
N akkěda Suro-lonrong: 

S. nalae Fl: om. E - 34. mmita EZ Fl: matti-' El - 35. riTimurung EZ Fl 
om. El 
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matoa nog maar in Pa'dangěng was, sloten de mensen van Mario 
zich bij W adj o' aan. Er was ook een gezant van de Datu van Sop
peng met goederen bij zich, en hij stemde er in toe Wadjo' te 
volgen. De Arung-matoa zei: 

"Breng aan ~ppeng zijn goederen maar weer terug. Geef 
Wadjo' slechts z1jn vijfhonderd man die Arung Belo in Tjenrana 
heeft genomen, en wij zijn weer goede bondgenoten." 

De Soppengers stemden in met de Arung-matoa. Dit zei Soppeng 
in tegenwoordigheid van de Arung-matoa: 

"Bone doet slechts kwaad, en geen goed meer aan Soppeng." 
Eén dag nadat de Soppengers en de Arung-matoa het eens ge

worden waren, keerden de W adjorezen terug naar hun land. 
Twee maanden nadat de Arung-matoa uit Pa'dangěng gekomen 

was, rukten de Wadjorezen op naar Timurung. Nadat Timurung 
in brand gestoken was, streden de Wadjorezen in Měllě'. Arung 
Tanete sneuvelde. De volgende morgen onderwierpen zich de 
mensen van Lantja', Sailong en Mampu (en beloofden) Wadjo' 
te volgen. Er was ook een gezant van Bone, de Djemma-tongěng 
toAbu geheten, door Bone met goederen gezonden. De Arung
matoa had zich in Timurung gelegerd. De Djemma-tongěng zei: 

,.De groeten van uw dochter de ArumPone en de Arung-pitu 
en het geslacht van Mappadjungnge. Dit heeft zij mij opgedragen: 
ga mijn oom zeggen, dat als Allah ta'ala wil dat Bone de meet
snoeren s pant en de Těllumpottjo daar langs gaan, Oost, W est, 
Zuid en Noord, dan doet Bone het. Maar nu wil God dat Wadjo' 
de meetsnoeren spant, zodat de Těllumpottjo daar langs gaan, 
Zuid, N oord, W est en Oost, dan doet W adj o' het. Ook breng ik 
u één met goud belegde kris, opdat ge uw troepen terugtrekt." 

De Arung-matoa zei : 
"Breng uw goederen maar weer terug. Geef Wadjo' slechts 

zijn goederen terug die gij meegenomen hebt bij de verovering 
van Tosora." 

N adat de Djemma-tongěng geantwoord was, keerde hij terug 
naar Tjenrana. 

Slechts twee dagen nadat de Djemma-tongěng er was geweest, 
was er weer een bode van Bone, Suro-lonrong genaamd, en hij zei: 

"De groeten van de ArumPone. Met deze boodschap heeft zij 
mij gezonden: Bone stemt in met (de woorden) waarmee de Djem
ma-tongěng is teruggekomen. Zoekt nu een datum om bij elkaar 
te komen in Timurung, opdat wat in het Westen is, ook in het 
W esten is, en wat in het Oosten is, ook in het Oosten is." 

De Arung-matoa zei: 
"Morgcn komcn we bij elkaar." 
De Suro-lonrong zei: 
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"Mapepě 'we s gangngi s, Puang. Ialalopa ritěllumpěnnie." 
N akado Arung-matoae. 
Nadapisni tanra-wěnninna Suro-lonrong, nangkatona toMarila

lěngnge silaong Djemma-tongěngnge situdangěng Arung-matoae 
S. kkua riTimurung. N aia napoada toMarilalěngnge: 

"Sěllěnna aně 5 ta ArumPone. I a naella s-ellau těmmassarangnge 
Timurung narolangngi riWadjo.s. Apas ia naelorěnna Alla-taala 
Bone mmitangngi adetjengěnna Těllumpottjoe, iatonasa. N ae W a
djossi rielorěng riDewatae mmitangngi adetjengěnna Těllumpot-

10. tjoe, iatosisa." 
Nakkěda Arung-matoae: 
"Iagaritu adammu, toMarilalěng, naissě 5 ga Alla-taala nasa s bi 

suro-matěppě'na ?" 
Nakado toMarilalěngnge silaong Djemma-tongěngnge. Nakkěda 

15. Arung-matoae: 
"Angkanna Amali Sailong Mampu-riadja nattěllumpottjoe to

Wadjose. Muparewěkkěmmaněttoi waramparanna Wadjos mas
diBone, adj a" tasibola-waramparang, tasseadjing madetjeng.'' 

N akado toMarilalěngnge. N asewěnni purana situdangěng Arung-
20. matoae toMarilalěngnge narewěs riwanuanna toWadjose. 

N arua wěnninna polena riTimurung Arung-matoae nangka to
Marilalěngnge sitinro s Djemma-tongěngnge mmuttama riW adj o' 
ttiwis ulawěng tělluppulo katinna. 
Natěllumpulěng polena riTimurung toWadjose na.sbawine 

25. Arung-matoae siala Tjakkuridie riasěngnge We Tjaba. Napura 
botting na taro sawung risalassa se. 

Nangka ArumPone mmuttama riWadjos riasěngnge Děnrae 

sitinro' Makkědangnge-tana riBone marana 5 mallaibini toMari
lalěngnge Djemma-tongěngnge mappawakkangěng alena riW a-

30. djos. N angkato Sulle-datue riSoppeng riasěngnge Daeng Mattana. 
Nasitudangěng Těllumpottjoe ribolana Arung-matoae. Naia na
poada Bone: 

"Wadjosmani naonroi pa 'děnnuanna Bone mellauakkěng wa
ramparakkis nalae La osdang." 

35. N aia na poada Soppeng: 
"Těkkiullena kiwawa gausna La osdang, tapatěppaisakkěng 

tangnga 5 
." 

16. nattěllumpottjoe E2 Fl : nattěllumpottjoang El 
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"Wij worden (daardoor) al te zeer in tijdnood gebracht, heer. 
Over drie dagen pas alstublieft." 

De Arung-matoa stemde toe. 
Toen de dag die met de Suro-lonrong was afgesproken, daar 

was, kwamen ook de toMarilalěng en de Djemma-tongěng met de 
Arung-matoa in Timurung. De toMarilalěng zei: 

"De groeten van uw dochter de ArumPone. Zij verzoekt, dat 
Timurung zich niet afscheidt en Wadjo 5 volgt. Want als Allah 
ta'ala wil dat Bone zorgt voor het welzijn van de Těllumpottjo, 
doet Bone het. Maar nu wil God dat Wadjo 5 zorgt voor het welzijn 
der Těllumpottjo, dan doet W adj o s het ook." 

De Arung-matoa zei: 
"Kent Allah ta'ala deze woorden van u, toMarilalěng, en is Zijn 

trouwe gezant er getuige van?" 
De toMarilalěngťn de Djemma-tongěng stemden in. De Arung

matoa zei: 
"Tot Amali, Sailong en Mampu-riadja is onder de Wadjorezen 

staand Těllumpottjo-gebied.53 Brengt Wadjos ook al zijn goe
deren terug die in Bone zijn, dat wij elkaars goederen niet in huis 
hebben,_ opdat wij goede bondgenoten zijn." 

De toMarilalěng stemde toe. Eén dag nadat de Arung-matoa 
en de toMarilalěng bijeen gekomen waren, keerden de W adjo
rezen terug naar hun land. 

Acht dagen nadat de Arung-matoa uit Timurung terug gekomen 
was, kwam de toMarilalěng vergezeld van de Djemma~tongěng 
Wadjos binnen met clertig kati goud bij zich. 

Drie maanden nadat de Wadjorezen uit Timurung waren terug 
g'ekomen, huwde de Arung-matoa met de Tjakkuridi, W e Tj a ba 
geheten. Na het huwelijk hield hij hanengevechten bij het paleis. 

Nu kwam de AtumPone Wadjos binnen, Děnrae geheten, ver
gezeld van de Makkědang-tana van Bone met vrouw en kin
deren, de toMarilalěng en de Djemma-tongěng, om zich aan 
Wadjo 5 toe te vertrouwen. Ook de Sulle-datu van Soppeng, Daeng 
Mattana geheten, was er. De Těllumpottjo vergaderden in het 
huis van de Arung-matoa. Bone zei: 

"Slechts op \:Vadjo 5 heeft Bone zijn verwachting gesteld om 
voor on s onze goederen op te vragen, die La O s dang genomen 
heeft." 

Soppeng zei : 
"Wij kunnen de daden van La O'dang niet meer dragen, geef 

ons uw oordeel." 

53 Hier is het bestaan van een werkwoord mattmumpottjo( -rong ?) in de betekenis 
van "de Těllumpottjo representeren voor" aangenomen. 

289 
19 



N akkěda Arung-matoae: 
"Rewě-'no riwanuammu, Soppeng, musappa' Datu. Narewě'to 

riwanuammu, Bone, musitudangěng sipattangngarěng, are' muap
pada-elori." 

S. Napada nrewena riwanuanna. Naia nassiturusi toSoppengnge 
Arung Mengee nala Datu riasěngnge La Patjau s. 

Nasewulěng ssawung Arung-matoae nangka aně'na Karaeng
nge Bontolangkasa' mmuttama riWadjo' riasěngnge I Bonda . . 
nsuro namanna. 

10. Nasossong toWadjo'e llao riBone. Nakkua riPalakka Arung-
matoae ttaro-tudang. Naewai ada La O'dang, apa' teai La O'dang 
ma'bereangngi waramparanna Bone nalae. NaTjělla'bonga 

sitinro' suroe La Using risuro riArung-matoae llao mellaui Sam
paradjana Bone silaong Padjung-wulawěnna kkuae waramparanna 

15. Bone nalae La 0-'dang. Natea mmewa La O'dang. Naia napoada: 
"lani napoada neneku, iani kukadoi, dekkua nasěng kupo

detjeng." 
Naia napogau-': ma'bereangngengngi agagana Bone nalae. 

Napurana natarima toBonee agagana nalae La 0-'dang, nasituru' 
20. Těllumpottjoe maelo' nrewě'. N atea Arung-matoae nrewě-'. N aia 

napoada: 
"Rewě'no, měnnang, riwanuammu. Naia'na sepa'djoarěng llao 

ritana Mang kasa'." 
N aiamua napogau s Těllumpottjoe: marolae riArung-matoae. 

25. Narewě'na Arung Bettempola riWadjo' risuro riArung-matoae 
mmonroang wanua. N alaotonasa riGoa Arung-matoae. N aleppang 
riLě' bo' těngngae. N aridjallo-' a na s na Karaengnge riBontolang
kasa' riArung Paku namate. Nalari Arung Paku mmenre' ribulu"e 
riLa Mattjongki. Napabetamaněngngi rangěng-rangěnna mmenre' 

30. ribulu'e. Narilewo La Mattjongki ritoWadjo"e. Narirumpa' La 
Mattjongki. Napura rirumpa' La Mattjongki naripaingngě' 

Arung-matoae : 
"Madetjessani" nrewě' riwanuatta." 
N atea Arung-matoae. N aia napoada La Dukěllěng: 

35. "Madetjessano, měnnang, nrewě' riwanuammu, Těllumpottjoe, 
dekkua teao llao riMangkasa'. Lima-ra tu' mi Balanda diDjup
pandang, kulima-ratu 'mutosia sepa'djoarěng." 

N arituru s mu na adanna. 
Nakkumupa riSumangki nangkana pa'duppana Karaengnge ri-

40. Bontolangkasa'. Nalattu" riGoa Arung-matoae. Napatěttongngi 

18. napogau' Fl: nagau-' El upogau' E2- 27. ana'na Fl: ana' El riatannaE2 
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De Arung-matoa zei: 
"Keer terug naar uw land, Soppeng, en zoek een Datu. Keert 

gij ook terug naar uw land, Bone, en beleg een bijeenkomst om 
met elkaar te overleggen wat gij allen wilt." 

Allen keerden terug naar hun land. De Soppengers besloten de 
Arung Menge tot Datu te nemen, La Patjau' geheten. 

Toen de Arung-matoa één maand hanengevechten had gehouden, 
kwam de zoon van de Karaeng Bontolangkasa' Wadjo' binnen, 
I Bonda geheten, gezonden door zijn vader. 

De Wadjorezen rukten op naar Bone. De Arung-matoa legerde 
zich in Palakka. Hij wisselde woorden met La O'dang, want La 
O'dang wilde de goederen van Bone die bij genomen had, niet 
geven. Tjělla -'bonga en de gezant La Using werden door de Arung
matoa gezonden om de Samparadja van Bone, diens gouden pajung 
en de goederen van Bone die La O 'dang genomen had, op te 
vragen. En La O 5 dang wilde zich niet verzetten. Hij zei: 

"Wat mijn grootvader zegt, daar stem ik mee in, als bij denkt 
dat ik er wel bij vaar." 

Dit deed bij : bij gaf alles wat bij van Bone genomen had. N adat 
de Boneěrs hun bezittingen, die La O'dang genomen had, ont
vangen hadden, kwamen de Těllumpottjo overeen dat ze zouden 
terugkeren. Maar de Arung-matoa wilde niet terugkeren. Hij zei: 

"Keert gij dan terug naar uw land, mannen. Maar ik ga met 
mijn manschappen naar bet Ma\:asaarse land." 

En wat de Těllumpottjo deden was: de Arung-matoa volgen. 
Arung Bettempola keerde terug naar W adj o' met bet bevel van 
de Arung-matoa om bet land te bewaken. De Arung-matoa ging 
nu naar Goa. Hij pleisterde in de Lě'bo'těngnga. De zoon van 
de Karaeng van Bontolangkasa s werd vermoord door Arung Paku 
en stierf. Arung Paku vluchtte de bergen in naar Mattjongki. Hij 
liet al zijn ondergeschikten de wijk nemen de bergen in. Mattjongki 
werd belegerd door de W adjorezen. En Mattjongki werd veroverd. 
Na de verovering van Mattjongki werd de Arung-matoa gewaar
schuwd: 

"Het is bet beste dat ge nu terugkeert naar uw land." 
Maar de Arung-matoa wilde niet. La Dukěllěng zei: 
"Het is best, mannen, dat gij terugkeert naar uw landen, Těllum

pottjo, als ge niet naar Makasar wilt gaan. Er zijn maar vijfhonderd 
Nederlanders in Djuppandang; ik ben met mijn manschappen toch 
ook met vijfhonderd man." 

En zijn woorden werden opgevolgd. 
In Sumangki waren er gezanten van Karaeng Bontolangkasa s 

om hen af te halen. De Arung-matoa kwam in Goa aan. Hij stelde 

291 



Karaeng riGoa Karaengnge riBontolangkasa 5 • Naewai ada Ba
landae. N alari-wěnni toBonee llao riBalandae. N alarito Karaeng
nge Matoae riasěngnge I Mappasanre5 silaong Karaengnge ri
GarěssP marana 5 mallai-bini, nawawa gau 5 -gaukěng aradjangnge 

5. riGoa. 
Sisalani Arung-matoae Balandae. N asilaong Balandae toBonee 

toGoaetto sepue. Nappa5mani Arung Mangkasa 5 magěttěngnge 

llao-toGoa silaong Karaengnge riBontolangkasa 5 • N ammusu 'na 
toWadjo 5 e Balandae. Nariposo Tjělla 5 bonga riasěngnge Pěnna 

10. Tapa. Namate malasa Arungnge Pěnna Male silaong Arung Lep
pang La Mani. 

Nassuro Arung-matoae llao pole riWadjo' riArung Bettempola 
riDatue riSoppeng La Patjau 5, apa 5 kkuamui riWadjo 5 mmonro. 
N aia napoada: 

15. "Madetjengngi tateri Bone, apa' bali 5 ni toBonee, silaonni 
Balandae." 

Nasossonna Arung Bettempola sitinro 5 Datue riSoppeng. Nang
katonasa toBonee ttaro bentjeng kkua riTimurung. N akkua to
Wadjo5e ttaro bentjeng riadjanna Sailong. Nammusu 5 toWadjo'e 

20. toBonee ripallawangěnna Timurung naSailong. Nasessomua 
siwuno, nalari-wěnni toBonee. N awelaiwi bentjenna. N atini ttěrru 5 

toWadjo'e llao riMatjanang, nakkua ttaro-tudang. Nasuppěngngi 
Palakka Watampone, těnripoadanisia wanua baittju 5 e palili 5na 
Bone. 

25. N angkana Kalie riBone riasěngnge Daeng Mallengu 5 llao 
mangnganro riArung Bettempola ttiwi' lotong pattappulo pappa
soro s tau-maega. N aia napoada Kalie riBone: 
"Tamaseakkěng talai tje 5 de 5 na Bone patappulo lotong, nasoro' 

tau-maegata, apa 5 massě'mua kuwarěkkěng těkkiallupai ada 
30. nawawae Arung Mengewe pada mmita-Balandaengngi toBonee 

mmonroe riDjuppandang." 
N akkěda Arung Betteng: 
"Parewemui waramparammu. Iamua kupoada: napekkuna 

30. Mengewe El : Menge E2 Fl 
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d·e Karaeng van Bontolangkasa s tot Karaeng van Goa aan. Hij 
wisselde woorden met de Nederlanders. De Boneěrs vluchtten in 
de nacht naar de N ederlanders. Ook de Karaeng Matoa, I Map
pasanres geheten, vluchtte, samen met de Karaeng van Garěssi s 

met vrouw en kinderen, en nam de rijksornamenten van Goa mee. 
De Arung-matoa kwam nu in conflict met de N ederlanders. De 

Boneěrs en ook de helft van de Goarezen waren op de hand van 
de N ederlanders. Slechts vier Makasaarse vorsten bleven de partij 
van Goa en de Kai'aeng van Bontolangkasa 5 trouw. De Wadjo
rezen en de Nederlanders streden. Tjělla 5 bonga, Pěnna Taba ge
heten, sneuvelde. De Arung Pěnna Male en Arung Leppang La 
Mani stierven aan een ziekte. 

De Arung-matoa zond een bode terug naar Wadjos naar Arung 
Bettempola en de Datu van Soppeng La Patjau5

, want die ver
toefden daar in Wadjos. Hij zei: 

"Gij moest maar optrekken tegen Bone, want de Boneers zijn 
afvallig geworden, en doen met de N ederlanders mee." 

Arung Bettempola vergezeld van de Datu van Soppeng rukte 
nu op. Ook de Boneěrs waren er, zij namen stellingen in bij 
Timurung. De W adjorezen namen stellingen in ten W esten van 
Sailong. De W adjorezen en de Boneěrs streden in het gebied 
tussen Timurung en Sailong. N a één dag vechten vluchtten de 
Boneěrs in de nacht. Ze verlieten hun versterkingen. De Wadjo
rezen trokken meteen door naar Matjanang, en legerden zich daar. 
Ze staken Palakka en W a tampone in brand, om maar niet te 
spreken van de kleine dorpen, vazallen van Bone. 

Nu kwam de Kadi van Bone, Daeng Mallengus geheten, zich 
onderwerpen aan Arung Bettempola met veertig zwarte buffels 54

, 

opdat de troepen zouden worden teruggetrokken. 
De Kadi van Bone zei: 
"Verleent gij ons de gunst, dat gij een kleinigheid van Bone 

aanneemt, veertig zwarte buffels, opdft uw troepen zich terug
trekken, want ik houd stevig vast, en ben het niet vergeten, aan 
de woorden die Arung Menge overgebracht heeft, dat alle Boneers 
die in Djuppandang verb lij ven als N ederlanders beschouwd moeten 
worden." 

Arung Betteng zei : 
"Breng uw goederen maar terug. Dit zeg ik slechts: en hoe dan 

54 Het is waarschijnlijk dat "de zwarte buffels" in deze tijd a! niet meer, zoals 
oudtijds, in natura werden aangeboden. De naam is bewaard gebleven voor een 
boete in geld, die de levering in natura verving. 
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dekkua ěngkai llao pole toBonee mmonroe ritana Mangkasa', 
těmmuita-Balandai ?" 

N akkěda Kalie riBone : 
"Detjenna líno těkkiduppatona, detjenna akera těkkiduppatona 

5. llěttu, riěsso kiaměs, kita-Balandaengngi toBonee mmonroe ritana 
Mangkasas. Naiadekkua kiwelaiwi adamměng, těnnapoummas

nakkěng Nasbita s.a.w." 
N akkěda Arung Bettempola: 
"Ianaritu adammu naissěng Alla-taala, nasa -'bi surona." 

10. Napura mangnganro toBonee nawelaiwi Matjanang Arung 
Bettempola. N atěrru s riSoppeng sitinro 5 Datue riSoppeng. N akkua 
ttaro-tudang riSoppeng. Nangngaru 5 na Arung Bettempola. Naewai 
mattělli, toSoppengnge. 

N atěllumpěnni purana mattělli s toSoppengnge nasossong llao 
15. riTanete sitinros toWadjo 5 e. Nakkumupa riBalusu nammusu'na 

toWadjo 5 e toTanetee. Nariala ulunna toTanetee dua. Namawasana 
Arung Pising Sulle-datue riSoppeng. Nalari toTanetee nrewě-' 

riwanuanna. Nasossong toWadjo 5 e masduppang toTanetee kkua 
riMado. Nariwětta Dato 5 Pattiro. Nalao toWadjo'e ttaro-tudang 

20. kkua riSappobatue. Nasuppěng llalo alaus angkanna Lipukasi 5
• 

Nammusu'na Balandae toWadjo 5 e. Nasaurěng toWadjo 5 e, nari
palari. N aripěppě-' sebentjeng toTempee. N aPilla s emmani mam
munriwi toWadjo 5 e. 

Nawelaiwi Goa Arung-matoae narewěs riwanuanna. Nari-
25. suppěnna Goa riBalandae. 

Nammusu 5 tonasia Arung Bettempola ripallawangěnna Tanete 
Sappobatue. Nainappa ppalele-onrong riAkkadjangnge. Nabalis 
ritěngnga-padang toSoppengnge. Nawelaiwi Datunna. Nawelaiwi 
Tanete Arung Bettempola silaong Datue riSoppeng narewě' riwa-

30. nuanna. 
Llěttus-wěnni Arung Bettempola riTosora silaong Datue ri

Soppeng, nalěttu s-ele s Arung-matoae riTosora pole llari riGoa. 
N asěppulo-pitumpěnninna polena to W adj o 'e riGoa nateriwi 

Soppeng. Těllaokia <a>lena Arung-matoae. Nasessomua mam-

5. -Balandaengngi Fl: -Balandaennina El -Balandaenna E2- 6. adamměng E2: 
amměng El ada kupoadae Fl 
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als de Boneers die in het Makasaarse land verblijven terugkomcn, 
beschouwt ge hen dan niet als N ederlanders ?" 

De Kadi van Bone zei: 
"Het goede van deze wereld noch het goede van het hiernamaals 

zal ons deel zijn tot op de dag der opstanding, als wij de Boneers 
die in het Makasaarse land verb lij ven niet als N ederlanders be
schouwen. Als wij ons woord breken, zullen wij niet meer tot de 
gemeente van onze profeet behoren." 

Arung Bettempola zei: 
"Allah ta'ala kent deze woorden van u en Zijn gezant is er 

getuige van." 
N adat de Boneers zich onderworpen had den, verliet Arung 

Bettempola Matjanang. Hij trok direct naar Soppeng samen met 
de Datu van Soppeng. Daar in Soppeng legerde hij zich. Arung 
Bettempola betuigde zijn trouw. De Soppengers legden een eed 
tegenover hem af. 

Drie dagen nadat de Soppengers een eed hadden gezworen, 
rukten zij op naar Tanete samen met de Wadjorezen. Toen ze nog 

, in Bal usu waren, streden de W adjorezen en de mensen van Tanete. 
Twee hoofden van mensen van Tanete werden buit gemaakt. 
Arung Pising de Sulle-datu van Soppeng raakte gewond. De 
mensen van Tanete vluchtten terug naar hun land. De 
Wadjorezen rukten op en raakten slaags met de menscn van 
Tanete bij Mado. Dato 5 Pattiro werd het hoofd afgeslagen. 
De Wadjorezen gingen zich legeren in Sappobatue. Ze staken het 
in brand Oostwaarts tot aan Lipukasi 5 • De Hollanders en de 
Wadjorezen streden. De Wadjorezen leden de nederlaag en wer
den op de vlucht gedreven. De mensen van Tempe werden met 
hun hele v:ersterking verslagen. Slechts de Pilla 5 dekte de achter
hoede der Wadjorezen. 

De Arung-matoa verliet Goa, en keerde terug naar zijn land. Goa 
werd in brand gestoken door de N ederlanders. 

Arung Bettempola streed nu ook in het gebied tussen Tanete 
en Sappobatue. Daarna verplaatste hij zijn kwartier naar Akka
djangnge. De Soppengers werden op het slagveld afvallig. Ze lieten 
hun Datu in de steek. Arung Bettempola~n de Datu van Soppeng 
verlieten nu Tanete en keerden terug naar hun land. 

Arung Bettempola en de Datu van Soppeng kwamen 's nachts 
in Tosora aan, en de Arung-matoa, die terugkwam van zijn vlucht 
uit Goa, in de morgen. 

Zeventien dagen nadat de Wadjorezen uit Goa terug waren ge
komen, trokken ze op naar Soppeng. De Arung-matoa ging zelí 
echter niet mee. Eén dag slechts streden de W adjorezen en ze 
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musuJ toWadjoJe nasuppěngngi Soppeng, těnripoadanisia paliliJna 
Soppeng. Nangnganro toSoppengnge. Natěttong paiměng Datu ri
Soppeng La Patjau J. Narewe riwanuanna toWadjoJe. 

NaJbawine Arung-matoae siala Datue riLompullě 5 riasěngnge 

5. We Toge. 
N asetaung purana nrumpa J Soppeng na mate Arung Bettempola 

riasěngnge Daeng Situdju. 
Nangka Balandae riTjenrana pole ritana Mangkasa 5 silaong 

toBonee tteriwi Wadjo 5
• Nangkato Luu 5 e Butungnge toSoppeng-

10. nge nasilaongěng tteriwi WadjoJ. Nabali 5 na toSidenrengnge to
Marioe toEnrekěngnge toDurie toBarokoe toPammanae llao-to
Bone. Nammusu 5 na toWadjo 5 e kkua riSalo 5 duae. Nalari toBonee 
Balandae. N ariala ulunna toBonee lě 5 bi sěppulo. N asossong pai
měng toBonee silaong Balandae. Nasiduppa Patolae. Nalari Patolae 

15. silaong torilau 5 -Wadjo 5 e. Nariala bentjenna kkua riAtimu. 
Naduappulo wěnninna pura llarinna Patolae riAtimu napasseuani 

alena toWadjo 5 e. Nammusu 5 paiměng toWadjo 5 e Balandae to
Bonee Butungnge kkua riParigi-riawa. Nalari toMengewe těmmita 
dara. Nalarina toWadjo 5 e sepalili 5

• Naia Arung Kading riasěng-
20. nge toRiwu siada-massu 5 bui toBonee. Narisuppěnna Peneki ang

kanna Penrang. Narisuppěttona Maniampadjo 5
• NaSekkanasumani 

těnnanre api, nalao Pilla 5 e ttaro bentjeng kkua riPenrang riolo. 
N ataroi bentjeng Patolae risě 5 dena Tjinnotta 5 bi. N arini riaturi 
bentjeng pallawangěnna bentjenna Pilla 5 e naPatolae. Naripabeta 

25. Patampanuae llao riAra. 
Naduappulo wěnninna purana llari-wampang toWadjose ri

Parigi-riawa narisuppěng Patilla 5 Tampangěng. N asossong Pilla se 
silaong Kapitangnge toAssa llao riTampangěng. Natě 5 ba 5 to
Soppengnge Pilla 5 e. Nalari toSoppengnge mmenre 5 ribuluse ri-

30. Tampangěng. Naia massěrro-ega 5 buangengngi alena riWalěnnae. 
N aripangnganro toSoppengnge riPilla se mattjutju-piu J mapopo
dapos, napasěngngěngngi aně 5 na ěppona ala napatingaraie ewa
ngěng Wadjo 5

• 

4. -Lompullěs : -Lampullěs El Fl -Lumpullě 5 E2 
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staken Soppeng in brand, om niet te spreken van de vazallen van 
Soppeng. De Soppengers onderwierpen zich. La Patjau 5 trad weer 
op als Datu van Soppeng. De W adjorezen keerden terug naar 
hun land. 

De Arung-matoa huwde met de Datu van Lompulle, W e Togě' 
geheten. Eén jaar na de verovering van Soppeng stierf Arung Bet
tempola, Daeng Situdju geheten. 

Nu waren er Nederlanders in Tjenrana uit het Makasaarse land 
gekomen om samen met de Boneěrs tegen Wadjo 5 op te trekken. 
Er waren ook Luwurezen, Butonnezen en Soppcngers die met hen 
optrokken tegen Wadjos. De mensen van Sidenreng, Mario, En
rekěng, Duri, Baroko, en Pammana vielen af en kozen de partij 
van Bone. De W adjorezen vochten bij Salo 5 duae. De Boneěrs en 
de N ederlanders vluchtten: Meer dan tien hoofden van Boneěrs 
werden buitgemaakt. De Boneěrs en de N ederlanders rukten op
nieuw op. Er vond een treffen plaats met de Patola. De Patola 
en de mensen ten Oosten van Wadjos vluchtten. Hun versterking 
in Atimu werd genomen. 

Twintig dagen nadat de Patola uit Atimu gevlucht was, ver
enigden de Wadjorezen zich. De Wadjorezen streden weer met 
de Nederlanders, Boneěrs en Butonnezen in Parigi-riawa. De 
mensen van Menge vluchtten, voordat ze nog bloed hadden gezien. 
De W adjorezen vluchtten nu met al hun vazallen. Arung Kading 
toRiwu geheten sprak in het geheim met de Boneěrs. Peneki werd 
in brand gestoken, tot Penrang toe. Ook Zuid-Wadjos werd in 
brand gestoken. En Sekkanasu slechts was nog niet door het vuur 
verteerd, toen de Pilla s versterkingen ging aanleggen in Penrang 
vóór .... 1"' De Patola legde versterkingen aan naast Tjinnotta sbi. 
En overal op het terrein tussen de bolwerken va'n de Pillas en 
die van de Patola werden regelmatig verspreid versterkingen aan
gelegd. De Patampanua werden op de vlucht gejaagd naar Ara. 

Twintig dagen nadat de Wadjorezen bij Parigi-riawa tot de 
laatste man op de vlucht geslagen waren, werden Patilla s en 
Tampangěng in brand gestoken. De Pilla s en de Kapitein toAssa 
rukten op naar Tampangěng. De Pilla 5 raakte in gevecht met de 
Soppengers. Deze vluchtten de bergen bij Tampangěng in. Zeer 
velen van hen wierpen zich in de W alěnna. En de Soppengers 
werden door de Pilla s tot onderwerping gebracht, ze zouden ver
vloekt zijn tot in hun nageslacht en hun haardsteden vernield 
worden -- en het zou op hun kinderen en kleinkinderen overgaan 
-, zo ze nog eens de wapens opnamen tegen Wadjo'. 

55 Waarschijnlijk is hier een nadere plaatsbepaling uitgevallen. 
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N aduappulo lima wěnninna purana mangnganro ritěngnga

padang toSoppengnge nawelaiwi Lagusi Balandae, nalao riTjen
rana. 
Nasěppulo wěnninna nawelainna Lagusi Balandae nangka to

- 5. Marilalěngnge mmuttama riWadjo 5 riasěngnge Dacng Mamala s. 

N aia nassikadongngi Arung-matoae toMarilalěngnge mmolaengngi 
lamumpatue riTimurung. 
Napatampěnni purana ěngka toMarilalěngnge naritjuke to

Pammanae. Naripasala passeadjingěngnge tassěppulona katinna 
10. Adjattapparěng Mario Enrekang Duri Baroko. 

Natěllumpulěng ssoro 5 na Balandae naripawelai Wadjo 5 Arung 
Menge, nalao mmonro riMaruluwatu. N aripasala Tempe sěppulo 
katinna. 

Naduattaung ěnněng wulěnna ssoro'na Balandae namate Pas-
15. danrěngnge riTua riasěngnge Daeng Paguling Pěnna We Apa, 

naritělla 5 Matinroe-rilem pongnge. N aěppona ttolai ma 'danrěng 
riasěngnge La Mappadjung Pěnna Saloong. 

N ariteri Sidenreng rito Wadjose. N aia nassisalangi risurona 
ttjukei toNepoe, těnnapogau 5 i; maduanna llaona riDjuppandang 

20. A 'datuangnge toApo siadada toBonee, těnnaissěngngi WadjoS, 
napoteai Arung-matoae. NaPilla 5 e riasěngnge La Gaus ppaewai 
toSidenrengnge, apas sipoipa 5 i Pilla'e Asdatuangnge riSidenreng. 

Nasiwuno toWadjose toriAdjattapparěngnge. Narisuppěng lisě' 
Belokka ritoWadjo 5 e. Nariwětta pallima Dalěng ponggawae ri-

25. Menge. Nariposo Kapitangnge toAssa. Nangkatona Arung Menge 
llao-to Wadjos. 

Narua wulěnna toWadjo'e mammusu 5 těssinawo toriAdjattap
parěngnge, nakarana gau 5 na Pilla 5 e ttudang ritěngngana Wadjos, 
napekali-ali maelo 5 ssuppěngngi Wadjo', karana gausnato Kapi-

30. tangnge toAssa. Ia napogau 5 mmuttama-wěnnie riSidenreng 
siadadainnana Pill a se A s datuangnge riSidenreng. N alamuni alena 
to W adj o 'e nrewě 5 riwanuanna. N alěttu s riTosora Arung-matoae. 

25. Menge. Nariposo E2: Menge naposo El - 28. gausna Fl: puanna E - 29. 
napekali-ali El: mappekali-ali Fl ppekali-aliwi E2 
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Vijí en twintig dagen nadat de Soppengers zich op het slagveld 
had den overgegeven, verlieten de N ederlanders Lagusi, en gin gen 
naar Tjenrana. 

Tien dagen nadat de N ederlanders Lagusi verlaten hadden, 
kwam de toMarilalěng, Daeng Mamalas geheten, Wadjos binnen. 
De Arung-matoa en de toMarilalěng werden het er over eens het 
verbond van Timurung te volgen. 

Vier dagen nadat de toMarilalěng er geweest was, werd aan de 
Pammanarezen een heffing opgelegd. De bondgenoten Adjat
tapparěng, Mario, Enrekěng, Duri en Baroko werden ieder met tien 
kati beboet. 

Drie maanden nadat de N ederlanders waren afgetrokken, werd 
Arung Menge uit Wadjos verwijderd, en hij ging in Maruluwatu 
wonen. Tempe werd met tien kati beboet. 

Twee jaar en zes maanden nadat de Nederlanders waren afge
trokken, stierf de Pasdanrěng van Tua, Daeng Paguling Pěnna 
We Apa geheten, en hij werd getiteld Matinroe-rilempongnge. 
Zijn kleinzoon, La Mappadjung Pěnna Saloong geheten, volgde 
hem op als Pasdanrěng. 

Sidenreng werd door de Wadjorezen aangevallen. Zij hadden 
een geschil, omdat bevolen was de mensen van N epo een heffing 
op te leggen en zij dit niet gedaan hadden; ten tweede omdat de 
A sdatuang toApo naar Djuppandang gegaan was om met de 
Boneers te spreken, zonder dat de W adjorezen er van af wisten, 
en de Arung-matoa wenste het niet. De Pillas La Gaus bracht 
de Sidenrengers tot verzet, omdat de Pill a s en de A s datuang van 
Sidenreng zwagers van elkaar waren. 

De 'Vadjorezen en de menscn uit de Adjattapparěng vochten 
met elkaar. Ret centrum van Belokka werd in brand gestoken 
door de Wadjorezen. Pallima Dalěng de ponggawa van Menge 
werd het hoofd afgeslagen. Kapitein toAssa sneuvelde.56 Arung 
Mcnge koos nu ook Wadjo$s partij. 

Acht maanden streden de W adjorezen en de mensen uit de 
Adjattapparěng zonder elkaar ten onder te brengen, vanwege de 
daden van de Pilla' die midden in Wadjos zat, en ze verhinderden 
hem in zijn voornemen om Wadjos in brand te steken,57 en ook 
vanwege de daden van Kapitein toAssa. Hij kwam 's nachts Siden
reng binnen nadat de Pilla' en de Asdatuang van Sidenreng met 
elkaar gesproken hadden. De Wadjorezen trokken af en keerden 
terug naar hun land. De Arung-matoa kwam aan in Tosora. Hij 

" 6 Of volgens de lezing van El : "Pallima Dalěng ... , gedood door Kapitein 
toAssa". 

57 Of: "en hij deed hen overlast aan, Wadjo s in brand willende steken". 
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Nasuroi mmě 5de 5 Pilla'e: lili 'nani Wadjo 5 těnnaonroimuni. Natea 
mmě'de' Pilla'e. Naia napoada: 

"Mau Arung-matoae salato. Ia' mupasalawa' pasalatoi Arung
matoae. Naia asalakku: kupauttamaiwi balí Wadjo', naia asalanna 

S. Arung-matoae: nakkěda-tjeua-uangngi tanae riWadjo 5 napasos
songngi toWadjo'e riSidenreng, natania assiturusěnna Wadjo'." 
Nasitudangěng toWadjo'e ttangnga'i asalanna Pilla'e nasitina

djaie, nade' riassiturusi. N aitana alena Pilla'e pasala, nakarana 
Arung Menge ppaingngě'i. Nadosai alena Pilla'e sěppulo katinna, 

10. apa' ia nasěng Wadjo' nasitinadjai sekuae. Nasěppulo tau-detjeng 
toMenge pada mpawa tassekatinna. N aripaenre' riArung-matoae, 
těnnatarimai. N aia napoada Arung-matoae: 

"Dua asalanna La Gau 5 těmmakkulle riwaramparangi: seuani 
narala-surěngngi tanae riWadjo>, maduanna napauttamaiwi balí 

15. Wadjo'. Naia adě-'-massana Wadjo': rirěttě'-tagěrro'i, adP
maonona Wadjo': ripassu'i, lili'nani Wadjo' těnnaonroimuna, 

naiapa nauttama riWadjo' ěngkapa gau' patudjunna, naria'
dampěngngěng: adě' ppassu'i, nadě'topasi ppauttamai." 
Makkědai saisa Arung toWadjo'e: 

20. "Adě'-maonona Wadjo' ripasalai sěppulo katinna, adě'-massana 
Wadjo' ripassu'i, lili'nani Wadjo' těnnaonroimuni, nauttamasi 
Penrang ma'binru' silaong lili'na Wadjo 5 • Apa' ia adě 5 -mara

djana Wadjo': mau mattěngngang taue siwuno rilalěng wanua, 
nangkana Penrang mmuttama mappangngadjaS, simadetjengěn-

25. nisia rilalěng wanua, těnnariala pa'binru 'na Penrang." 
N aia na poada Arung-matoae: 
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beval de Pilla 5 weg te gaan: in de vazalstaten van Wadjo' mocht 
hij niet meer wonen. De Pilla s wilde niet weggaan. Hij zei: 

"Zelfs de Arung-matoa is ook schuldig. W aar gij mij van be
schuldigt, beschuldig de Arung-matoa daar ook van. Dit is mijn 
fout: ik heb vijanden Wadjos binnen gevoerd. Dit is de fout van 
de Arung-matoa: hij is in zijn eentje in Wadjo 5 s zaken opgetreden 
en hij heeft de Wadjorezen tegen Sidenreng doen oprukken, zon
der dat er overeenstemming over was in Wadjos ." 

De Wadjorezen kwamen bijeen om te beoordelen wat de schuld 
van de Pilla' was, en welke passende straf zij daarvoor moesten 
opleggen, maar er werd geen overeenstemming bereikt. De Pilla s 

zag in dat hij schuldig was, omdat Arung Menge hem waar
schuwde. De Pillas legde zichzelf een boete op van tien kati, 
want dat bedrag was volgens Wadjo 5 gepast voor hem. En tien 
mensen van gegoede stand uit Menge brachten ieder één kati op. 
Het werd bij de Arung-matoa gebracht, maar deze aanvaardde 
het niet. De Arung-matoa zei : 

"La Gau s heeft twee fou ten gemaakt die niet te vergoeden zijn: 
ten eerste heeft hij het land Wadjos in een buitenlandse oorlog 
betrokken, ten tweede heeft hij vijanden Wadjo' binnengevoerd. 
De strenge adat van W adj o'' is dat hem de bals wordt afgesneden, 
de milde adat van Wadjo' is dat hij wordt verbannen en in de 
vazalstaten van Wadjo' niet meer mag wonen, en dat hij Wadjo' 
pas binnenkomt als hij iets verdienstelijks gedaan heeft, dan wordt 
hem vergiffenis geschonken: de adat zendt hem weg en de adat 
brengt hem ook weer binnen." 

Een deel van de Arungs der Wadjorezen zei: 
"De milde adat van Wadjos is dat hem een boete van tien kati 

wordt opgelegd, de strenge adat van Wadjo' is dat hij verbannen 
wordt en in de vazalstaten van Wadjos niet meer wonen mag, en 
Penrang komt weer binnen om te beschikken 58 tezamen met de 
vazallen van Wadjo'. Want dit is de grote adat van Wadjo': al 
zijn de mensen in het land bezig elkaar te doden, en Penrang komt 
binnen om te vermanen, dan is men weer goed met elkaar in het 
land, en de beschikking van Penrang wordt niet geaccepteerd." 

De Arung-matoa zei: 

58 Zie pg 42 nt 17. De speciale betekenis van ma'binru' (lett. doen, maken) in 
dit verband is niet zeker. Vermoede!Uk is de bedoeling hier: "een beschikking 
geven", zoals het in deze passage voorkomende pas binru J wel als "een (rech
terHike of bestuurlijke) beschikking" te vertalen is. 
Mogelijk is nauttama-ri Penrang te emenderen tot narang mmuttama.ri Penrang: 
"totdat Penrang weer binnenkomt", wat in de context in ieder geval zin zou 
geven. 
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"Iami pa'binrusna mupawelaie Wadjo' La Gaus, lilisnani Wa
djos těnnaonro<i>muni." 

Naiasi pa'binru'na toWadjo'e mmenre'-seWa:djo'e Arung 
makkunraie silaong makkunrai toWadjo'e iamaněng llao sbolo 

5. uae-mata riArung-matoae, mappalě'-palě' masěrro matau'. Nak
kěda Arung-matoae: 

"Iamisia pa'binru'na mupawelaie Wadjos La Gau', lili'nani 
Wadjos těnnaonroimuni." 

N ano s mu na makkunraie silaong Arung makkunraie. N alaosi 
10. riPillase Arung makkunraie silaong <makkunrai to>Wadjo'e 

llao 'bolo uae-mata, mappalěs-palě' masěrro matau'. Naia napoada 
makkunrai toWadjose: 

"Tatjirinaiwi lolangěngnge." 
N akkěda Pill a se : 

15. "Adě'namua Wadjo' kugěttěngngěngngi." 
Naduattaung toWadjose situdangěng ěsso wěnni, nade' pa'

binrus napudji Arung-matoae. Narimariangěnna Pillase riArung
matoae. 
Napitumpěnni purana rimariangěng nawelaiwi Wadjo', nalao 

20. riSekkanasu, nasilaong Arung Menge Daeng Makkilo s Daeng 
Mattudju Pěnna Lekkě'. 

N asěppulo těllu wěnninna narisossongi riArung-matoae. N asila
ong Pillase toManiampadjo'e toMawiwae toTempee toPammanae. 
Nammususna kkua manaoranna Sekkanasu. Naripalari, nariwětta 

25. djoa'na sisdi. Naripepěs Sekkanasu. Nariposo padaworoane
seamanna riasěngnge La Mappaseling Arung Baringěng. N arias
suro mmala Arung Menge riTjakkuridie dua marana'. N angkana 
mmuttama riSekkanasu Sangkaria riasěngnge Daeng Soreang. 
Nangkato A'datuangnge mmuttama riSekkanasu silaongěngngi 

30. ipa'na. Narisuppěnna Waetuo Pau Bakkě' ritoSekkanasue. Na
balisna Titintjo Data, narisossongěnna ritoWadjo'e. Nasisěmmua 
mmuni ballili-'na toWadjose. Nasuppěnni Titintjo Data. Naripa
beta llao riTosora. Nasuppěngngi Kading Penrang toSekkanasue. 
Nalao riTempe mmonro Pilla'e. Na'datuangnge silaong Sang-

35. garia mmonroangngi Sekkanasu. Nasossong Patolae. Namusu'i 
Tempe. N auttama Arung Bod jo silaong Arung Pannjili-' riasěng
nge La Tongěng 'baliwi Pilla'e. Narisuppěng Tempe sepue. 
Nalimampěnni purana risuppěng Tempe nasossong toWadjo'e 
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"Dit is slechts de beschikking: dat gij La Gau s uit Wadjo' 
verwijdert, dat hij in de vazalstaten van Wadjo' niet meer wonen 
mag." 

Dit was de beschikking van de W adjorezen: dat van geheel 
Wadjo' de vorstinnen en de Wadjorese vrouwen met hun allen 
opgingen naar de Arung-matoa, tranen stortend en smekend in 
grote vrees. De Arung-matoa zei: 

"Dit is toch slechts de beschikking: dat gij La Gau' uit Wadjo' 
verwijdert, dat hij in de vazalstaten van Wadjo 5 niet meer wonen 
mag." 

De vrouwen en de vorstinnen gingen maar weg. De vorstin
nen en de Wadjorese vrouwen gingen nu naar de Pilla 5

, tranen 
stortend en smekend in grote vrees. De W adjorese vrouwen 
zeiden: 

"Heb medelijden met het land." 
De Pill a' zei : 
"Ik houd mij slechts aan de adat van Wadjo' ." 
Twee jaar vergaderden de Wadjorezen dag en nacht, maar er 

was geen beschikking die de Arung-matoa goedkeurde. De Pill a s 

werd door de Arung-matoa beschoten. 
Zeven dagen nadat hij beschoten was verliet hij Wadjo', en 

ging naar Sekkanasu, en Arung Menge Daeng Makkilo 5
, Daeng 

Mattudju en P.ěnna Lekkě' vergezelden hem. 
N a dertien dagen trok de Arung-matoa tegen hem op. Met de 

Pilla' gingen mee de mensen van Zuid-Wadjo', Mawiwa, Tempe 
en Pammana. Ze streden ten N oorden van Sekkanasu. Hij werd 
op de vlucht gejaagd, en een van zijn manschappen werd het hoofd 
afgeslagen. Sekkanasu werd in het nauw gebracht. Zijn halfbroer 
van vaderszijde La Mappaseling Arung Baringěng sneuvelde. Door 
de Tjakkuridi werd bevolen Arung Menge met zijn kind te halen. 
N u kwam Sangkaria, Daeng Soreang geheten, Sekkanasu binnen. 
Ook de A'datuang kwam Sekkanasu binnen om zich bij zijn zwager 
te voegen. Waetuo, Pau en Bakkě' werden in brand gestoken door 
de mensen van Sekkanasu. Titintjo en Data vielen af, en ze werden 
aangevallen door de Wadjorezen. Eénmaal slechts knalden de 
geweren der Wadjorezen. Ze staken Titintjo en Data in brand. Ze 
werden op de vlucht gejaagd naar Tosora. De mensen van Sek
kanasu staken Kading en Penrang in brand. De Pilla' nam in 
Tempe verblijf. De A'datuang en Sanggaria bewaakten Sekkanasu. 
De Patola trok op. Hij streed tegen Tempe. Arung Bodjo en Arung 
Pannjili', La Tongěng geheten, kwamen binnen om de Pilla 5 te 
helpen. Half Tempe werd in brand gestoken. 

Vijf dagen nadat Tempe in brand gestoken was, rukten de 
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llao riLagusi. Nallopi toWadjo-'e napole-alauriwi. Nasuppěngngi 
Lagusi sepue. Nanreni api salassa'e. Nariposo Arung Tjiu riasěng
nge La Děrri. 
Naěnněng wulěnna těnritaro massu' tedonna toWadjo'e rito-

5. Sekkanasue ribukkadju sewali. Naiamana natattanra pakkadja
musu'na, rilaomana ritadjěngngi riPau naritaro llopo-' mmuttama 
lawang-tedong naritempa-boko' narisěrro, maega ulunna riala. 
Napadjana. Nalaosi riParia Patolae. Nabali'na toPariae. Nalesso'
mua llao Patolae riParia. 

10. Nauttama-wěnni Pilla-'e riTosora. Na'busěkkěngngi alena rima-
sigi' -loppoe. N a de' ta u mmissěngngi, a pa s těnriangngattaiwi. N a
riassuro mmala Patolae riParia. Narewě'-wěnnimuna llao riTosora. 
Namaelo' mpinru'i toWadjo'e detjeng. Nariwunona Arung Ka
ding, La Tjělla, kkua ritonrongnge riPenrang ripakkadja-musu'-

15. na Pilla'e. Namatjai'na Patolae. Nasossonna Patolae llao risalo' 
barue. N aompo '-ěssoi toPammanae nasěrroi sebentjeng. N a
suppěttoisia Alau'pasa' Pilla 'e. Nabeta riTalotěnreng toAlau ,_ 
pasa'e. Nammusu' rilalěng wanua. Nariposo dodjana toBottoe. 
Nasěppulo arua wěnninna mmonro Pilla'e rimasigi'-loppoe na-

20. rimariangi masigi'-loppoe riArung-matoae. Nalao toWadjo'e 
llewoi masigi '-loppoe, saisa ma mm usu' saisa mapparurung na
lapporiwi masigi'e. Nainappa ssuppěngngi. Nanretoni api gě'dong 
seWadjo-'e. Naiamua těnnamate nanre api Pilla'e matjirinanamua 
riana'-urena. Nalari Pilla'e nrewě' riSekkanasu. Nakkuamani to-

25. Wadjo'e ma'djuma' rilangkara'e riPallekorěng. 
N atěllumpulěng purana risuppěng masigi '-loppoe nangka to

Goae mmuttama riWadjo' mappangngadja'. Naia napogau' 
Pilla -'e ppabetaiengng~ toSekkanasue matteka riLagusi. N a pa beta-

13. mpinru 5 i El Fl: mpinru' E2 
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Wadjorezen op naar Lagusi. De Wadjorezen gingen per schip, zij 
benaderden het van het Oosten uit. Ze staken halí Lagusi in brand. 
Het vuur verteerde het paleis. Arung Tjiu, La Děrri geheten, 
sneuvelde. 

Zes maanden Iang lieten de mensen van Sekkanasu de buffels 
van de W adjorezen niet toe naar buiten te gaan, en onderdrukten 
hen voor een deel. Hierdoor slechts we,rden hun krijgslieden ... 5u: 

men ging hen bij Pau afwachten, men liet hen de buffelpaden op
gaan en er vastlopen 60

, men kwam hen achterop en sloeg hen 
hevig, vele hoofden werden buitgemaakt. En zij hielden op. De 
Patola ging weer naar Paria. De mensen van Paria vielen af. 
De Patola zag er van af naar Paria te gaan. 

Op een nacht kwam de Pilla' Tosora binnen. Hij verschanste zich 
in de grote moskee, zonder dat iemand het wist, want er was niet 
op gerekend. Er werd een bode naar Paria gezonden om de Patola 
te halen. Hij keerde in de nacht terug en ging naar Tosora. Hij 
wilde de Wadjorezen goed doen ( ?) 61

• Arung Kading, La Tjělla, 
werd gedood door de krijgslieden van de Pill a' op de hoge oever 
bij Penrang. De Patola werd boos. Hij rukte op naar de nieuwe 
rivier. Bij zonsopgang viel hij de Pammanarezen aan en sloeg hen 
en hun hele bolwerk. De Pilla' stak ook Alau'pasa~ in brand. De 
mensen van Alau'pasa' namen de wijk naar Talotěnreng. Ze 
streden in de dorpen. De dodja van de mensen van Botto sneuvelde. 

Achttien dagen bleef de Pilla' in de grote moskee, toen werd 
de grote moskee beschoten door de Arung-matoa. De Wadjorezen 
kwamen de grote moskee omsingelen, een gedeelte vocht en een 
gedeelte haalde de moskee omver 62 en stapelde er (brandstof?) 
tegen aan. Daarna staken ze hem in brand. De brand verwoestte 
ook het centrale magazijn van Wadjo'. De Pilla' ontkwam slechts 
aan de vuurdood, doordat hij zijn neef wilde ontzien. De Pilla' 
vluchtte terug naar Sekkanasu. De Wadjorezen hielden Vrijdags
dienst in de langgar in Pallekorěng. 

Drie maanden nadat de grote moskee in brand gestoken was, 
kwamen er Goarezen Wadjo' binnen om te vermanen. De Pilla' 
liet de mensen van Sekkanasu de wijk nemen en naar Lagusi over

:~ Jil., 

511 De betekenis van natatta(n)ra is niet duidelijk in dít verband, lett.: geken
merkt, duidelUk te zien. 

00 Llopos betekent eigen!Uk: ergens in weg zakken, in dít geval - kan men 
veronderstellen -: wegzakken in de modder van de buffelpaden (volgens dhr 
Djamali betekent la:wang-ted<:~ng dít) en dus: niet meer uit de voeten kunnen, 
vastlopen. 

ut mpi;nru s ... detjeng, lett.: goed maken, doen, heeft hier waarsch\jnlijk een 
speciale betekenis vgl. pg 301 nt 58. 

112 Mapparurung, omverhalen (menghalau kemari, volgens dhr Djamali) is onzeker. 
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toi toTempee llao riLagusi, nakarana pasbinrusna Mangkasase. 
Nabalisna Manaiampadjo' llao-toWadjos. Naměssangěnna to
Sekkanasue toTempee toPammanae. N asossossi to Wadjo 'e malli
wěng riLagusi. N alewoi. 

S. Natěllumpulěng toWadjose mattěmmu-tjittjing llewoi Lagusi, 
těttaroi mmuttama inanrena. Natea Pillase mangnganro. Nasoros
muna toWadjo'e, apa' těnnaulletosi mměllěrriangnge pěrrus 

masseadjing mappadaworoane massapposisěng. Tomaegaemmua 
masolang. Nalao riBone Pillase mappawakkangěng alena. Naia 

10. napoada Pillase riBone: 
"MaeJoska' namaseang Bone, napalěkkěngngas riWadjo', a pas 

sala ritanaku, oloa s talao-anroang talao-anroangnga s oloa s tawa
ramparangi tawaramparangia', dekkua taniamuna tagěrro-'ku 

nadapis ." 
15. Naia napoada Bone: 

"Těnnasampeang-sampusko Bone, těnnattua-pakuko, těnna

tongkangěkko a ,dene, těmmalakia tjěkka Bone." 
Nangkana surona Bone llao riWadjos. Naia napoada: 
"Ěngkairo La Gaus riBone maelos riellau asdampěngngěng n-

20. Wadjos." 
N aia napoada Arung-matoae: 
"Asalanna La Gau s nasiturusi Těllumpottjoe ppoteai, a pas 

nasempě'i paunna, naruttungngi taratana, narěppasi ittěllosna, 

natalingiwi inanna. Naia adě'na tau makkuae asalanna riteppěsi 
25. tanru' na, rialangngi panasana, rilasě 'i." 

Napatattaung mammusu' Arung-matoae Pilla'e těssinawo, 

sekuatoisia dja'-musu'na tomadja'e wali-wali. 
Nataro sawung Arung-matoae. Natě'doi aně'na riasěngnge We 

Allěmma. Nariappaulori Arung Menge La Pasaus riLa Tulung 
30. toAkkuněssě-'. Naluppě' La Tulung malliwěng riLagusi ttiwis 

12. talao-anroang Fl: om. E - 12-13. tawaramparangi Fl: om. E - 17. tjěkka 
E2: tjekka El -dje Fl 
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steken. Ook de mensen van Tempe liet hij naar Lagusi uitwijken, 
vanwege de beschikking der Makasaren. Zuid-W adjo 5 viel hem 
af en koos Wadjo-' partij. De mensen van Sekkanasu, Tempe en 
Pammana stonden er nu alleen voor. De W adjorezen trokken weer 
op, en staken over naar Lagusi. Ze omsingelden het. 

Drie maanden lang hielden de Wadjorezen Lagusi rondom in
gesloten, en li eten er geen voedsel binnenkomen. Maar de Pilla 5 

· wilde zich niet onderwerpen. De W adjorezen trokken maar af, 
want zij konden niet onverschillig staan tegenover het lot van hun 
familieleden, hun broeders en hun neven. Het volk slechts ging er 
door te gronde. De Pilla 5 ging naar Bone om zich aan Bone toe te 
vertrouwen. Hij zei tot Bone: 

"Ik wil dat Bone mij de gunst verleent om bij Wadjo 5 voor 
mij te pleiten, want ik ben schuldig tegenover mijn land, kunt gij 
vergeving voor mij gaan smeken, doe dat dan of kunt ge het voor 
mij vergoeden, doe dat dan, als het mij maar niet mijn bals kost." 

Bone zei: 
"Bone hangt u niet op als een sarong, ........... 63

, duwt voor 
u de trap niet omver, maar Bone beschermt geen onoprechte 64

." 

Er ging een gezant van Bone naar Wadjo-'. Hij zei: 
"La Gau-' is in Bone en wil dat er voor hem vergiffenis gevraagd 

wordt aan W adjo 5 
." 

De Arung-matoa zei: 
"De overtreding van La Gau 5 hebben de Těllumpottjo eenstem

mig veroordeeld, want hij heeft zijn nest omgetrapt, zijn kooi laten 
instorten, zijn eieren gebroken, zijn moeder met de horens ge
stoten. De adat voor iemand met een dergelijke schuld is, dat zijn 
horens worden afgesneden, zijn nekkwabben hem worden afge
nomen, en dat hij gecastreerd wordt." 

Vier jaar streden de Arung-matoa en de Pill a 5 zonder elkaar 
ten onder te brengen, evenlang duurden de oorlogsrampen van de 
boosdoeners aan beide kanten. 

De Arung-matoa liet hanengevechten houden. Hij liet de oren 
van zijn dochter W e Allěmma doorboren. En Arung Menge La 
Pasau-' werd bestolen door La Tulung toAkkuněssě 5 • La Tulung 
liep over naar Lagusi met vrouw en kinderen. Wadjo-' zond een 

n:l Leest men zoals dhr Djamali voorstelde: těnnattua-pakkuko, wat hij vertaalde: 
(Bone) kan u niet zó laten behandelen, dan lijkt deze uitdrukking naast de 
anderen wat te weinig zeggend en te weinig beeldend. Men kan ook denken 
aan een spreekwijze met paku, varens, erin. Hoe het daaraan voorafgaande 
woord dan luidde, blijft echter een vraag. 

n-t Tjěkka betekent volgens dhr Djamali : sérong, scheef, onoprecht. Ook deze 
uitdrukking blijft echter onzeker. 
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a ne na na wa winena. N ariassuro mella u ri W adj o 5 , na tea Pill a 5 e 
ma 'bereangngi La Tulung. 

N asewulěng silao-rewěkkěng suroe wali-wali, narang siledja 5 • 

Naia letena nasiadjěng toWadjo 5e Pilla 5e. Makkědani Pilla'e: 
S. "N a 'dampěngngěngnga' Wadjo 5, kusossong mmewai ada to-

Sidenrengnge. Naiadekkua tteai marola riWadjo 5, mammusu 5na 5 

toSidenrengnge. N amassepa babuana W adjo 5, nabalia' ěngkaga 
těnna 5 gangka pakkullekumua." 

N aia napogau 5 Arung-matoae ssěllukěngngengngi bila-bila 
10. lili 'na Wadjo 5 , nassuro ttěrreangiwi. N asossong Arung-matoae 

llao riSidenreng. N akkua ttaro-tudang riAratěng. N abalala to W a
djo5 ssossong, apa 5 těssossongngi Ranrěngnge riTua, nade 5to 
ssossong Pilla 5e. Namagělli Arung-matoae La Dukěllěng. Naia 
napaoda ritoWadjo 5e: 

15. "Mupatěttong-ritěngngapadamma 5 Arung-matoa, nae teano 
kupammusu 5 • Ala-ritěngngapadassi akkarungěmmu." 

Narewě 5muna Arung-matoae. Narewě'tona toWadjo 5e. Nakkua 
riBelawa mmonro Arung-matoae nawerenni akkarungěnna toWa
djo5e. Natarimani Wadjo 5. Natangngaduappulo taunna Arung-

20. matoa La Dukěllěng nassu 5, nalao riPeneki mmonro. 
N angka Datu Luu' ttampaiwi llao riLuu 5 riasěng La Poto 

Daeng seua riasěng La Rukka toPawewangi. Nasitinro 5na llao 
riLuu 5 • N atěllumpěnni mmonro riLuu 5 ttadjěngngi adanna Luu 'e, 
nade 5pa nassiturusi Luu 5e. Nade 5to nassiturusiwi Luu 5e massuro 

25. mmalai, narewě'muna pariměng riPeneki. 
Naiasi La Ma'danatja ttolai Arung-matoa, naripassu'. 
NaLa Patjau 5si Arung Menge ttolai Arung-matoa, naripalesso'

musi. 
Naiasi La Mappadjung Ranrěngnge riTua ripatěttong Arung-

30. matoa. Narilewo Peneki ritoBonee naripatjakiri. Nassu'to Pilla 5e 

3. siledja 5 Fl: siletja(?) El sileppan!T E2 
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gezant om hem op te eisen, maar de Pilla, weigerde La Tulung 
te geven. 

Een maand lang gingen de gezanten van beide partijen heen en 
weer, totdat ze elkaar (op de hielen) trapten. Langs deze weg 
sl o ten de vV adj orezen en de Pill aJ vrede : de Pill a s ze i : 

"Schenkt Wadjos mij vergeving, dan trek ik op om met de 
Sidenrengers te spreken. Als zij Wadjos niet willen volgen, strijd 
ik met de Sidenrengers. Pas als Wadjo 5 medelijden heeft, .... 65." 

Maar dit deed de Arung-matoa: de bila-bila rondsturen aan de 
vazallen van WadjoS, en hij beval ze rond te brengen. De Arung
matoa rukte op naar Sidenreng. Hij legerde zich in Aratěng. 

Slechts af en toe deden Wadjorezen een aanval, want de Ranrěng 
van Tua trok niet op, en de Pilla s evenmin. De Arung-matoa La 
Dukěllěng werd boos. Hij zei tegen de Wadjorezen: 

"Gij hebt mij op het slagveld tot Arung-matoa aangesteld, maar 
gij wilt niet dat ik u ten oorlog voer. N eem dan uw koningschap 
ook weer op het slagveld terug." 

De Arung-matoa keerde terug. De Wadjorezen keerden ook 
terug. De Arung-matoa vertoefde in Belawa, toen hij de Wadjo
rezen zijn koningschap gaf. W adj oJ aanvaardde het. La Dukěllěng 
was vijftien jaar Arung-matoa geweest, toen hij aftrad, en hij ging 
in Peneki wonen. 

De Datu van Luwus nu nodigde uit om naar Luwu 5 te komen: 
. . . . . geheten La Poto Daeng . . . . . en één geheten La Rukkl 
toPawewangi.66 Tezamen gingen zij naar Luwu'. Drie dagen 
bleven zij in Luwu 5 wachten op de woorden van de Luwu
rezen, maar dezen hadden nog geen eenstemmigheid bereikt. De 
Luwurezen waren het er evenmin over eens of ze hem zouden 
laten halen, en ze keerden maar weer terug naar Peneki. 

La MaJdanatja volgde nu op als Arung-matoa, en werd afgezet. 
La Pa tj au s Arung Menge volgde nu op als Arung-matoa, en 

men liet hem ook weer aftreden. 
La Mappadjung Ranrěng van Tua werd nu aangesteld tot 

Arung-matoa. Peneki werd omsingeld door de Boneers en werd 
•••••••••• 

67
• De Pilla s, La Gau s geheten, ging ook weg. De 

m; De laatste zin van de woordcn van de Pillas is niet duidelijk. Men kan ver
onderstellen, dat er staan moet: Laat Wadjo, mii pas helpen wanneer mijn 
krachten niet toereikend bl~iken (,qangka pakkuleku.: mijn krachten zijn toe
reikend), maar de woorden van de tekst laten een vertaling in die zin niet 
helemaal toe. 

66 In deze zin moeten enige hiaten zijn. Men zou in ieder geval verwachten: "één 
geheten La Poto Daeng zo en zo en één geheten La R. toP.". 

67 Ripatjakiri is onbekend. Misschien moet men Jezen : narvpa.tjakkari en een 
betekenis daarvan veronderstellen als: men stelde (de kanonnen) tegen het op 
(I jak k a 5 : in stelling brengen van kanonnen). 
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riasěngnge La Gau 5
• Nasituru 5 toWadjo 5 e llao riArung Peneki 

riasěngnge La Dukěllěng mellaui alapparěnna nagi-agi pa 5 binru s_ 

na Wadjo 5
• Nasuroe Pěnna Djeta llao riPeneki. Naia napoada 

Arung Peneki: 
5. "Mau nattěllumpottjoia 5 ?" 

Naiasi napogau 5 toWadjose mamměkko 5 e. 

Naduattaung rilewo, nariposo Patolae riasěngnge La Tobo. 
Agana mapepě 5 na Peneki naellau bantunna riWadjo 5

• Nalao 
surona Wadjo 5

• Naia napoada Wadjo 5
: 

10. "Agi-agi napoelo 5 Wadjo s, iani napogau s Arung Peneki." 
N akkěda Arung Peneki : 
"Agi-agi pa 5 binru sna Wadjo', iani kkua, dekkua taniamuna 

Bone. Dekkua risaliwěnna WadjoS, sangngadi llengo'i wadong
alaměkku sangngadi mapaděngngi peretiwikku, rekkua risaliwěnna 

15. Wadjo'." 
Naiasi napoada Wadjo 5

: 

"Makkamaseni ana'-ěppota. Naia nasěng madetjeng Wadjos 
tawerengngi La Pakka Wadjo', apa' topasalatu." 

Naia napoada Arung Peneki: 
20. "Těllaing adakku, suro. Agi-agi pasbinru'na Wadjo'." 

NarewPna surona Wadjo 5
• Aga naenre'si paiměng toBonee. 

Naritěllosna Peneki. Nammusus rilalěng wanua toPenekie. Nari
poso La Pakka riappasarěngnge. Aga nassurona Wadjo 5 riBone. 
Nakkěda surona Wadjo': 

25. "Madjěngngi ssoro' seadjikku ribola-tudangěnna, kusitanraiang 
ěsso kusiduppa riTimurung. A pa 5 ěngkani ada alapparěnna Arung 
Peneki." 

Naia napoada ArumPone: 
"Soro 'no, suro. Massurotopa 5 sa matu 5 riseadjikku." 

30. Aga nassurona Bone llao riWadjos, nasuroe La Udu 5 silaong 
toMarilalěngnge. N akkěda surona Bone: 

"Ia nasuroangnga 5 seadjitta Bone: iagaritu ěngkana ada alappa
rěnna Arung Peneki riW adj o 5 , natarimanagi seadjitta Bone?" 

5. nattěllumpottjoia' E2: nattěllumpottjoa El - 24. Nakkěda surona Wadjo 5 

E2: om. El - 29. matu' E2: om. El 
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W adjorezen besloten naar Arung Peneki, La Dukěllěng geheten, 
te gaan om hem te vragen om zijn bereidverklaring zich aan een 
oordeel te onderwerpen 68

, wat ook de beschikking van Wadjo 5 zou 
zijn. De gezant Pěnna Djeta ging naar Peneki. Arung Peneki zei: 

"Ook al valt de Těllumpottjo mij aan ?" 
W at de W adjorezen deden was zwijgen. 
Toen het beleg twee jaar geduurd had, sneuvelde de Patola, La 

Toho geheten. Toen kwam Peneki in het nauw en verzocht om 
hulp aan de Wadjorezen. Een gezant van Wadjo 5 ging er heen. 

· Wadjo 5 zei: 
"Wat Wadjo 5 ook maar wil, dat doet Arung Peneki." 
Arung Peneki zei: 
"Wat ook de beschikking van Wadjo 5 is, zo zal het gebeuren, 

als het maar niet Bone is. Als het iemand van buiten W adjo 5 is, 
dan niet voordat mijn zwaardkolf 69 gebroken is, en mijn levens
geest 70 uitgeblust is, als het iemand van buiten W adj o' is." 

W adj o s zei weer: 
"Heb medelijden met uw nakomelingen. Dit dunkt Wadjo' 

goed: dat gij La Pakka aan Wadjos geeft, want hij is de schuldige." 
Arung Peneki zei: 
"Ik heb niets anders te zeggen, gezant. W at ook de beschikking 

van Wadjo 5 is." 
De gezant van Wadjo 5 keerde terug. Toen trokken de Boneěrs 

opnieuw op. Peneki werd nu verbrand. De mensen van Peneki 
streden in het dorp, La Pakka sneuvelde op de marktplaats. Toen 
zond Wadjo 5 een gezant naar Bone. De gezant van Wadjos zei: 

"Laat mijn broeder aftrekken naar zijn woonhuis, en laten wij 
een dag afspreken om elkaar te ontmoeten in Timurung. W a nt er 
is een bereidverklaring van Arung Peneki." 

De ArumPone zei: 
"Keer terug, gezant. Ik stuur straks wel een gezant naar mijn 

broeder." 
Toen zond Bone een gezant naar Wadjo', en het was de gezant 

La Udu 5 met de toMarilalěng. De gezant van Bone zei: 
"Met deze boodschap heeft uw broeder Bone mij gezonden: wat 

betreft dat er een bereidverklaring is van Arung Peneki aan 
W adj o', zal uw broeder Bone dat aanvaarden ?" 

68 Alappcwěnna betekent: relanja dibitjarakan perkaranja (Noeroeddin, Penga
djaran Puang Rimasgalatung, pg 348). 

69 Een wadong is een geweerkolf, een wadong-alaměng dus misschien een zwaard
gevest. 

70 Peretiwi, eigenlijk: onderwereld, is hier met levensgeest vertaald naar analogie 
van de uitdrukking paděngngi bannapatinna, zijn levensgeest uitblussen. Een 
dergelijk gebruik van peretiwi is van elders niet bekend. 
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Naia napoada Wadjo': 
"Soro' no, suro. Massurotopa s sa matu s." 

Narewě-'na suroe. Aga nassurotonasa Wadjos llao riArumPone, 
nasuroe Pěn na D jeta silaong Pilla se. N akkěda suroe : 

S. "Ia nasuroangnga' seadjitta Wadjo': ada nawawae suroe La 
Udu' riWadjos riwěttu maelo' tatarimai ada alapparěnna Arung 
Peneki, ia napoada seadjitta Wadjos nasoro' seadjikku kusitu
dangěng riTimurung, tapaduppai rapangnge, tagěttěngngi běssi'e, 
tapasdiadjai riadjae, tapa'dilau'i rilau'e." 

10. N aia napoada A rum Pone: 
"Nadekkua Wadjo'na mměssěrriwi ada alapparěnna Arung 

Peneki, ssoro'ni seadjimmu." 
Aga narewě'na surona Wadjos. Nasoro'tonasia toBonee. 
Nasewulěng ssoro'na toBonee nasiduppa Těllumpottjoe riTimu-

15. rung. Nakkua toWadjo'e riTěllě' ttaro-tudang. Tammat. 

* * * 
Situdangěnni riTimurung ppakkědada Těllumpottjoe. ArumPone 

Arung-matoae Datue riSoppeng těttudassa. Makkědai Bone: 
"Tapaottonginisa ba tu Arung Peneki maegana pappedja '-tana 

riTěllumpottjoe." 

20. Makkědai Wadjo': 
"Těkkissěppasi pappedja'-tana Arung Peneki. Ianatu tapaduppai 

tarona Puang-riolota mallamumpatue riTimurung, tagěttěngngi 

běttji'e, na'diadja riadjae na'c!ilau' rilau'e, nasapatana bitjarae. 
Makkutanai Arung Ta' La Malla' toAllewoang: 

25. "Ia kupou tana idi 5 těllu massiadjing: iaga situdangětta těllu, 

pada maelo'nagi'tu mmolai tarona Puang-riolo mallamumpatue 
riTimurung ?" 

16 sqq. E1: om. aJ.- 18. pappedja 5 -'tana: papedjona(?) E1- 21. pappedja'
tana: pappedjona(?) E1- 23. nasapatana: nasipitana(?) E1- 25. kupoutana: 
kupogautana(?) E1 
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Wadjo' zei: 
"Keer terug, gezant. Ik stuur straks wel een gezant." 
De gezant keerde terug. Toen zond Wadjo' ook gezanten naar 

de ArumPone, en het was de gezant Pěnna Djeta met de Pilla 5
. 

De gezant zei : 
"Met deze woorden heeft uw broeder Wadjos mij gezonden: op 

het woord dat de gezant La Udu' naar Wadjo' gebracht heeft of 
gij de bereidverklaring van Arung Peneki wilt aanvaarden, zegt 
uw broeder Wadjos: mijn broeder trekke af en wij komen bijeen in 
Timurung, wij vergelijken onze wetten met elkaar, wij spannen de 
meetsnoeren, en wij brengen wat in het W esten hoort in het 
W esten, en wat in het Oosten hoort in het Oosten." 

De Arum Po ne zei : 
"Als Wadja' de bereidverklaring van Arung Peneki hevestigt, 

trekt uw broeder af." 
Toen keerden de gezanten van Wadjo' terug. De Boneers trok

ken eveneens af. 
Een maand na het aftrekken van de Boneers, vond de ontmoe

ting der Těllumpottjo in Timurung plaats. De W adjorezen leger
den zich in Těllě s. Einde. 

* * * 
De Těllumpottjo waren in Timurung bijeengekomen voor een 

bespreking. De ArumPone, de Arung-matoa en de Datu van Sop
peng waren niet aanwezig. Bone zei : 

"Laten we toch Arung Peneki schuldig verklaren,71 omdat hij 
zoveel rampen over de Těllumpottjo gebracht heeft." 

Wadjo' zei: 
"Wij kennen de rampen die Arung Peneki over het land gebracht 

heeft nog niet. Laten wij de inzettingen van onze vorsten van 
vroeger, die het verbond van Timurung sloten, met elkaar ver
gelijken, en de meetsnoeren spannen, opdat wat in het W esten 
hoort in het W es ten i s en wat in het Oosten hoort in het Oosten 
is, en de rechtspraak naar behoren functionneert." 

Arung Ta s La Mall a s toAllewoang vroeg: 
"Dit vraag ik u drieen als bondgenoten: zit gij drieen hier bijeen 

omdat gij de inzettingen van de vorsten van vroeger, die het ver
bond van Timurung sloten, wilt volgen ?" 

71 lett.: steen op hem laten drukken, d.w.z. op hem van toepassing verklaren de 
vloek, die bij de verbondssluiting in formule en door symbolische handeling 
was ,.uitgesproken" over ieder, die het verbond zou verbreken (zie pg 252 
rg 20-23). 
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Makkědai Sulle-datue riSoppeng: 
"Pakkutanannasatu Arung Tas pakkutanammu? N aiamua Pa~

bitjaraemmo." 
Makkědai Arung Betteng La Sangngadji Pillase La Gaus: 

S. "Kiassiturusiro." 
Makkědai toBonee toSoppengnge: 
"I a situdangětta těllu massiadjing pada maelo ,ni s mmolai 

lamumpatue riTimurung." 
Nawekkatělluni ppakkuling pakkutanangnge Arung Tas. Na-

10. kado toBonee toSoppengnge. N akkěda Arung Ta s : 
"Kupotosi ripassapukku." 
N asikado. N a pot o, ni. N aia nassi turu si massiad j ing pacl a ssoro se 

ssappa 5 detjeng. 
"Nanigi-nigi llolongang detjeng tasipaissěngngěng, sape 5 -tě 5 -

15. dung polo-těkkěng, burus tapodetjeng, nangkanna tasia 5 duppang 
massiad j ing." 

l. -satu: -satui El - 14. detjeng: dete(?) El 
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De Sulle-datu van Soppeng zei: 
"Is die vraag van Arung Tas ook uw vraag? Hij is slechts de 

Pasbitjara." 
Arung Betteng La Sangngadji en de Pillas La Gau s zeiden: 
"Wij stemmen er mee in." 
De Boneers en de Soppengers zeiden : 
"Wij zijn met ons drieen als bondgenoten bijeen, omdat wij allen 

het verbond van Timurung willen volgen." 
Ten derde male herhaalde Arung Tas de vraag. De Boneers en 

de Soppengers stemden in. Arung Ta' zei : 
"Ik leg er een knoop op in mijn hoofddoek." 
Men stemde in. Hij legde er een knoop op. Ze besloten als bond

genoten allen uiteen te gaan om het goede te zoeken. 
"En als iemand het goede verwerft, dan berichten wij het elkaar, 

gescheurd als een pajung, gebroken als een stok, het slechte is ons 
goed, totdat wij als bondgenoten elkaar ontmoeten." 72 

72 Deze laatste zin, in directe rede gesteld zonder dat de sprekers genoemd wor
den, geeft wel de slotformule, waarmee men de conferentie besloot. De ver
taling van de laatste bijzin is niet zeker. Men kan ook lezen: buru '-tappong, 
versleten als een staatsiekleed, en dan het volgende emenderen tot: de:tjeppa 
na s gang kana, een uitdrukking die elders in een zelfde verband voorkomt maar 
niet geheel doorzichtig i s : "pas als het goed i s, eindigt het" ( ?) zie pg 176 
rg 12, 17. 
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SUMMARY 

The object of the present study is, first and foremost, the publication and 
translation of a Buginese historiographical text that can serve as a representative 
example of this kind of Buginese literature and at the same time may furnish a 
basis for linguistic study of the Buginese language. 

Therefore the text is given in a full transcription that shows the phonological 
and grammatical features of the language more completely than the Buginese 
script itself which is used in most of the manuscripts and in all previous publi
cations. In the Introduction (Chapter B) some essentials of the Buginese language 
in general, concerning consonants, vowels, stress, sandhi, morphonology of some 
affixes, and morphology of the substantive, the adjective and the verb, are dealt 
with. 

The chronicle of Wadjo ~ here published has been chosen from amongst several 
historical writings regarding this Buginese state, which are mostly parts of larger 
manuscripts. A survey of all these writings is drawn up in the Introduction 
(Chapter C)1. Since many of these chronicles, lists of rulers and historical episodes 
differ more or less widely in stylistic form as well as in historical details, one 
has to pay attention to all of these in order to establish their reliability as his
torical sources, and to reconstruct the history of the state concerned, and to 
know what subjects Buginese historiography may comprise. So the material of the 
chronicle published can and must be supplemented, explained and, if necessary, 
corrected with the data of the other writings. ln the six chapters (Chapter D 1-6), 
treating of the successive periods into which the history of Wadjos during the 
time covered by the chronicle published may be divided, the contents of the 
Wadjorese historical writings are summarised, compared with each other and, if 
possible, critically valued. Also comparison with data from chronicles or diaries 
concerning other Buginese and Makasar states (e.g. Bone and Goa), and from 
Dutch documents, sometimes produced a starting point. 

The opening period of Wadjo~ (Chapter Dl) is very much in darkness. Severa! 
legends, often contradictory, are found, telling of the foundation and populating 
of a village, which was named Wadjo-' after a certain kind of tree. For instance, 
the foundation is ascribed to a special blessed prince from Soppeng, La Banras, 
whose daughter afterwards was bnried under a sacred tree in Wadjos, or to 
three princes from the nearby Tjinnotta 5 bi, who were descendants of the heavenly 
founder of that place, and became the first chiefs (Ranrb1g or Pa 5 daJnrěng) of 
the three divisions (limpo) of the \Vadjo 5 people: Bettempola, Talotěnreng and 
Tua. The head of their family became lord of the whole of Wadjos under the 
title of Batara Wadjo 5 • From this royal family most of the Jater princes of 
Wadjo' descended. The chronicle published and some other writings contain 
large portions devoted to their genealogy. The third Batara was dethroned because 
of his bad conduct and afterwards killed by the Ranrěngs or by some other 
renowned hero, according to some chronicles. 

N ow the hereditary principle was renounced with regard to the succession of 
the rulers-in-chief of WadjoS and after some time a prince of the royal family 
was elected as first Arung-nwtoa (principal ruler). All his successors were 
elected too. The liberties of the people were solemnly established. During the 
period of the first four Arung-matoas (Chapter D 2) the board of rulers was 
increased up to the number of forty, with three PaJSbate-lompos (great-standard
bearer), thirty Arung-maSbitjaras (princely judge) and three ambassadors. Only 
as a body were they allowed to take decisions in state affairs. In the same period 
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of time the territory of Wadjo$ was expanded by means of wars against many 
neighbouring regions, and by the voluntary joining in of others. They became 
allies ("brothers") or vassals ("children") or "slaves" of Wadjo 5 : thus it 
developed into one of the larger Buginese states. Its great leader and strategist 
was the heroic and wise fúurth Arung-matoa Puang riMa 5 galatung, who reigned 
for thirty years. 

Soon after his death (Chapter D3) Wadjo$, up till then ally of the big Luwu' 
state, was subdued by the rising power of Goa, as indeed were most of the other 
states of Southwest Celebes, and first became its vassal and afterwards its "slave". 
Only Bone was able to resist the military forces of Goa, with the secret help of 
Vv'adjo$, according to Wadjorese chronicles. In two of the nu.merous expeditions 
against Bone one Kameng (king) of Goa died and another was killed (1565). Bone, 
Wadjo$ and Soppeng concluded a triple-alliance (Těllumpottjo) to restore and 
maintain their independence (probably 1582). At last peace was made again between 
Bone and Goa in Meru (1591). During the forty years' reign of the Arung-matoa 
toU 5 dama (t 1607), warlike in his youth and fu!! of wisdom in his old age, 
Wadjo$ became again respected. 

New occasions for warfare arose when Goa adopted the Muslim faith (Chapter 
D4), at the initiative of its chancellor of the state Karaeng Matoaja in 1605 
(after his consulting the Arung-matoa toU ,dama, who foresaw the corning of 
lslam in a strange dream), while the other countries reíused to accept the new 
religion. Within a few years they were islamized by Goa's military force: Wadjo 5 

in 1610 and Bone, the last of them, in 1611. One of the Wadjorese writings relates 
how Muslim preachers, Dato 5 Sulaemana and Dato$ riBandang, gave instruc
tions to the chiefs and the people of Wadjo' about the theological, ethical and 
institutional princi ples of lslam. A board of religious functionaries (sara s) was 
appointed. Through his miraculous pilgrimage to Mekka, the first Wadjorese 
Kadi of Wadjo5 proved to be a holy man (wali). 

From 1612 till 1670 (Chapter D5) ten Arung-matoas ruled successively over 
Wadjo 5 • Now the alliance with Goa was firmly established and often Goa inter
fered in or got mixed up in Wadjo''s affairs. Wadjo 5 on the other hand 
assisted Goa in the new wars against Bone (1643, 1660 and 1667). Twice Wadjo~ 
was subdued by Bone, but Goa forced Bone into total surrender and treated it 
severely. The second time the Bonese prince Arung Palakka fled to Java, and 
returned with the Dutch fleet commanded by Admiral Speelman. In 1667 and 1668 
Goa was vanquished by them. The treaty of Bungaja confirmed its surrender. 
Finally in 1670 Wadjo 5 too was conquered by Bonese troops which took the 
capital Tosora (founded some years before) after a four months' siege, during 
which the Arung-matoa toSěngngěng lost his life. The new Arung-matoa signed 
a treaty of submission in Makasar. 

After that, for a long time Wadjo 5 was firmly held under control by Bone 
- not much is told about these years -, until a new warleader made his ap
pearance: Arung Singkang (Chapter D6). Returning from East Borneo where 
he had scored great success as a pirate, he and his followers started war against 
Bone and succeeded in conquering that and other adjoining states (1737). ln the 
meantime he was elected Arung-matoa and with the forces of the three Těllum
pottjo countries he undertook an expedition against the Dutch fort in Makasar 
(1739). Goa, where his friend, the Goarese rebel Karaeng Bontolangkasa$, now 
was appointed king, they used as their basis. However, the Bonese and most of 
the Goarese leaders were unwilling to co-operate and went over to the enemy. 
The attack on Makasar, after fruitless negotiations, was finally repulsed by the 
Dutch troops and the assailants fled home. A punitive expedition against Wadjo$ 
led by Governor Smout with Dutch and Bonese troops (1741), however, was not 
successful either. Though undefeated but having suffered heavy losses and mis
fortunes they returned, without forcing Wadjo$ to sign a new treaty of sub
mission. Arung Singkang remained known as the liberator of Wadjo,. But the 
last years of his reign were filled with civil war and conflicts with the neigh
bouring Sidenreng. Finally the people refused to support him any longer and he 
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resigned (1754). As Arung of Peneki he harassed the Bonese and was 
assailed by them. In 1763 a conference regarding his misdoings was held by 
representatives of Bone, Wadjo' and Soppeng, but no results were attained. ln 
1765 Arung Singkang died. With this conference the chronicle published comes 
to an end. 

(Chapter E) Other chronicles, though much less extensive, continue the history 
up till the 19th or 20th century. Two chronicles date from the 17th century, one, 
the published one, from the 18th. These three and some other ones (also the 
"episodes") are, wholly or to a large extent written in chronicle style: a con
tinuous and chronologically arranged narrative with chronological statements in 
time-distances (days, months or years). The other ones are "dynastically" arrang
ed: lists of Arung-matoas, each of them with a summing up of events that took 
place during his reign. The rniddle-part of the chronicle published, from the 
islamizing until Arung Singkang, has this form. Among the collected manuscripts 
no diaries concerning Wadjo' are found. One writing, covering several years 
of the history of Arung Singkang, gives accurate dates (Muslim and sometimes 
Christian too) of many of the events related and is probably based on a diary. 
Many of all these writings are mutually dependent. Again and again the same 
subject-matters have been dealt with, the same tales have been remodelled, 
adapted or copied, and often the history has been continued up to a stili later 
point of time. This historical literature shows an extensive and continual historio
graphical activity. The chronicle published is only one stage out of this process 
that has continued up to our present times. 
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lCHTISAR*) 

Maksud karangan ini ialah terutama untuk menerbitkan dan menterdjemahkan 
suatu teks historiografi (penulisan sedjarah) Bugis, jang dapat merupakan suatu 
tjontoh jang chas mengenai sastera Bugis dalam djenis ini dan jang djuga dapat 
dipergunakan untuk mempeladjari bahasa Bugis berdasarkan ilmu bahasa. 

Oleh karena itu teks ini telah disalin seluruhnja kedalam aksara Latin, sehingga 
sifat2 fonologi dan tatabahasa mendjadi lebih djelas daripada djika ditulis dalam 
tulisan Bugis, sebagaimana halnja dengan kebanjakan naskah dan penerbitan jang 
sudah2. Dalam Kata-pendahuluan (Fasal B) beberapa hal pokok dari bahasa 
Bugis diuraikan dalam garis2 besarnja, jaitu mengenai konsonan, vokal, tekanan 
(aksen), leburan bunji (sandhi), morfonologi beberapa bubuhan (affixen), dan 
morfologi kata-benda, kata-sifat dan kata-kerdja. 

Kronik keradjaan Wadio' jang diterbitkan ini adalah pilihan dari pelbagai 
karangan mengenai sedjarah keradjaan Bugis ini, karangan mana sering meru
pakan bagian2 dari naskah2 jang lebih luas. Suatu ichtisar karangan2 ini telah 
disusun dalam Kata-pendahuluan (Fasal C). Oleh karena banjak diantara kronik, 
daftar-radja dan "episoda" ini berlainan satu sama Iain dalam hal gaja dan 
perintjian2 sedjarah, maka kita harus memperhatikannja satu per satu, djika kita 
hendak memastikan dapat atau tidak dapat dipergunakan sebagai sumber ke
terangan2 sedjarah, seterusnja djika kita hendak menjusun kembali sedjarah kera
djaan jang bersangkutan dan hendak mengetahui pokok2 mana jang mungkin 
dilingkupi oleh historiografi Bugis. Djadi bahan2 kronik jang diterbitkan dapat 
dan harus dilengkapkan lagi, seterusnja didjelaskan dan kalau mungkin dikoreksi 
dengan mempergunakan keterangan karangan2 Iain. Sedjarah Wadjo' jang 
diliputi oleh kronik ini dapat dibagi dalam beberapa masa ber-turut2. Isi ka
rangan2 Wadjo' telah diichtisarkan dalam enam bab jang menguraikan masa2 itu 
(Fasal Dl-6), lagivula dibandingkan satu sama lain dan dimana perlu dikupas. 

Disamping ini, perbandingan dengan uraian kronik2 atau buku2 tjatatan harian 
mengenai keradjaan2 Bugis dan Makasar lainnja (umpamanja Bone dan Goa), 
serta perbandingan dengan dokumen2 Belanda, memberikan djuga bahan2 jang 
berguna. 

Permulaan sedjarah Wadjo' masih agak gelap. Ada pelbagai hikajat jang 
sering bertentangan mentjeritakan tentang berdirinja dan tentang penduduk suatu 
kampung jang diberi nama Wadjo' menurut nama sematjam pohon. Berdirinja 
kampung itu konon adalah djasa seorang anak radja jang berhikmat jang berasal 
dari Soppeng. Namanja "La Banra-'". Ia mempunjai seorang putri jang sesudah 
meninggal dikuburkan dibawah pohon keramat di W adj o s. Ada pul a hikajat 
jang mentjeritakan bahwa kampung Wadjo' didirikan oleh tiga orang anak radja 
dari kampung tetangga Tjinnotta 5 bi, jaitu keturunan dari dewa jang mendirikan 
kampung tsb. dan jang mendjadi radja2 (Ranrěng atau Pa 5 danrěng) jang pertama 
dari ketiga bagian (limpo) bangsa Wadjo': Bettempola, Talotěnreng dan Tua. 

Kepala keluarga mereka mendjadi radja seluruh Wadjo-' dengan gelar Batara 
Wadjo 5 • Kebanjakan radia Wadjo 5 jang kemudian adalah berasal dari keluarga 
radja ini. Kronik ini dan pelbagai karangan lainnja memuat adegan pandjang2 
jang menguraikan silsilah mereka. Batara jang ketiga dipaksa turun tachta karena 
kelakuannja jang buruk, kemudian ia dibunuh oleh tiga orang Ranrěng atau 
menurut beberapa kronik lainnja oleh seorang pahlawan jang lain. 

*) Indonesisch naar ontwerp van de Stichting Culturele Samenwerking te 
Amsterdam. 
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Sesudah itu prinsip turun temurun mengenai penggantian radia2 Wadios 
dikesampingkan dan tidak berapa lama kemudian seorang dari keluarga radia 
itu dipilih sebagai Arung-matoa (radia iang utama) iang pertama. Diuga peng
ganti2nia diangkat sesudah mengadakan pemilihan. Kemerdekaan2 penduduk 
ditentukan setiara resmi. Selama masa keempat Arung-matoa iang pertama (Fasal 
D2) dewan pangreh-pradia diperluas dengan tiga Pa. s bate-lompo (pendukung 
pandii), tiga puluh Arung-mas bit jara (radia hakim) dan tiga duta, sehingga 
djumlah anggotania mendiadi empat puluh. Keputusan2 mengenai pemerintahan 
hania dapat diambil dengan persetudiuan mereka semuania. Pada waktu itu diuga 
daerah Wadios diperluas dengan dialan merebut daerah2 tetangga dan djuga 
dengan penggabungan~ daerah2 jang lain setiara sukarela. Daerah2 ini mendjadi 
anggota-sekutu ("saudara") atau daerah-takluk ("anak") atau "hamba" W adio s : 
dcngan demikian keradiaan bertambah luas sehingga mendiadi salah satu kera
diaan Bugis iang besar. Pemimpin dan peniiasat perang iang ulung adalah Arung
matoa iang keempat iang berani dan budiman itu. Ia memerintah tiga puluh tahun 
lamania. 

Segera sesudah ia mati (Fasal D3), maka Wadios iang sampai pada waktu 
i tu masih bersekutu dengan keradiaan Luwu s iang besar i tu, ditaklukkan oleh 
Goa iang semakin bertambah besar kekuasaannia. Demikian diugalah halnja 
dengan sebagian terbesar dari keradiaan2 Sulawesi-Baratdaia. Mula2 Wadios 
mendiadi daerah-takluk dan kemudian diadi hamba Goa. Hanja Bonelah iang 
sanggup mencntang tcntera Goa, hal mana menurut beberapa kronik Wadios 
terdiadi ber kat bantuan rahasia dari Wadios. Pada dua diantara ekspedisi 
jang baniak melawan Bone seorang Karaeng (radia) Goa telah meninggal dan 
seorang lagi mati terbunuh (1565). Bone, Wadios dan Soppeng bersekutu untuk 
memulihkan dan mempertahankan kemerdekaan mereka (persekutuan Těllum
pottjo, mungkin 1582). Achirnia di Meru didiandiikan kembali perdamaian 
antara Bone dan Goa. Selama pemerintahan Arung-matoa toU s dama (meninggal 
1607) jang berlangsung empat puluh tahun, keradiaan Wadios dihormati kembali. 
Arung-matoa ini sewaktu mudania sangat berani dalam pertempuran2 dan sewaktu 
usiania sudah landiut mendiadi seorang budiman. 

Kemungkinan2 baru untuk berperang timbul sewaktu Goa memeluk agama 
Islam (Fasal D4). atas andiuran wazirnia Karaeng Matoaia pada tahun 1605 
(setelah bermUBiawarat dengan Arung-matoa toU ,dama, iang mendapat ilham 
mengenai muntiulnia agama Islam dalam suatu mimpi iang aneh), sedangkan negeri2 

lainnia menolak agama itu. Dalam beberapa tahun sadia mereka diislamkan oleh 
tentera Goa: Wadios pada tahun 1610 dan Bone sebagai iang terachir pada tahun 
1611. Salah satu dari karangan2 \Vadios mentieritakan bagaimana peniebar2 

agama Islam, Data s Sulaemana dan Datos riBandang, memberi peladiaran kepada 
radia2 dan rakiat Wadio, dalam dasar2 theologis (kalam) dan susila (fikh) serta 
tiiptaan agama Islam. Suatu dewan pediabat2 -agama (saraS) dilantik. Kadi 
Wadios iang pertama terniata seorang wali karena mu'diizat2 iang diadakannia 
pada penziarahannia ke Mekka. 

Dari tahun 1612 sampai tahun 1670 (Fasal DS) ber-turut2 sepuluh orang 
Arung-matoa memerinta:h Wadios. Persekutuan dengan Goa bertambah kokoh 
dan beberapa kali Goa turut tjampur tangan dalam soa12 Wadios. Dalam pada 
itu Wadios memberikan bantuan pada Goa dalam peperangan2 baru melawan 
Bone (1643, 1660 dan 1667). Dua kaJi Wadjos ditaklukkan oleh Bone, akan tetapi 
Goa memaksa Bone menierah tanpa sjarat dan bertindak keras terhadapnia. Pada 
penaklukan kedua kalinia Arung Palakka dari Bone melarikan diri ke Diawa 
dan kemudian kembali datang dengan armada Belanda iang dipimpin oleh Lak
samana Speelman. Pada tahun 1667 dan 1668 Goa pun ditaklukkan oleh mereka. 
Penierahan Goa ditetapkan oleh perdjandiian Bungaja. Achirnia pun Wadios 
direbut pada tahun 1670 oleh pasukan2 Bone, jang merebut ihukotania Tosora 
- iang didirikan beberapa tahun sebelumnja- setelah mengepungnja kira2 empat 
bulan. Arung-matoa toSěngngěng gugur dalam pertempuran ini. Arung-matoa 
penggantinia, menandatangani perdiandiian-penjerahan di Makasar. 

Sesudah itu Wadios lama sekali mendjadi daerah-takluk Bone- tentang masa 
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ini sedikit sekali ditjeritakan. Akan tetapi kemudian muntjullah seorang pemim
pin-perang jang baru: Arung Singkang (Fasal D6). Sekembalinja dari Kaliman
tan-Timur, dimana ia berhasil sekali sebagai badjak-laut, maka ia dan pengikuf2nja 
memerangi Bone dan berhasil pula menaklukkan keradjaan ini dan negeri2 te
tangganja (1737). Sementara itu ia telah dipilih mendjadi Arung-matoa dan 
dengan pasukan2 ketiga negeri Těllumpottjo ia mengadakan ekspedisi untuk 
menggempu.r benteng Belanda di Makasar (1739). Sebagai pangkalan mereka 
mempergunakan Goa, dimana kawannja, pemberontak Karaeng Bontolangkasa5, 
sekarang mendjadi radja. Akan tetapi rakjat Bone dan kebanjakan radja Goa 
menolak kerdja-sama dan memihak pada musuh. Setelah permusjawaratan2 tidak 
berhasil, maka serangan dilantjarkan terhadap Makasar, akan tetapi mereka 
dipukul mundur oleh pasukan2 Belanda dan pihak penjerang mundur kembali 
kenegerinja. 

Kemudian suatu ekspedisi jang dipimpin oleh Gubernur Smou.t dan terdiri dari 
pasukan2 Belanda dan Bone mentjoba membasmi Wadjo', akan tetapi sia2 sadja 
(1741). Walaupun pasukan2 Smout tidak mengalami kekalahan, akan tetapi karena 
kesulitan2 jarig dihadapinja sewaktu ekspedisi itu tenaga mereka sangat ber
kurang, sehingga mereka terpaksa menjetudjui sikap Wadjo~ jang tak bersedia 
menandatangani penjerahan. Arung Singkang tetap terkenal sebagai pahlawan 
kemerdekaan Wadjo'. Akan tetapi d.i-tahun2 achir dari masa pemerintahannja, 
Wadjo5 senantiasa menderita karena perang-saudara jang berketjamuk dan 
pertjektjokan2 dengan Sidenreng. Achirnja rakjat tak bersedia lagi membantu 
dan ia turun tachta. Sebagai Arung Peneki, ia mengganggu penduduk Bone dan 
kemudian ia diserang oleh mereka. Pada tahun 1763 diadakan konperensi oleh 
waki12 Bone, Wadjo5 dan Soppeng mengenai kelakuannja jang buruk itu, akan 
tetapi hasilnja tak ada. Pada tahun 1765 Arung Singkang meninggal. Konperensi 
inilah merupakan achir kronik jang diterbitkan disini. 

(Fasal E) Kronik2 lain, menjambung sedjarah Wadjo 5 hingga abad ke-19 atau 
abad ke-20, walaupun tidak setjara luas. Dua dari kronik2 itu mungkin berasal 
dari abad ke-17, dan satu, jaitu jang diterbitkan disini, dari abad ke-18. Seluruh 
atau sebagian terbesar dari ketiga kronik ini dan beberapa lagi jang lain (djuga 
"episoda") di tuli s dalam gaja kronik: jaitu berbentuk suatu sedjarah jang disusun 
sambung-menjambung dan menurut tarich sedangkan sebagai djangka-waktu 
dipakai: hari, bulan atau tahun. Jang lainnja disusun berdasarkan "dynasti'': 
daftar2 Arung-matoa dengan peristiwa2 semasa pemerintahan masing2. Bagian
pertengahan kronik jang diterbitkan disini, mulai dari masa pengislaman Wadjo 5 

hingga masa Arung Singkang, ditulis setjara demikian. Antara kumpulan naskah2 

tidak ada terdapat buku2 tjatatan harian mengenai WadjoJ. Satu karangan, jang 
meliputi beberapa tahun sedjarah Arung Singkang, memuat tanggal2 (menurut 
tarich Islam dan kadang2 menurut tarich Masehi djuga) dari peristiwa2 jang 
ditjeritakan disitu dan mungkin karangan ini berdasarkan suatu buku tjatatan 
harian. Kebanjakan dari karangan2 ini bersangkut-paut satu sama lain. Senantiasa 
pokokll:nja sama, begitu djuga tjerita2 jang disadur, disesuaikan atau disalin dan 
sering sedjarah diteruskan hingga saat lebih landjut. Sastera sedjarah ini mem
buktikan suatu "usaha" historiografi jang luas dan jang terus menerus dilakukan. 
Kronik jang diterbitkan disini hanja merupakan tingkatan dari proses ini, jang 
diteruskan hingga sekarang. 
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STELLINGEN 

I 

Voor een beschrijving van de geschiedenis van Z. W. Celebes i s een 
philologisch en historisch-critisch onderzoek van de producten der 
Makasaarse en Buginese historiografie onontbeerlijk. 

II 

Indien een Makasaars of Buginees historisch bericht zowel volgens 
de Christelijke als volgens de Moslimse tijdrekening gedateerd is en 
deze datering technisch juist geb1eken is, is dit een zeer sterke aan
wijzing voor de authenticiteit van het betreffende bericht. 

III 

La Ma'dukěllěng Arung Singkang (midden 18de eeuw) was iemand 
die "in de V.O.C. .... de overheerser, die met samenbunde1ing van alle 
krachten verdreven moest worden", zag, en daardoor een opmerkelijke 
uitzondering onder de uit de historie van Z. \V. Ce1ebes bekcnde 
Vorsten. 
Vgl. R. Th. Chabot, Verwantschap, stand cn sexe in Zuid-Celebes, 
Groningen/Djakarta 1950, pag. 128. 

IV 

Ret aannemen van verovering a1s de voorname oorzaak van het ont
staan der Buginese en Makasaarse "opperrijken" is niet onverenigbaar 
met een in deze rijken aangetroffen federatief bestuursste1sel. 
P. J. Kooreman, De feitelijke toestand in het gouvernements-gehied van 
Celebes en Onderhorigheden, IG S (1883) pag. 194. 

v 
Ret boekje "A Code of Bugis maritime laws", in 1832 anonym te 

Singapore verschcnen, is samengesteld cn uitgegeven door de Duitse 
zendeling in Engelse dienst te Malaka cn Singapore C. R. Thomsen. 

VI 

Ten onrechte neemt Matthes aan, dat er in de kroniek van Goa op 
pag. 157 regel 3 en 4 van zijn uitgave (Makassaarsche Chrestomathie, 
's-Gravenhage 1883 2) sprake is van de vrouw van Karaeng tuNipa
langga de oudere zuster van Karaeng tuMenanga-riMakkoajang ( Aan
teekeningen pag. 10). De passage moet als volgt vertaald worden: 

.. Tocn Karacng tuMenanga-riMakkoajang bet vernam, ging h~i naar 
zijn oudere broer [ni. tuNipalangga, die in Bone ziek lag] en stelde 
hem voor hierheen f d.i. naar Makasar] te gaan. Rij stemde daarin toe 
en er wordt verteld, dat hij hierheen kwam." 



VII 

De opvatting dat het Buginese -ha een "conjunctief"-betekenis heeft 
cn identiek is met het Javaanse -a is onjuist. 
R. A. Kern, De conjunctief in bet Boeginees, Bingkisan Budi, Leiden 
1950, pag. 162 v1gg. 

VIII 

Als bezwaar tegen de typering van het Maleise vers, d.i. de vers;·egel 
in pantuns en sjairs, als een zuiver woordvers is aan te voeren, dat 
woordverdubbelingen en samenstellingen de regelmaat van vier woor
den per vers verbreken. 
A. Teeuw, Taal en versbouw, Amsterclam 1952, pag. 10. 

IX 

Het is 1inguistisch onJUISt om de samenstellingen van de Bahasa 
Indonesia die zich duidelijk als zoclanig van de woordgroep onder
scheiden, onder de "vaste groepen" te rekcnen, zoals A. A. Fokker doet 
in zijn "In1eiding tot de studie van de Indonesische syntaxis" (Gro
ningenjDjakarta 1951) pag. 187 vlgg. 

X 

In de gedichtenbundel Njanji Sunji van Amir Hamzah 1s een 
mystieke trek duidelijk aanwijsbaar. 

XI 

De in Ahmadija-kringen bestaande opvatting dat het Arabische woord 
islám "vrede" of "ingaan in de vrede" betekent, is, hoewel etymologisch 
verdedigbaar, in strijd met het betreffcnde woordgehruik van cle Koran. 
en moet gezien wordcn als een symptoom van een ethisch-sociale ver
nieuwingsbeweging in de Islam. 

XII 

In cle leerstellingen van de Bhagavat Gita zijn de "Gulden Regel" en 
de rechtvaardiging van de K~atriya-plicht tot oorlogvoeren twee polaire 
consequenties van de eenheid van átman cn Brahman. 
Vgl. F. Edgerton, Bhagavat Gita, Cambridge Mass. 1946 II pag. 38, 83. 

XIII 

.,To distinguish between structural categories that are active in the 
language, and therefore have definable semantic correlates, and those 
which are not", is een elemcntaire noodzakelijkheid bij iedere taalbe
schrijving cn niet alleen ten hehoeve van ethnolinguistisch onderzoek. 
H. Hoijer in Language in Culture, American Anthropologist vol. 56 
no. 6 part 2, December 1954, pag. 99. 



XIV 

Als poging begrip te wekken voor de eigen waarden van anderc 
culturen in hun diversiteit is "Race et histoire" van Cl. Lévi-Strauss 
(Paris 1953) zelf een bijdrage tot de oplossing van de door de schrijver 
gestelde paradox, dat diversiteit enerzijds voorwaarde is voor een 
vruchtbare wederzijdse beinvloeding der culturen, maar anclerzijcls ver
loren dreigt te gaan als gevolg van deze beinvloeding. 

XV 

In "Das Kerygma unci der Mensch" van W. Holstcn (Miinchen 
1953), dat in terminologie en uitgangspunten invloed van de "Entmy
thologisierungstheologie" van R. Bultman vertoont, ontbreekt ten on
rechte een duidelijke positiebepaling ten aanzien van deze theologie. 
V gl. Kerygma unci Mythos, ein theologisches Gesprach, 2 cl ln, Hamburg 
1951-2, pag. 30, 204; Holsten, o.c. pag. 118. 

XVI 

In de betekenis van ta ethne in Matth. 28 : 19 is zowel een collectieve 
(., volken") als ecn individuele (blijkens de clirect volgende woorclcn. 
speciaa] autous) schakering aanwezig. Dit is verstaanbaar van nit het 
Hebreeuwsc gojin1. Vgl. ook Gal. 2 : 12. 
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