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VOORBERIGT.

-..

Het fJtJUniet te ontkennen, dat' ket zoo stil en nederig daarheen

gaande Bijbelgenootschapalleen meervoorde beoefeningfJtJnde talenon

zer Oost-Indisckebezittinge'llgedaankeeft,dan al degeleerdegen06tsckap-

pen van ons Vaderlandtezamen.

IIc zal thansniet sprekenoverde zendingvan een' Gericlcenaar Jaoa,

om aan te tooee«,noedienswerkzaamnedenaanleidinggegev(Jlflnebbentot

de later zoogrondigebeoefeningvan ket Javaansen.

Ik zal met stilzwijgende taalkundigefJerdienstenvan een'v. d, Tuuk

'Coorket Bataksck en anderepolynesiscketalen voorbijgaan.Ik zal ook

niet uitweidenOfJerde Spraakkunsten ket·Woordenboekl'an een' Hardè

land fJoordeDajakscnetaal.

Ik bepaalme tltans enkel tot de ondersteuning,dte ilczelf fJoormijne

Makassaarsclteen Boeginesckestudiën van ket Nederlandse1tBijbelge

nootsckapmogtondervinden.

Toen ik nu verscheiden'jaren geledenfJoorket eerstop last van dat

genootsckapnaar, Makassar vertrok, om die tgenmaalsnognooitweten-,
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sckappelijk bekandeldetalen te beoefenen,ten eindedaarin later den Bij

bel te kunnen vertalen,'werd mij uitdrukkelijk opgedragen,om ook de

kulpmiddelentot ket aanleerendier talen tIJvervaardigen.

Hieraan was het toe te schrijven, dat ik in dejaren L858, 1859 en

1860 gekeelvoorrekening!ialf.ketgenootschapbijdefirma O.A. Spin9'Zoon

tIJAmsterdamachtereenvolgenseeneMakasBaarBckeSpraakkunsten OkreB

tom.atkie,'lelijk ookeenMakasBaarschWoordenboekmetetknograpkiscken

Atlas, liet drukken.

Naar Oelebesteruggekeerd,publiceerdeik aldaar in 1864 bij K. Su.

tkerZarulte JlaKfHlarket eerUe'deel eener BoegineBCkeOkre8towJtkie.
,

Ook .deeeuitplJe werd edel en alleendoor ket BijlJelgenoot8ckapbek08'

ügd. Omrtll «Mer ook ket '/)/Jf'eolf} op dit werk en eenBoegineesckins-

gel'ijk8van een etlmograpkiBckenatla8 1XJ0rzienWoorderîÓOelcvoorzijne

rekening.teUden itrukken, kiertoe BOndket Genoot'Mep "au wegeden

tlJestamlZijfW fondie# geNIe~eid;IMNt lJet·BUJettlltleflWigeBCkande

van de HollanàBcke'naHt1geregd t/X)rdett.dat zij .teM genootscluJ,pzoo

wflflracAUtllilJer(,fQl,4l, .!JetN6f1erlarul8cfl,BijÓIJlgeno0t8ckap(ttB ket ware

iN den vloek deeddeelen, dien deverlickting onzerdagenovera.lleinrig-

tiMgeTl,die g9fÛdi.ensten zedelijkkeid voorltaa»,'Mijnt ",ttge/JfJroken

te kebben.

])qJ ·ket OenouliBJJlKIpeckteri» weérwil"/lil v/JI',minderingvaninkom8ten

'1loglloo"eelmo~lijle m'lJdewerkttatlJevorder.iRgvan de studieder 008t

Indi8che talen, blijkt ook weder kieruit, dat ket dit VlJrslu,g,ketwelkik

tkaN&aan hetpubliekafJtlbied,tlUW' zijne refceleingliet drulcloen.Te meer

verneUf/ik .miJ iderover, omdat m61l·rhliruit een, regt zal kunnenzien,
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op !loe onbekrompen'1!11 tlJetenBckappeUJkewijze !IetNederlandBcRBijhel-

genootBckapsteedsgearbeidkeeft.
,

Pot heoefenin{lder MaktuBaarBckeen Boeginescketalen, gelijk ook tot

hearbeidingmn al de kierhofJengenoemdewerken, wa8ket nRtuurlij" van

ket uiterst helang te ackten, dat ik eeneverzamelingfJanltandBcltriften

dier talen kado Het Bijhelgenoot8ckapbegreepdan ook fJoorz~ker tere/;t,

mij· te moeten magtigen, om "oor deszelf.BrekenitegzOOlIeelmogelijkMa

kaBBaarBdeen BoegifCeBckekandBckriften"an allerleiaardbijélrate bren-

gen. En eoo rMgt het mij na fJlJelmoeitegelukken, om eenecollectievan

203 Randschriftente erlangen.

Dat Rieronder"ersclteidenekOOf/Bthelangrijkege'(JiJndenworden,zal de

lezer, fJertrouwik, uit dit fJlJrBlagkunnen opmaken~ Dat ditjuiBt niet

va. alle·geldt, stem ik gereerJeUJktoe; doelt'(Joorgrondigeheoefeningvan

taal. en letterkunde, dient men ook van minder helangriJkegeBeltriften

kenniBte nemen, en daarom meende ik niet alleen rijpe en smakelijke,

maar ook onrijpeen onBmakelijke"ruclden in dezeverzamelingte moeten

opnemen. Daar ik eclüer hij ervaringweet, dat het vooralin den beginne

niet gemtJ.kkelijkie, om terBtondde kwaliteitdier OosterBehevruchtente

onderscheiden;zoo meendeik voor rJentoekomBiigenbeoefenaarvan Ma-

kaBBaarscken Boegineesckgeen' nutteloozenarbeidte fJerrigten,wanneér

ik een kort verBlagvan den inhoud der in deze verzamelingopgenomen'

handBchriftengaf.

Tevens "oegdeik daarhiJeen' heBc1J.rijfJingvan al de Ma1casBaarBcke

en Boegi1U8cRIJIuuNldriften, die ilcelderBin Holland, gelijk ook in En

geland en Duit8cllland, mogt leeren kennen. . Wat de handschriftenvan
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beide laat8tgenoemdelandenbetreft; zoo moestik mij bepalentot Aetgeen

ik in 1860, toenik Londenen B~liJn voorkOrtentijd bezoekt,ooarom-
\

trent aangeteekendkad, en dit wa8 tot mijn leedwezenkier en daarwat

al te beknopt. {Jndertu88cAenacAtte ik ket tock flanbelang.om ookdeze

mededeelingenniet terug te kouden• doordrongenal8 ilcbenflanket be-

8ri, dat ket voor de 8tudie eener OOBterscketaal in Europavangroot

qewigt is, om te weten, waar 1nende in die taat gesckreven'kandsckrif-

ten vinden kan. Ik koop daaromook, dat eenieder, die nogop andere

dan de door mij "ermeldeplaat8en eenig Makassaarsckof Boeginee8ck

kandsckrift mogt aantreffen,dit niet "erzwijge,maarter kenniaaevan ket

NederlandsckBijbelgenootsckapoJflanden ondergeteekendebrenge.

Alvorens nu tot de doormij ondernomen'taak ooerte gaan, nogeen

enkel woord over de tran8criptieder in dit 8tuk voorkomendeMaka8-

saar8cke,Boegine8cke,Arabisckeen Malei8ckewoorden.

Die flande beideeer8tgenoemdetalen bliJkeuit onderstaandtabelletje:

" k, "
.t ,

~ y,

~ g, ~ d,
~

r,

" fig, ,....D, -e 1,
'"'"'-- nr,

~ ngk, ~ "" w,

~ p, ~ ij, ~ s,

s. b, ~
dj, ~ 3,

,....,
~h.V m, ~ nj ,

,..... ........
~ mp, ~ njtj,

1700rt8koude men bij !tet lezeltvan de met Hollandsckekarakter8ge-

sckreven'Maka8Baar8ckeen Boegine8ckewoordenket volgendeopket oog:
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Een klein kapjelJovl3'nde lettergreepdient, om den lezer te waarscku

wen, dat daaropde klemtoonvalt.

De .AralJîsckete8)dià(..) wordtboveneenelettergeplaatst, om verdub.

belingaan te duiden, of lieverte kennente geven,dat die zoo uitgespro

ken moet worden, dat zij zoowelde voorafgaandelettergreepsluit. als de

volgendeopent.

De Boeginesckelij! (4) wordt weérgegevendoormiddelvan eenea

met een e-tje er boven(!). Dit teekengeeft tekennenonzeein geloofen

dergeliJken, evenwelmet dit onderscheid,dat menook iets vaneen'a-klank

moetlaten kooren. Van daar, dat de Mall3'ijerste Makassar,wanneerzij

BoegineescksckriJvenof spreken,dit teekenen dendaardooraangeduiden

klank dikwijlsgekeel weglaten,aleoo sleckt8eenvoudigeen'a-klanklaten

hocren. Welligt toaredit teekeneenigermatemet de Hebreeuw8ckeckatef-

patkack te vergelijken. --

Een liggerldstreepjebovenden klinker geeft te kennen,dat die lang

i8, bij voorbeeld:ä, i (= ie), 00, s, Ö.

Een sckuin88taandvande regter-naar de linkerhandloopendIJtreepje

bovenden klinker (bij voorbeeld:á, r.óe, é, ó) duidt aan, dat die biJ

zondersckerp (of sooal«de Boeqinee«ziek uitdrukt: másMdóe) moetuit

ge&prokenworden.

Wat de transcriptievan .AralJisckeen MaletlJckewoordenaangaat;

zoo ackt ik ookdaarvooreen tabelletjenoodzakelijkvan die letters, welke

door de geleerdenop versckillendewijzenmet HollandlJckekaraktersaan.

geduidworden:
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l!;Jth U"S è gh

dj ~Sj
,. llger: ê

~fj IJ" C, ç Ü q

l eh u"dh cl k
C

t éii Je, rt II h

~ ds .Jbili u liJ,.

) z ê
Voor de uitapraakder klinker' en áetI, klemtoonflerwiJ,ik naar de

"00f' iet Malea'Baar,cken Bóegineeackduw mfj aangeWJ»Ienteelten.. .dl-

leenlijk deel ik nog meàe, dat ik denklinker e , I()O all ltii lJijlKJorlJeeld

lKJorkomtin de Malei.cke oo01'fJoeg,el,ber en per, "eb aangeduidmet ii,

gelijk door V. d. Tuuk en anderenge,ckiedt.

B. F. MATTHES.
's GRAVENHAGE, t8i.5.

_.Iii-:



KORT VERSLAG
AANGAANDE

AI.LE MIJ IN EUROPA BEKENDE MAKASSAARSCHE EN

BOEGINESCHE HANDSCHRIFTEN,

VOORAL DIE VAN HET NEDERLANDSCR BIJBELGENOOTSCHAP

TE AMSTERDAM.

_e_

A. VERZAMELING VAN HET NEDERLANDseH BIJBELGENOOTSCHAP,

BIJEENGEBRAGT DOOR DR. B. F. MATTHE8.

Ne. 1 (kl. 8°" 93 bladz.) bevat in het Makassaarsch het verhaal

Bäyan Boedimän, hetzelfde als waarvan H. N. v. d. Tuuk in zijn' ver.

slagen van de Maleische handschriften der Royal Asiatic Society en van

het East-India house te Londen (Bijdr, van het Kon. lnst., 3de volg

reeks, Deel I, u. 414, en Tijdschr. v, N. lnd. 1849, Deel I, bI. 894)

gewaagt. De eigenaar van den vogel Bäyan Boedimän heet hier ook

HoJja Maë'móéna, 't Mal. I;)~ ~',-l>. En diens vrouw wordt

Bibi ffjatna genoemd, eene verminking van het Mal.~) ~. Het

handschriftje is zeer duidelijk en netjes geschreven, en wel, gelijk in

het Boegineesch bekend gesteld is, door zekeren goeroe Mang§.ilji van

Marana in de Afdeeling Noorderdistrikten van het Gouvernement van

Celebes en onderhoorigheden. Vooral het laatste gedeelte is blijkbaar

zeer verkort, en oP. verre na zoo uitvoerig niet, als in de Maleische

door V. d. Tuuk besproken' handschriften.

N°. 2 (kl, 8°., III bladz.) bevat twee Makassaarscheuit het Maleiscb

overgenomen' verbalen, het eene over het huwelijk van 'Ali met Moham

1
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med's dochter Fätimä (bl. 1, tot en met bl. 6,0),verg. de Hollander's

Handl., tweede druk, bI. alO, N°. 12, het andere tot titel voerende:
....0.... ,,'" ,,~ .... '..0 , ....

"geschiedenis van l.G.)~ en ~~ 1,)..a.J'~')' of Räbi'at van

de familie ~~. Het Maleischehandschrift, waaruit dit laatste ver-
u , •

haal ontleend is, heb ik nergens vermeld gevonden. Om te denken

aan het door V. d. Tuuk in zijn verslag der Mal. handschriften van de

Royal As. Soc. te Londen (Bijdr. ade volgr., Deel I, bI. 454) vermelde

stukje over de vrouw, genaamd ~), te denken, gaat bezwaarlijk,

dewijl de daar opgegeven inhoud volstrekt niet overeenstemt met dien

van dit verhaal, welke hierop nederkomt : §Jaich Zalnä staat te Bagdad

als bijzonder vroom en geleerd bekend. Räbi'at AI.'Adawieyat weet

daarom hare ouders te bewegen, dat zij haar bijdien kundigen priester

onderwijs in de godsdienst laten ontvangen. Als zij later belijdenis af

gelegd heeft, vraagt de priester haar ten huwelijk. Doch zij maakt be

zwaar, dit verzoek in te willigen, daar zij zich enkel en alleen aan

Allah wenscbt toe te wijden. Na herhaalde aanzoeken van den pries

ter, durft zij hem als haar' gewezen' leermeester nietlanger af te wij.

zen; doch ook nu blijft het geheel bij eene Platonische liefde, en wil

zij volstrekt van geen' nadere gemeenschap met hem weten. Na den

dood van §Jaich ZSlllä-slaat zij het huwelijksaanzoek van vier andere

§Jaich's geheel af, en sluit ten slotte nog een huwelijk met den vorst

des lands, doch alleen onder dezelfde voorwaarden als vroeger met

~aick Zd"ä.

Dit Handschrift is wederom zeer netjes en duidelijk geschreven

door Go'èroe-Mang~dJi van Marêna in de Afdeeling Noorderdistrikten

van het gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden, in het jaar

1857, gelijk een Boegineesch bijvoegsel aan.het slot te kennen geeft.

N°. 3 (kl, 4°. 94 bladz.) bevat 3 Makassaarsche verhalen, die onge

twijfeld uit bet Maleisch overgenomen zijn:

1°. de liefdesgeschiedenis van MaJJnöën
,. ~

(~~) en S{ti
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Lazlä (s4J), in Arabië en Perzië algemeen bekend. (bladz. I tot en

met 41.)

2°. de onder het vorig nommer reeds vermelde geschiedenis van

~aic4 Zaz"ä en Räbi'at .Al-'Adawiellat. Beide namen worden echter

verminkt in Séke jjJae'en RabillatoloalalJilla.(bl, 42 tot en met 59.)

8°. een verhaal van den Karae~na-hoatlla, of den fJGrstdee regens,

die meestal op zijn Maleisch Rädja-öëdjanbetiteld wordt. Deze Ka

ragnna-bosiya neemt de gedaante van een' kapel aan, om tot Siti.

Bo'lliiga-bo'èiigate kunnen naderen, die een paleis (malige), dat zij bij

de geboorte van haar' vader gekregen heeft, bewoont. Hij weet de ge

negenheid van de prinses te verwerven, maar als hij haar later eene

kist met prachtig goudwerk toezendt, geeft dit geschenk aanleiding tot

verwijdering tusschen de geliefden, en wordt daardoor de. bron van

groot verdriet.

Een witte kraai, die met het overbrengen van de kist belast was,

zette die, toen hij digt bij het paleis der vorstin gekomen was, op den

grond neder, om zich aan de kreng van een' vogel te vergasten. In

middels werd die kist door één der zoogsters van Siti-Bo'ènga-bo'èfiga

ontdekt, en tegen een' andere met allerlei leelijk speelgoed van niet

de minste waarde verruild. Bovendien werd de minnebrief van den

Regen-corstvervangen door een stuk, dat allerlei voor de vorstin belee

digende uitdrukkingen bevatte.

Hierdoor gevoeldeSiti-Bo'lliiga.bo'llngazich natuurlijk zeer gekrenkt,

en wilde van nu af aan niets meer van den minnaar weten. Deze liet

het daarop allergeweldigst regenen, zoodat er een hevige watervloed

ontstond, die het paleis der prinses ver van zijne plaats wegvoerde,

totdat zij eindelijk bij de woning van den verstooten' minnaar aan

landde. Als zij nu-maar terstond over die kist gesproken had, ware de

vrede onmiddellijk gesloten, doeh dit wilde zij niet doen, en hierdoor

berokkende zij ziohzelveeen talloos heir van onaangenaamheden.
1 ;/:-

•
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Eindelijk verneemt de vorst, op welke wijze bij en zijn geliefde beo

drogen zijn. En nadat de zoogster met haar zoon verbannen, en de

witte kraai van wegî{ haar' nalatigheid in een' zwarten vogel veran

derd zijn, wordt het huwelijk van Karo1nna-bostllaen siti-bdénga.

lJo"'efióánamaligemet luiste!' gevierd.

Dit handschrift is op slecht papier en met bleeke inkt geschreven,

zoodat het hier en daar bijna onleesbaar is.

De bijgevoegde portretten van Räbi'at en stti-Bo"'enga-boengá-na

maltfleen nog een paar andere teekeningen, waarvan één de twee te

zamen vereenigde harten van Madjnoenen Lailä voorstellen moet, ge

tuigen alles behalve van 's schrijvers teekentalen t.

N°. 4 (kt 4°., 182 bladz.) bevat twee Makassaarsche verbalen:

1°. bl, 1, tot en. met bI. 88, een' Makassaarsche bewerking van de

Maleische cltikällatNabi Yöèsoe!, of gescltiedenisvan Profeet Jozef,

vergel. de Holl. Handl., bI. 810, en H. N. v. d. Tuuk, Tijdschr. v.

N. J. 1849, I, bI. 896;

2°. bI. 85, tot en met bl. 182, de liefdesgeschiedenis van MadJnöen

en Srti Laila, die ook bij N°. 8 vermeld is.

N°. 5 (kl. 8°., 179 bladz.) draagt onder de Makllssaren den naam

van sdérá-lJo'ékoeráe,en bevat hetzelfde verhaal als de Boeginezen ge

woonlijk so'érd-bJkkáeof tortelduifflescltriftnoemen. Het is in het Boe

gineesch door mij uitgegeven onder den titel van páoe-pao1ma8oeltänoe

l-injdjiläi. Men vergel. Boeg. Chrest. Deel I, bl. 28, tot en. met bI. 64,

doch vooral Deel In, bI. 2, tot en met bl. 4, waar men een' korte in

boudsopgave van bet geheele stuk aantreft. Ook kan men daar zien,

in boeverre het al of niet overeenstemt met de Maleische "Geschièdenis

van vorst Bispoe-RAdJa, of juister: Bispoe.Wi~ädJa", die in 1849 door

J. C. Fraissinet uitgegeven werd.

N°. 6 (fo., 1007 bladz.) bevat eene Makassaarsche bewerking van

het uitvoerig verhaal getiteld Boedi-istihärat, 't welk in het Boegineesch
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door mij uitgegeven werd in mijne Boeginesche Chrestomathie, Deel I,

bl. 65, tot en met bl, 464. Men vergel. vooral Deel lIl, bl. 6 tot en

met bl, 9, waar men een' korte inhoudsopgave van dit werk aantreft.

Dit handschrift is niet mooi, maar vrij duidelijk gecopieerd door een'

schrijver van mij, met name La-SûD:riof La-Stri. Over de Boeginesche

vertaling van dit werk verg. men het beneden onder N°. 96 aan

geteekende,

N°. 7 (fol., 289 bladz.) bevat vier hoogst belangrijke in het Makas

saarsch geschreven' stukken:

1°. bl, 1, tot en met bl. 215, eene vertaling van de algemeen be

kende door P. P. Roorda van Eijsinga in 182700 Batavis uitgegeven'

Maleische Makota sägala räiÏJa, of täiÏJoe.s-saläctiena (kroon der konin

gen). Verg. de Holl. Handl., 2d
• dr., bl. 334, Pijnapp. Bijdr., Deel V,

\

st. 2, bl, 173, en v. d. Tnuk's Versl. der Mal. HSS. van de Royal As.

Soc. te Londen in de Bijdr., 3d
• volgr., Deel I, bI. 441.

2°. bl. 218, tot en met 24ó, een werk over het Mohammedaansch
_,. ....0..0 , ,.

erfregt (~'jD' ~t~) in 12 hoofdstukken, van den Mangkasaar

'Abdoe-r-rachmän A~'ari, zoon van 'Abdoe-I-lah, van de sekte der

SJafe'ieten, geschreven in het jaar der heiÏJrah 1114.

go.bl. 246, tot en met bI. 282, een werk over het huwelijk

(ç~l ~u~) in 24 hoofdstukken, door .den schrijver van dit hand.

schrift uit andere werken tezamen gesteld.

4°. bl. 283, tot en met bl. 289, eenige stukken uit den Makassaar

schen R~pang, of verzameling van uitspraken en mededeelingen der

oude vorsten en geleerden (vergel. Mak. Chrest., bl. 456), en wel uit

sluitend zoodanige bepalingen als betrekking hebben op de inlandsche

wetgeving in Gûwa en Bêne, gelijk ook in de gouvernementslanden op

Zuid-Celebes.

Dit Handschrift is allerkeurigst en met kennis van zaken gesehre

ven door den gewezen' luitenant der Maleijers te Makassar, den door
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en door kundigen TädJoe-d-dien, gelijk men zien kan op bl, 282 van

het handschrift.

N°. 8 (40
. , 296 bladz.) beval het Makaseaarscheverhaal van :fijaya

langk3.ra, door mij opgenomen in mijne MakassaarscheChrestomathie,,
bI. 1, tot en met bl. 1S6. Men verg. daarbij vooral de aanteekeningen

bI. 429, vlgg.

N°. 9 (40
. , 124 bladz.) bevat eene Mekassaersche bewerking in

proza van het door Dr. W. R. van Hoëvell in het Maleisch uitgegeven

en van aanteekeningen, alsmede vertaling voorziene gedicht Bidasari.

Men vergelijke vooral de Holl. Handl. 2d
• dr., bI. 317, N°. SO, waar

insgelijks van eene geschiedenis van Bidasari in proza gesproken wordt.

Voorts zie men ook v, d. Tuuk's Verslag Roy. As. s. in Bijdrag.,

Sd. volgr., Deel I, bI. 415.

N°. 10 (40
. , 59 bladz.) bevat eene Makassaarschebewerking van het .

Maleisolie verhaal van 'I'amlmoe-d-där]. Verg. Newbold's Straits sett

lem., alsmede v. d, Tuuk's Versl. Roy. As. s. in Bijdr., 3d
• volgr.,

Deel I, bI. 445, en Pijn. Bijdr., Deel V, St. 2, bI. 172.

N°. 11 (40
• 252 bladz.) bevat een' Makassaarsche bewerking van de

Maleische Chikäyat van SJii mRrdin, wiens naam in het Makassaarsch

verknoeid wordt in: Sêhe-MaraJäiig. Men 'vergel. vooral Mededeel.

van het N. Zend., Deel V, St. 1, u, 84, waar W. M. Donselaar een'

zeer uitvoerige en naauwkeurige' inhoudsopgave geleverd heeft. Men

vergel. voorts de Hall. Hand!., 2d
• dr., bI. 3]9, v, d. Tuuk's Versl.

Roy. As. s, in Bijdr., Sd. volgr., Deel I, bI. 449, en T. v. N. I. J,

blo 398, enPijnapp. Bijdr.; 3d
• volgr., Deel V, bI. 172, alsmede New

bold's StroSettI. II, bI. 330.

Dit HS. is niet alleen vrij duidelijk geschreven, maar ook gerevi

deerd en aan het slot geheel veranderd en vermeerderd door de kundige. ........ ,

prinses Aroe-Panjtjana, moeder van de tegenwoordige koningin van

Tanêtle.
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N°. 12 (4°., 255 blads.) is van denzelfden inhoud als het vorige.

Het is afkomstig van den helaas te vroeg ontslapen' zendeling Gouds

waard, die echter onder de daarbij gemaakt.e aanteekeniugen aan het

slot zelf opmerkt, dat het stuk "niet voltooid" is. Het is anders vrij

leesbaar geschreven.

N°, 13 (fol., 722 bladz.) bevat eene Makassaarsche bewerking van

de Maleische "hikäyat van Indärä Poetärä, door de Makassaren en Boe

ginezen dikwerf indara Pataril genoemd.

Onder ~o. 94 heeft men het Boeginesche stuk van dezen naam.

Men vergel. v. d. Tuuk's Verslag Royal As. S. in Bijdr., Sd. volgn,

I, bI. 419, vlgg.

Dit HS. is vrij goed geschreven.

N°. 14 (403 bladzijden in fol.) bevat zes Makassaarsche stukken:

1°. bI. 1 tot en met bl, 141, oorlog van den Profeet Mohammed

met Rä(lja Hindi en diens zoon, waarbij' Ali eene hoofdrol speelt. Na

afloop van dien oorlog hebben er nog vele andere gevechten met booze

geesten plaats. Dit stuk is ontleend uit het Maleisch. Verg. Pijn., :Bijdr.,

Deel V, St. 2, bI. 160, doch vooral de Hall. Hand!., u. 72, vlgg.,

waar een stuk uit een Maleisch handschrift meêgedeeld wordt. Hieruit

kan men zien, dat de naam Rä#a-Hindi eene verknoeijing is van het

MaleischeÜ~ e:::')(rii(ljaChandaq). Voorts was deze vorst geen

kleinzoon(gelijk in het Makass. HS. vermeld staat), maar een zoonvan

Salomo. Als kinderen van den vorst worden in het Makassaarsche HS.

opgegeven een zoon met name Rildja-Báilara,die insgelijks tegen Mo

hammed strijd voert, en eene dochter, met name Po1JtiriffjalaJjáli.

Men leze daarvoor volgens den Maleisehen tekst bij de Hollander Rädja

Badaren Poetrie J~,).

2°. bI. 141 tot en met bi, 190, een Makassaarsch verhaal van' Abdoe

r-rah'hroän , zoon van Aboe-Bakr, hoe die met zijne vrouw Haëfa tot

den Islam bekeerd wordt, terwijl zijn schoonvader Aboe-Sofian, die
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hem deswegens vervolgt in een' strijd met den Profeet Mohammed door

Aboe-Bakr en anderen, doch vooral door 'AH, overwonnen wordt. Als

Aboe-Sofian na de nederlaag blijft weigeren om Moslem te worden,

wordt hij op last van den Profeet onthoofd.

8°. bl, 190, tot en met bl, 274, een Makassaarseh verhaal, hande-.
lende over de geboorte van' AlI's zonen' Hasan en 'Hoe8ainen de voor-

spelling van den Eng~l Gabriël, dat beide kinderen een noodlottig uit

einde zullen hebben. Ook wordt Mohammed 'AH "Hanaî] als toe

komstige wreker van beider dood aangeduid. (Verg. Boeg. Chr. I,

u. 463, en Hl, bI. 59, Aant. op bI. 463, r. 6, van Deel I.) Daarna

volgt de beschrijving van een' oorlog tegen een' ongeloovigen vorst,

met name RadJa Kalaële, waarbij 'AH weder eene hoofdrol speelt. Die

vorst wordt overwonnen, en redt alleen zijn leven door het omhelzen

van den Islam.

4°. bl, 274 tot en met bl, 298, een Makassaarsch uit het Maleisch

ontleend verhaal van Mohammed's oorlog tegen Chaibar, terwijl de jo.

din 8afia, vrouw van den gedooden Marhab, door den Profeet tot vrouw

genomen wordt. Men vergel. over de Mal. 'llikä!latRädja 01laiTiarde

Holl. Handl. 2de dr., bI. 811, en V. d. Tuuk Tijdschr. v. N. I, bI. 398.

5°. bl, 298, tot en met bI. 370, een Makassaarsch verhaal, hande

lende over Rádja Samaámang,aanbidder van een' zoogenaamd heiligen

boom, die door' AH overwonnen wordt, en daarop den Islam omhelst.

Vooraf hadden reeds Oebada en Oernar weten binnen te dringen, en

zekeren AboebadJa tot het nieuwe geloof overgehaald.

6°' bl, 370 tot en met bl. 403, een Makassaarsch verhaal van 'AH's

huwelijk met Fätima; de dochter van Mohammed, hetzelfde al~ boven

onder N°. 2 vermeld is;

Dit HS. is vrij netjes en duidelijk geschreven.

N°. 15 (fol. n bladz.) bevat in het Makassaarsch de oudste ge

schiedenis van Gêwa , Talló en eenige andere rijken van het zuidelijk
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gedeelte van het eiland Celebes, opgenomen in mijne Makassaarsche

Chrestom. ~en vergelijke aldaar hl. 137 tot en met bl, 207, alemede

de santeek. daarop. Dit HS. is duidelijk geschreven.

N°. 16 (4°., 180 blads.) is van ,gelijken inhoud als het vorige,

bevat echter van bI. 139 tot aan het slot eenige historische en andere

bijzonderheden, die men daar vergeefs zoekt. Dit HS. is slordig ge

schreven.

N°. 17 (fol., 422 bladz.) bevat:

1°. bI. 1 tot en met u, 111, evenals N°. 15 en 16, in het Makas

saarsoh de oudste geschiedenis van onderscheidene rijken van het eiland

Celebes, gelijk ook die van Bima en andere landen ,terwijl men er te

vens verscheidene en daaronder enkele niet onbelangrijke historische

stukken van anderen aard bij opgenomen vindt, als bij voorbeeld dat

over de benoeming van de eerste vorstin van G8wa, hetwelk men ook

in mijne Makassaarsche Chrestomathie, bI. 199, volgg. vinden kan.

2°., bI. 112 tot en met bl, 127, in het Boegineesch een stuk van

de oudste geschiedenis van Bane. Verg. B. Chr. I, u. 465, volgg.

3°, bl. 129 tot en met bI. 422, eene Makassaarsche verzameling

van oude dagregisters.

Dit HS. zou op zichzelf weinig waarde hebben, daar het slordig ge·

redigeerd is, maar met andere handschriften verbonden, kan het hier

en daar tot opheldering strekken.

N°. 18 (fol., 75 bladz.) bevat eenige stukken uit een Makassaarsch

handschrift van m.ëng-Matiro, kêli of opperpriester van Tàlló (1866).

BI. 1 tot en met bl. 18, handelt over Kar§.ëngLêwe-ri-Sêro , eerst

koning van Gêwa, en later, nadat hij door Batêra-Gêwa verdrongen

was, stichter van het rijk van Tàlló.

BI. 18 toten met 75, vindt .men eenige hijzonderheden over Sêhe

Yo"èsoepóeof T~wang-Sal§.maka en diens afstammelingen, onder ande

ren To"èwangri.Dima en To"èwang-S8Ióof Sêhe-Moehämma, van wien
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de KiUi-Matiro afstamde. Onder die afstammelingen van Sêhe-Y~soe.

poe behoorde ook KaraÖnta Kardlmroeng Toe-mênangari-6edjoeng

tana, Rijksbestierder van G8wa; en van laatstgenoemden wordt uitvoe

rig verhaald, dat hij, tijdens den.oorlog van Gêwa met de Hollandsche

Compagnie, met den Admiraal Speelman tegen zijn eigen vaderland

geheuld zou hebben, zoodat het aan hem te wijten ware geweest, dat

Sombaêpoe, voor het geschut der Hollanders bezweek. Men verg.

bl, 44 tot en met bI. 72. Deze voorstelling van KaratntaKaro"enroefig'a

aandeel in bovengenoemden oorlog is wel in strijd met hetgeen men in

alle tot dusverre omtrent deze geschiedenis verschenen' geschriften

vermeld. vindt.

N°, 19 (4°., 188 bladz.) bevat in het Makassaarsch:

1°. bI. 1 tot en met bl. 4, een verhaal van Profeet Noach.

2°. bl. 4 tot en met bl. 54, een stuk over de invoering van den Is

lam op Zuid-Celebes, het bouwen van moskeeën, de aanstelling van

priesters en de regeling hunner werkzaamheden.

3°. bI. 54 tot en met bI. 1.88, de copij van een dagregister uit de

17de eeuw na Chr., toen de Islam op Zuid.Celebes ingevoerd werd,

alsmede enkele aanteekeningen omtrent ouder-dom van vorsten, soor

ten van vaartuigen, vorstelijke paleizen, enz.

Dit handschrift is netjes en duidelijk geschreven.

N°. 20 bevat een' bundel Makassaarsche brieven van allerlei aard,

geschreven door en aan onderscheiden' personen.

N°. 21 bevat een' bundel Makassaarsche brieven van allerlei aard,

door onderscheiden' personen aan mijzelven geadresseerd.

N°. 22 (kl, 4°., 297 bladz.) aan het einde defect, bevat een' Makas

saarschen Rapang, waarvan reeds gesproken is onder W. 7. Uit dit

•Handschrift werden onderscheiden' stukken opgenomen in mijne Ma-

kassaarsche Chrestomathie. Verg. bI. 199 tot en met bI. 207, bI. 238

tot en met bl: 259, bl, 456, bl. 471 tot en met bI. 480.

..
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N°. 23 (4°., 150 bladz.) bevat insgelijks een' MakaesaarechenBê

pang. Men verg. het bij N°. 22 aanget,

N°. 24 (fol., 119 bladz.) bevat ook een' Makassaatschen Rapang,

en wel met de oude thans in onbruik geraakte letter, die men in mijue

Makassaarsche Spraakkunst op de daarbij gevoegde plaat afgebeeld

vindt. Ook heeft men in dit HS. eene soort van Makassaarschen ca

lender volgens de Hollandsche namen der maanden.

N°. 25 (kl. 4°., 188 blads.) bevat:

10
• hl, 1 tot en met bl. 129 eene Makassaarsche vertaling van

Staatsblad 1824, N°. 31".

2°. bI. 130 tot en met bl. 188, eene verzameling-van inlandsche

wetten, welke in 1759 op last der Hollandsche Regering bijéén gebragt

werd. Deze collectie werd in eenigzins andere volgorde dan hier, en

met verscheidene belangrijke bepalingen uit bovengemelden Rapang

vermeerderd, opgenomen in mijne MakassaarscheChrestomathie,bi. 211

tot en met bl. 237. Men verg. vooral de aanteek. bl. 462, vlg.

N°. 26 (fol., 62 bladz.) bevat:

1°. bI. 1 tot en met bl. 12, eene soort van Makassaarsche kalender.

2°. bl. 13 tot en met bI. 19, eene soort van Makassaarsche kotika,

waarbij aan ieder' dag van de maand, bij voorbeeld naar eenig beest,

een naam gegeven wordt, terwijl men daarbi] vermeld vindt, of de

dag al dan niet gelukkig zij voor het verrigten van het een of ander.

Over de kotika's verg. men mijne verhandel. in het Tijdschr. v, Ind.

taal-, land- en volkenk. van het Bat. Gen., Deel XVIII, Afl. 1, en

Niemann Bijdr. 3da volgr., V, St. 2, bI. 133.

SO.bl. 20 tot en met bl. SO, eene Makassaarsche vertaling van het

Boeginesche door mij te Makassar in mijne brochure over de Wadjore-

zen, enz. uitgegeven Soheepswetboek. •

4°. bI. SI tot en met bI. 5S, i!teneverzameling van inlandsche wet

ten. Men vergel. hierbij vooral 'het onder N°. 25 aangeteekende,
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5°. bl. 54 tot en met bl. 62, allerlei Makassaarsche stukken over

voorteekenen, alsmede over gelukkige en ongelukkige tijden, groeten

deels opgenomen in mijne Makassaarsche Chrestomathie, bl. 260 tot

en met bI. 266.

Dit HS. is over het algemeen netjes en duidelijk geschreven. Aan

het slot staat vermeld, dat het door B&ë.Mklng imäm van T8pe·dJawa

gecopieerd is.

N°. 27 (kl, 4°. 35 bladz.), zeer duidelijk geschreven, bevat de on

der het vorig nommer vermelde kottka'8en nog eenige andere.

N°. 28 (kl, 4°., 7-8biads.) is wederom in het Makassaarsch geschre

ven door den oud-luitenant der Maleijers te Makassar, met name

TädJoe.d-dieo, gelijk hij zelf aan het slot (bl. 77 en 78), zoowel in proza

als poëzij op vrij aardige manier te kennen geeft. Dit Haodschriftje

behoort, zooals alles wat uit de handen van dien inlander komt, tot de

beste geschriften van de verzameling. Het bevat de navolgende stukken:

1°. bl. 1 tot en Ylet bl. 45, eene verzameling van inlandsche wet

ten, dezelfde als waarover reeds onder N°. 25 en 26 gesproken is;

2°. bl, 47, tot en met bl. 50, eenige wetsbepalingen die G8wa met

Bêne gemeen heeft;

3°. bI. 51,1ot en met bI. 56, eenige wetten van Bone,

4°. bI. 57, tot en met bl, 60, eenige bepalingen van het gewoonte.

regt ten opzigte van onze onderhoorigen,

5°. bl. 61 en 62, eenige lessen van den koning van Talló, met

name Kari1engaMátowá!la8oel"tän'Abdoe-l-läkiaan zijn' zoon Karatnta

Toe-mdnangari-Bontobiráëng;.

6°. bl. 63 en 64, eenige lessen van oude vorsten;

7°. bl. 65, over vier onmisbare vereischten voor menschen van aan

zie~. raadslieden en wijzen;

8°. bI. 66, lessen van oude wijze!;

9°. bl, 67, in welke gevallen de Sarat of priesterwet , den kMi of

•
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opperpriester vrijheid geeft, om bij het inzegenen van een huwelijk

zelf als wl1lli of floOfJdder vrouw, gelijk bij de Mohammedaansche

vrouw gevorderd wordt, op te treden; met andere woorden, om het

huwelijk van een' vrouw, ofschoon zij geen wálli meê brengt, toch in

. te zegenen;

10°, bl. 68 tot en met bl, 72, over de magt van den kali volgens

den Sarat;

110. bl, 72 tot en met bl. 74, eenige bepalingen bij het inzegenen

van een huwelijk;

12°. bl. 75, in welke gevallen de kali iemand volgens den Sarat

met slagen en dood kan straffen;
I

13°. bl. 76, over misdrijven, die de welvaart van het land geheel

doen kwijnen.

N°, 29 (kl, 4°., 28 bladz.) bevat een' Makassaarsche bewerking van

het Maleische verhaal van het wonderwerk van den Profeet Mohammed,

hoe hij de maan in tweeën deelde, ter staving van zijn profetisch gezag

tegenover den vorst van Mekka. Verg. de Holl. Handl., bl. 307 en

. Pijnapp. Bijdr., 3da volgr., Deel V, bI. 160. Het HS. is zeer netjes

met Arabische karakters geschreven.

N°. 30 (kl, 4°., 39 bladz.) bevat een net insgelijks met Arabische

karakters geschreven Makassaarsch stuk, en wel den oorlog van Profeet

Mohammed met den vorst van het rijk Palaël.

N°. 31 (kl. 4°., 184 bladz.) bevat in het Makassaarsch uit een

Arabisch geschrift van de overlevering verscheidene bijzonderheden uit

het leven van Mohammed, van diens geboorte af, tot aan den dood van

ChadiedJah. Onder anderen vindt men ook hier het wonder van de

maan, waarvan bij N°. 29 gesproken is, uitvoerig beschreven. Het HS.

is vrij goed geschreven.

N°. 32 (12°., 189 bladz.) bevat:

1°. bI. I, tot en met bI. 36, een Makassaarsche bewerking van de
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Maleische Chikäyat rasöëli-l-lêhibarijöëkoer, ktt scllerenflan!Iet lIoo/d

kaar MIJ den Pro/eet Mohammed. Verg. Pijnapp. Bijdr., Sdevol gr.,

Deel V, St. 2, u, 160, H. N. v, d. Tuuk Kort Versl. Royal As. S. in

Bijdr., 3da volgr., Deel I, u. 451.

2°. bl, 43 tot en met bl, 131, een Makassaarsch verhaal van den :

dood van Mohammed den Profeet.

3°. bl. 132, tot en met bl. 139, een Boegineesch stukje over

Boer. 112 van den Koran, gebe\igd als amulet.

N°. 33 (kl. 4°.,78 bladz.),vrij netjes en duidelijk geschreven, bevat

drie Makassaarsche stukken:

1°. bl, I tot en met bl, 56, een' Makassaarsche bewerking van de

Maleische chikä!latmi'räJj nalJi Moekammad, of geschiedenisflanMo·

kammed'skemeloaart,verg. de aen,Halldl., bI. 310, en Pijn., T. v. N.

Ind. 1849, I, bl. 160, doch vooral Donselaar in de Mededeel. Deel V,

St. I, bI. 99.

2°. bl, 57 tot en met bl. 68, eene Makassaarsche bewerking van de

Mal. 'hikäyat raeöëli-l-läbi barijöëkoer, liet sckerenMIJ ket ltoqfdllaar

van den ProJeetMo"ammed,die reeds onder N°. 32 besproken is.

3°. bl. 69 tot en met bl, 78, een gesprek van M.ohammed met Pa

ratano~salami over de pJigten der vrouw jegens haren man, insgelijks

uit het Maleisoh overgenomen. Men vergel. v. d. Tuuk's Kort versl,

der Mal. HSS. van de R. Asiat. Society te Londen N°. 47 en de Holl.

Handl. 2de dr. hl, 308, waar de titel in het Mal. luidt: ijariträ partana

isläm, of: bardäna sallämah. Welligt heeft men te denken aan het

"Arab. ~? (fartanä) en hét Arab. ~~ (sallärnat), volgens John·

son's dictionn. eigen namen van vrouwen. Oak: zou het kunnen zijn,

dat isläm hier Maleisch ware, en alsdan op te vatten van eene Moham·

medaanschevrouw,dus: Fartanade Mohammedaanaclze.

N°. 34 (kl, 4°., 136 bladz.) bevat in het Makassaarsch verscheidene

lessen en vermaningen van den Profeet Mohammed, van de chaliefen
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Aboe-Bakr, 'Omar, Othmän en 'AII, gelijk ook van vele wijzen en ge

leerden als bij voorbeeld Lokmän. Hier en daar wordt de Arabische

tekst, waaruit het handschrift blijkbaar vertaald en overgenomen is,

zelf medegedeeld. Het HS. is bijzonder netjes en duidelijk geschreven.

N°. 35 (fol., 43 bladz.) bevat twee stukken Arabischen tekst met

interlinéaire Makassaarsche vertaling in Arabisch schrift :

1u. bl. 1 tot en met bl, 11, vragen en antwoorden over het Moham

medaansch geloof van den SJaich Imäm Aboe-Lai~ (waarschijnlijk:

Aboe-Laith) Mohammed A-th-ThamargandI (waarschijnlijk: A-s-Sa

marqendi):

2°. bl. 12 tot en met bl. 43, eene ma'rifatoe l-islämi , kenni8der

Mokammedaan8ckegod8dien8t,waarschijnlijk hetzelfde werk als dat in.
de Hollander's Handl. 2de dr., bl, 306, genoemd wordt: "een kort op-

stel over de hoofdzaken van de Mohammedaansche godsdienst in het

Arabisch en Maleisch.

N°. 36 (kl. 4°., 23 bladz.) bevat eenige verzen uit den Arabischen

Koran, voorzien van eene interlinéaire vertaling of verklaring in Ma

kassaarsclimet Arab. letters, als van Soer.IV, vs. I, tot en met vs. 27,

over de verdeeling van erfenissen, enz., Soer. lIL, vs. 1a en 176,

behelzende: verbod tegen de gierigheid, Soer. IV, vs. 28, Soer. IV,

vs. 46, bevattende: verbod om te bidden, dronken zijnde, of onrein

door coitus, enz., Boer. V, vs. 42, vermeldende de straf op diefstal,

Soer. V, het slot van vs. ~8, tot en met vs. 49, behandelende het jus

talionis, Soer. IV, vs. 147, Soer. V, vs. 8 en 9, mededeelende het

voorschrift van reiniging v66r het gebed, alsmede na den coitus en het

verrigten van 'zekere behoeften.

N°. 37 (kl. 4°., 185- bladz.) en N°. 38 (kl. 4°., 177 bladz.) bevatten

wetten en voorschriften van den Sarat of Priesterraad in het Makas

saarsch. De- inhoud van beide handschriften, die over het algemeen

duidelijk geschreven zijn, komt, ofschoon in andere volgorde, nagenoeg
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op hetzelfde neder, als wat men in het uitstekend handschrift van

TädJoe-d-dien, dien oud-luitenant der Maleijers , waarover ik bij N°. 7

gesproken heb, en wel van bl, 218, tot en met bl, 288 aantreft. Met

de cijfers, die ik in deze handschriften hier en daar aan den kant ge

plaatst heb, wordt naar dit handschrift van TädJoe-d-dln verwezen.

N°. 39 (kl. 4°., 46 blads.) bevat een Arabisch en een Makassaarsch

stuk. Het eerste (bl. 1 tot en met bl. 24) is een taltlie~, of soort van

lofprijzing van God, aldus genoemd naar de daarin voorkomende woor

den: lä iläha illä-l-lähoe , er i8 geen God, dan Allalt. Het tweede

(bl. 25, tot en met bI. 46) is een uit het Maleisch overgenomen ge

sprek van den Profeet Mohammed met den duivel. Men vergel. over

het. Mal. HS. chilcä!lattsu« dän NaMeMoekammadde Holl. Hand}"

2de dr., bl. 308. Zoowel het Arabisch als het Maka~saarsch van dit

handschriftje is keurig geschreven.

N°. 40 (kl. 4°., 42 bladz.) bevat eenige Makassaarsche godsdienstige

zangen met het metrum van de beneden onder N°. 70 vermelde kê

long's, met een gebed in het Makassaarsch tot slot.

N°. 41 (kl. 4°., 12 bladz.) bevat een' Arabische op Zuid-Celebes

gebruikelijke I~ of lofprijzing op God en den Pr~feet Mohammed,

en wel die, welke voor den Vrijdag bestemd is.

N°. 42 (kl. 4°., 26 bladz.) bevat insgelijks een Arab. op Z.-Celebes

gebruikelijke .I~, te weten: die voor het Maoeloedfeest.

N°. 43 (kl. 8°.,99 bladz.) idem als N°: 42.

N°. 44(kl. 4°" 79 bladz.) idem als N°. 42 en 43, doch keurig ge

schreven eu versierd,

N°. 45 (kJ. 4°., 28 blads.), bevat:

bl. 1 tot en met bl, 3, een tal§'kking ( dllr~)
~

of Arabische

grafrede;

bl, 4 tot en met bI. 5, r. I, een Arabisch gebed, uitgesproken op

het graf na de grafrede of tal§'kklng ;
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bl. 5, een Arab. gebed voor de zielen der overleden' kinderen j

bl, 6, een Arabisch gebed tot erlanging van de zaligheid;

bl. 6 en 7, een Arabisch gebed tot afwending van kwaad;

bl. 7 tot en met bl. 28, beschrijving van den gansehen loop der

vrijdagsche godsdienstoefening in de moskee, met vermelding van al

de daarbij gebruikelijke gebeden en preek in het Arabisch, terwijl men

aan het slot een' Makassaarsche vertaling dier preek vindt.

N°. 46 (kl. 4°., 50 blads.) bevat de Arabische preeken na de vasten

van de maand dsoe-l~rhi<ijat en na die van de maand ramadhän, met

Makassaareche vertaling.

N°. 47 (fol., 22 blads.), bevat eenige Arabische preeken met Ma

kassaarsche vertaling in Arabisch schrift. NB. allerprachtigst geschreven

door Abdallah, zoon van den tegenwoordigen kapitein der Maleijersl

N°. 48 (fol., 182 bladz.) bevat insgelijks Arabische preeken met

Makassaarsche vertaling in Arabisch schrift. NB. ook allerprachtigst

geschreven door denzelfden als het vorig HS. (N°. 47 .)

N°. 49, drie rollen met Arabische preeken , waarvan twee stellen

voorzien van Makassaarsche vertaling in Arabisch schrift.

N°. 50, één rol Arabische preeken met Makassaarsche vertaling in

Arabisch schrift.

N°. 51, één rol met een stel Arabische preeken voorzien van Ma

kassaarsche vertaling in Arabisch schrift.

N°. 52 bevat een afschrift van den Arabischen Koran met interli

néaire Makassaarsche vertaling,. dien ik ten huize van den Kali of Op

perpriester van.Gêwa aantrof.

Dit HS. bestaat uit 5 deelene

Deel I heeft 188 bladz. fol., en bevat alleen de Makassaarsche ver

taling, m'et weglating van den Arabischen tekst. Het is geschreven

. door een' uitstekend' Inlandsch' schrijver, met name Dàëng-MatOla.

Deel II heeft 181 bladz. fol. en bevat, evenals Deel I, slechts de
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Makassaarschc vertaling, Voorts is het insgelijks door gemelden m.ëilg

MatOla geschreven.

Deel' rn, dat 180, Deel IV, dat 176, en Deel V, dat 194 blad

zijden fol. heeft, bevatten zoowel den Arabischen tekst als de interli

néaire vertaling in het Makassaareeh. Deze deelen zijn insgelijks

keurig geschreven, en wel door z~keren Imäm Baëhaklm van Têpe

djawa.

N°· 53 (kl, 4°., 83 bladz.) draagt tot opschrift den titel van: Maoetoe

l-anbiyäf , of doodderprofeten. Hoe dit geschrift aan dezen titel komt.

is eenigzins duister, maar het handelt slechts over den coItU8.Verg.

B. Chr. rrr, bI. 56, reg. 1, vlgg.

N°. 54 (fol., 28 blads.) bevat een stuk van Ds'ëiig-Matola over eenige

gebruiken in het Makessaarsche rijk van Gêwa.

N°. 55 (fol., 27 bladz.), insgelijks van Daëfig-Matola afkomstig, be

vat een stuk handelende over de trouw-, geboorte- en begrafenispleg

tigheden onder de inlanders van Zuid-Celebes, vooral van Bêue, in

gebruik.

N°. 56 (fol., 14 bladz.) bevat een stuk over de trouwplegtigheden

bij een' Makassaar van geringe afkomst in gebruik.

N°. 57 (fol., 23 bladz.) bevat een stuk over de trouw-, geboorte- en

begrafenisplegtigheden onder de Makaasaren.

N°. 58 (fol., 12 bladz.) bevat eenige bijzonderheden, door den in

landschen schrijver m.ëng-Matola, tijdens diens verblijf in Soppefig, uit

een dagregister van den vo.rst van dat rijk in het Makassaarsch opge

teekend, als bij voorbeeld over de wijze, waarop Europeanen van rang

aan de hoven van Bêne en Soppefig plegen ontvangen te worden.

N°. 59 (4°., 30 bladz.), slecht en slordig geschreven, bevat de

woorden der doèta's, d. i. van den man en de vrouw, die de eerste als

afgevaardigde van den bruidegom en overbrenger van de huwelijksgift,

de tweede als woordvoerster voor de bruid, over het al of niet toelaten



19

des bruidegoms onderhandelen. Verg. Mak. Woord. op: doteto,bI. 362,

kolom 1.

N°. 60 (fol., 24 bladz.) bevat de Makassaarsche siflrilf (soort van

gedicht) van Datoe-Mo"e8eng, volgens dit HS. door mij opgenomen in

mijne Makassaarsche Chrestomathie, bI. 321 tot en met bl, 356. Ach

ter den MakasSllarschen tekst van de Chrestomathie vindt men eene

beschouwing over deze sifiioilf, eene transcriptie met Romeinsehe ka

rakters, eene vertaling en eenige aanteekeningen, Verg. Mak. Chrest.,

bl. 511 tot en met bI. 563. De mededeelingen uit deze sifiiorilivan

W. M. Donselaar in de Bijdr., Deel lIL, bI. 182 tot en met bI. 187,

zijn blijkbaar niet aan dit HS. ontleend.

N°. 61 (4°., 80 bladz.) bevat insgelijks eene sIfiioiIivan Dàtoe-Moe

seiig; doch dit HS. staat in alle opzigten verre beneden het vorige.

.N°. 62 (fol., 43 bladz.) bevat de siIiiili van Maai, volgens dit HS.

door mij opgenomen in mijne Makassaarsche Chrestomathie, bl, 357

tot en met 410. Achter den Makassaarschen tekst der Chrestomathie

vindt men ook hier eene beschouwing over de sinruf, eene transcriptie

met Romeinsche karakters, eene vertaling en eenige aanteekeningen,
" ,N°. 63 (4°., 41 bladz.) bevat insgelijks eene sifiioilivan Madi, in

waarde verre beneden de vorige staande.

N°~ 64 (4°., 63 bladz.) bevat de stfiioiIivan Dàtoe-Mo'èseng (hl. 1

tot en met bI. 38) en die van Mádi (bl. 38 tot en metbl, 63). Dit

HS. staat beneden de boven vermelde handschriften over Datoe-Mo'èseng

en Mádi.

N°. 65. (fol., 14 bladz.) bevat de stfiioilivan Shi·TJina ri-Bantêëiig.

Dit handschrift is onduidelijk geschreven en de sifiioilizelve beteekent

zeer weinig. De inhoud komt eenvoudig hierop neder: Er is te Bantaëng

een schoone met name Siti-Tjina ri-Bantáëfig, waarop een vorst van

Gêwa verliefd raakt. Wanneer diens voornaamste echtgenoote ver

neemt, dat hij deze Siti.Tjina ri-Bantîl.ëng insgelijks tot vrouw geno-

2 '"
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men heeft, weet zij door het toezenden van een toovermiddel verkoe

ling tusschen de twee geliefden te bewerken, zoodat haar man van

BantRëng huiswaarts keert. A.ls S!ti-'fj!na ri-Bantäëfig den vorst op

een' door hem bepaalden tijd vruchteloos blijft wachten, begeeft zij

zich vol woede naar Gêwa, En aldaar heeft een heftige strijd tusschen

de twee vrouwen plaats, die noode van elkander gescheiden worden.
A ,..."

De vorst gebiedt ten slotte aan Siti·Tjma ri-Bantàëng. om naar Ban-

tàëng terug te keeren, onder belofte van haar over 7 dagen een bezoek

te zullen brengen.

N°. 66 (fol., 12 bladz.) zeer net e~ duidelijk geschreven, bevat de

sfiiiili van Áná.lkdèiijáJoeng-baràni, welke hierop nederkomt: Á-ná

IkdèiiJdJoeng-baràni wordt verliefd op Aná-Isam!ndal'á-baîne. A.lsdeze

op al zijn' aanzoeken onverbiddelijk blijft, neemt hij eindelijk de toe

vlugt tot een toovermiddel, bestaande in een' soort van pinang van

het gebergte van Bantàëfig. Naauwelijks heeft zij hiervan gegeten, of

zij gevoelt zich harMogtelijk verbonden aan Aná-Iko"eliJdJoeng-baràni,

zoo zelfs dat zij. wanneer zij aan het strand den minnaar. die met zijn

vaartuig naar Java vaart, voorbij ziet zeilen, als een' wanhopige smeekt

om meê te mogen gaan. Deze is nu op zijne beurt even onverbiddelijk,

en Áná-Isamfndará wordt dien ten gevolge een' prooi der golven. Als

haar stoffelijk overschot aan het strand begraven is, getuigt een graf

teeken van haar treurig uiteinde. De minnaar van Java terugkeerende,

ontwaart vol schrik dit noodlottig monument, en als hij te vergeefs alle

middelen in het werk gesteld heeft, om de doode in het leven terug te

roepen, maakt hij ook aan zijn eigen bestaan een einde, en. tracht alzoo

ten minste in den dood met haar vereenigd te worden.

N°. 67 (4°., 36 bladz.) bevat insgelijks eene s!ilrilf van Áná-Iko"ellJ

dJoeng-baràni, volgens een' aanteekening van den schrijver zelven, door

I-Sàngga, een' volgeling van Dàëng.Bàntafig te Takàllará, in 1857

gecopieerd. Ofschoon in woorden en zamenhang van denkbeelden groot
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verschil besta, komt de inhoud van dit HS. echter op hetzelfde neder

als het vorige. Het is minder mooi geschreven, maar toch duidelijk.

N°. 68 (fol., 25 bladz.) bevat de sinrili van r.-Kare-bfidli. zoon van

Karaëiiga ri-mêta-ällo, of vor8t der Zon, in Boutbainsch dialect. 1.

Kare-badji begaat aanvankelijk allerlei genieene streken, zoo zelfs dat

hij buitenslands verwijderd moet worden. Als zijn vader bitter be

droefd over deze scheiding de hulp van een Kàliof opperpriester in

roept, weet deze hem door onderwijs in den Islam op het goede spoor

te brengen. En van nu af aan wordt hij de lieveling van vorst en volk.

Bij gelegenheid van een bezoek aan boord van een vreemden scheeps

kapitein bekomt hij op de scherf van een kom eenige portretten, onder

andere dat van I-Sare-bdtlang uit de Onderwereld. Dit beeld maakt

zulk een' diepen indruk op hem, dat hij er alles op zet, om de persoon

die het voorstelt te ontmoeten. Na langdurige reizen te land en te

zee, waarop het natuurlijk aan avonturen niet ontbreekt, verneemt hij

eindelijk hare stem, en krijgt haar daarop ook weldra te zien. Thans

blijkt het, dat deze I-Sare· bo'èlalig eene dochter is van KarMiiga rio

kasarakkang of Vor8t van den ondergang der $on, die Karaënga ri

mata-allo tot broeder heeft. Neef en nicht huwen te zamen en begeven

zich na verloop van eenigen tijd tot Kara.ënga ri-mûta-ûllo , die zeer

verblijd is, zijn' zoo lang gemisten zoon terug te zien, en onmiddellijk

tot het besluit komt, om de regering aan hem over te dragen. Dit

handschrift is netjes en duidelijk geschreven.

N°. 69 (fol., 26 bladz ) bevat een afschrift van hetzelfde stuk als

het vorige, doch is zeer defect. Een groot stuk, dat in HS. N°. 68,. .
bl, 19, r. 6 v. o. tot bl. 22, reg. 7 v , o. voorkomt, is hier uitgevallen.

N°. 70 (fol., 31 bladz.) bevat de sinrili van Nêkkoe-polêya-ri-Loe

wóe, netjes en duidelijk geschreven in BantMngsch dialect. Deze Nak

koe-polêya-ri-Loewoewoont te Ko'èiiJd'Joeng-miiige in het land van

Bantaëiig. Hij geraakt verliefd te Tanakouêya, bij Katapaiig, op lná-

•
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Giling-ganràya, de verloofde van den vorst van Paboewêkkafig(insge

lijks digt bij Katàpang gelegen). Als Aná.Giling-ganràya aanvankelijk

kwanswijze niets van Nêkkoe-polêyari-Lobwoewil weten, maakt deze

aanstalten, om met zijn vaartuig naar Java ten handel te gaan Nu

krijgt zij berouw, dat zij zoolang de onverbiddelijke gespeeld heeft, en

spoedt zich des nachts, van een paar hofdames vergezeld, naar het

strand, in de hoop, dat Nàkkóe-polêya-ri.Lo'èwóe haar nog als zijne

gade meê naar Java zal willen nemen. Aan het strand gekomen, ziet

zij het vaartuig van Nêkkoe-polêye-ri-Loewoeop het punt van onder

zeil te gaan. Zij smeekt hem zich over haar te ontfermen, en tracht

nog tot twee keeren toe, in weêrwil van het hevig geklots der golven,

aan boord te komen. Maar hij is nu op zijne beurt hardnekkig, en

weldra is hij met zijn vaartuig op verren afstand van de kust. Aná

I-Giling-ganràya bezwijkt van wanhoop in de armen harer hofdames

en wordt volgens haar verlangen aan het strand begraven. Die begra

fenis heeft met tal van plegtigheden plaats, en Datoewari-Paboewêk

kang werpt zich daarbij, zeker omdat hij haar verloofde was, als een

wanhopige in den grafkuil, waaruit men hem met moeite verwijdert.

• Niet lang na de begrafenis keert Ni\kkóe-polêya-ri-Lo"ewóe, tengevolge

van een' droom, weder huiswaarts. En als hij aan het strand het graf

van Aná I-Giling-ganràya ontwaard heeft, weet hij door bijzondere

middelen de geliefde doode in het leven terug te roepen, en voert haar

als zijn' echtgenoote mede naar zijne woning te Ko'èiiJdJoeng-mänge.

N°. 71 (fol., 43 bladz.) bevat een insgelijks vrij goed geschreven

afschrift van dezelfde sinriJL .

N°. 72 (kl. 4°., 8 blads.) bevat eenige Makass, tari\ssoló's of inlei

dingen op brieven. Men vergel. Mak. Chrest., bl. 304 tol en met

bI. 810 en bI. 491, vlg., gelijk ook Makass. Woordenb. op: turássol6.

N°. 73 (kJ. 4°., 116 bladz.) beval eenige Makassaarsche tarûesolds

tvergel. het onder N°. 72 aanget.), minnebrieven, sinriJi's (verg. Mak.
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Chrest., bI. 311, tot en met bl. 320, en vooral bI. 492 vlg., waar över

deze soort van gedichten gesproken wordt) en kêlong's (verg. Makass.

Chr., bl. 419, tot en met bI. 427, doch vooral bl. 653 vlgg., waar uiet

alleen uitvoerig over deze Makassaarsche pentons gehnndeld , maar ook

een' Hollundsche vertaling van al de in de Chrestomathie voorkomende

k~long's gegeven wordt).

N°. 74 (kl. 40
. , 18 bladz.) bevat eenige Makassaarsche siilrili's.

Verg. het bij W. 73 aangeteekende.

W. 75 (40
. , 17 bladz.) bevat zeven siilrili's en ten slotte eenige kê

loï.g's op een' droom. Verg. het boven bij N°, 73 aangeteekende.

N°. 76 (kl. 40
. , 121 bladz.) bevat eenige Makass, siilril{'s. Vergel.

het bij N°. 73 aangeteekende.

N°. 77 (kl. 40
. , 254 bladz.) bevat insgelijks niets dan Mak. stnrili's.

Het slot echter van de laatste siilrili ontbreekt. Verg. het bij N°. 73

aangeteekende.

N°, 78 (kl. 40
. , 149 bladz.) bevat insgelijks enkel ~akassaarsche

sim'Hi's. doch met Arabische letter geschreven. Verg. het bij N°, 73

aangeteekende.

N°. 79 (fol., 74 bladz.) bevat een' bundel van allerlei stukken, als:

10. bI. 1 en 2 een Makassaarsche siillil{, opgenomen in mijne Mak.

Chr., hl. 319, vlgg. met vertaling, bI. 509 vlgg.

20
• bl. 3 een Makassaarschen minnebrief.

30
• bl, 5 tot en met bl. 8 een siilrilf.

40
• bl. 9, tot en met bl, 16, eenige kêloilg's. Vergel. Mak. Ohrest.,

bI. 419, vlzg., met vertaling en aanteekeningen.

50
• bI. 17, tot en met bl, 20, een' zang genaamd Tjdèwi. opgenomen

in mijne Mak. Chrest. bl, 411 en 412, met vertaling en aanteek.

60
• bl. 21, tot en met bI. 22, een' zang genaamd DMng-fjaplO'èm

móe, opgenomen in mijne Mak. Chr., bl. 413 en 414, met vertaling
I

en aanteekeningen.
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7°. bl, 23, een' zan~ genaamd Keerroe-koeroe dJängang j opgeno

men in mijne Mak. Chrest., bI. 415 en 416.

8°. bl. 25, een' zang, genaamd Toerinêoefîg, opgenomen in mijne

Mak. Chrest., bl. 417 vlg., met vertaling en aanteekening.

9°. bl. 27 tot en met bI. 29, een drietal zeer slordig geschreven' en

weinig bekende zangen.

10°. bl. 31 tot en met bl. 33, eenige Boeginesche êlong's. Vergel.

Boeg. Chr. lIl, bI. 165 vlgg.

11°. bl, 35 tot en met 45, een stukje uit het groote Boeg. gedicht

der La-Galigo-poëzie, en wel dat gedeelte, waarin Pánre-Pat&ngávoor

Komt (verg. Boeg. Chrest., bI. .259, r. 4 v.n.), met interlinéaire Ma

kassaarsche vertaling.

12°. bI. 47 tot en met bI. 50, een Makassaarsch stuk over de gren

zen van het landschap B§.ngkalá, dat vroeger met Binêmoen La[kang

de Toeratêya-landen uitmaakte, thans tot de Zuider Distrikten van het

Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden behoort.

13°. bI. 51, een Makassaarsch stukje over het landschap Polom

Mngkeng in de Zuider Distrikten van het Gouvernement van Celebes

en Onderhoorigheden.

14°. bI. 53 tot en met 56, een oud contract tussohen het Gouverne

ment en Bant§'ëng, opgenomen in mijne Mak. Chrest., bI. 208 tot en

met bI. 210.

15°. bI. 57 tot en met 60, over het landschap PatodJo in Soppeng.

16°. bI. 61 tot en met 64, over de velden van Akamp8ng.

17°.bI. 64 en vlgg., een' bri~f van Dätoe-Bêttoaan zijn' z?on Dätoe

Marlyo, den tegenwoordigen vorst van Soppeng, over die velden van

Akamp~ng.

18°. bI. 69 en 70 geslachtboom der oude vorsten van Sid~llreng.

19°. bI. 71 tot en met 74, eene lijst van oude Boeginesche woorden.

N°. 80 (fol., 879 bladz. in twee deelen) bevat een vertaling of om-
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werking van de Maleische Chikäyat cHamzah, en wel van dat gedeelte,

waaruit de Hollander en Niemann voor hunne Maleische leesboeken

stukken ontleend hebben. De geschiedenis begint met den vorst van

Madain of Madayin (Ctesiphon) (verknoeid in Mad!Jan),genaamd Qob.

bäd SJuhriyär (verknoeid in Qobbä sahrieya), vader van den Perzischen

koning Noe~ir\Vän. Aan het hof van dien vorst staat vooral in hoog

aanzien de wijze 6hödJa Boezoer·dJamir (verknoeid in hödJa Biezee

dJamhier), wiens vader vermooord was door den rijksvizier Alqas. Als

Noe~irwän geboren is, wordt <5hödJa Boezoer·dJamlr door den vorst

gezonden naar Mekka, om te bevelen, dat men aan alle zwangere

vrouwen den buik opensnijde. Dit barbaarsen bevel spruit hieruit

voort, dat de vorst bevreesd is, dat zijn zoon later door een' prins van

Mekka in' magt overtroffen en overwonnen worde. De gezant voldoet

niet aan dien last van zijn' heer, gaat integendeel zeer vreedzaam te werk.

Hij maakt te Mekka kennis met 6hö(lja Abdoe.l.MoeCtCtälib, bewaker

van den tempel, 'wiens zoon EmIr Hamzah vooral in zijne gunst deelt.

Als de vorst Qobbäd SJahriyar overleden en door zijn' zoon in de

regering vervangen is, laat deze 6hödja Boezoer.djamlr ontbieden, die

daarop huiswaarts keert.

Emir "Hamzah gedraagt zich iutusschen als kind vrij ondeu

gend eu wordt m zijn' guitestukken niet weinig gesterkt door zijn'

kameraad 'Omar Ommaya. Nadat zijn' opvoeding voltooid is, maakt

hij zich weldra beroemd door kracht en dapperheid, die hij beide

aanwendt in het belang van de ware goddienst van den Profeet

Abraham. De vorst 'Omar Ma'di Karib (verknoeid in: 'Omar Ma'di

Kiräb), de heldenfeiten van EmIr "Hamsah vernemende, acht het

voor eigen' veiligheid van belang, om hem zoo spoedig mogelijk

den oorlog aan te doen. Doch hij wordt geheel verslagen, en redt al

leen zijn leven door omhelzing van het ware geloof. Als Noe~irwäll

later met vijandelijke aanvallen bedreigd wordt, weet zijll rijksvizier
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Chödja Boczoer.djamlr Emir "Hamzah , dien hij in der tijd als zoon

aangenomen heeft, te bewegen, dat hij aan het hof van N oeSjirwäll

kome. Daar bewijst hij met zijn' vriend 'Omar Ommaya, die meestal

als 't ware voor hansworst speelt, groote diensten, en bestrijdt bij her

haling allerlei vijandtm, om ze vervolgens tot het ware geloof te bekee

ren. Ondertusschen haalt hij zich hierdoor den nijd van 's vorsten

gunstelingen, vooral van Bachtak en Goestahm (verknoeijing in Kastoem)

op den hals, die hem gedurig op allerlei wijze belagen, doch daarvoor

deerlijk gestraft worden. Aan het einde van dit HS. ontbreekt blijk.

baar een stuk. Men vergel. hierbij vooral de Holl. Handl., hl. 309 en

bl. AI" tot en met I.F en Niern. Bloemlezing uit Mal. geschriften

stuk T, Zde dr., bl, 28 tot en met 49, en hl. I.f\ tot en met bI. I"jIlf\.

N°. 81 (fol., 833 bladz. in twee deelen) bevat insgelijks een ge.

deelte van de "hikäyat "Hamzah , en wel het laatste l\'edcelte van de "hi

käyat, waarover Pijnappel (Bijdrag. derde volgr., Deel V, st. 2, bl. 167)

spreekt. Alleenlijk heeft men hier een werk van 92 iu stede van 91

iJäritara's, waaraan echter hier de 57 eerste ontbreken. Het onder

N°. 80 vermelde werk is niet in iJäritära's ingedeeld, doch daar dit

het eerste gedeelte van de geschiedenis bevat, maken beide werken te

zamen nagenoeg éér. geheel uit. Behalve de heldendaden en lotgeval

len van Emir "Hamzah en diens zonen, vooral van Badl'oe-e-zamjn ,

vindt men hier-ook vermeld de geboorte van den Profeet Mohammed,

van wien genoemde held een oom was. Verder wordt insgelijks ver

meld, dat Hormansjah zijn' vader in de regering van Perzië opvolgde;

doch EmIr "Hamzah zien wij' aan het slot uit Perzië naar Mekka te

rugkeereu.

82 (fol., 740 bladz. in twee deelen) handelt insgelijks, evenals de

twee voorgaande handschriften, over EmIr "Hamzah, en sluit zich ge

heel aan het slot van N°. 81 aan. EmIr "Hamzah wordt te Mekka door

zijn' neef Mohammed met open armen ontvangen, en omhelst door
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van EmIr "Hamzah vermeld is, handelt het HS. ~erder ook nog over

den dood van Mohammed en het treurig uit.einde van diens kleinzo

nen "Hasan en "Hoesnin , gelijk ook over het wreken van hun dood.
door hun broeder Mohammed 'AJl cHanaf!. Verg. het bij N°. 14 aan-

geteekende,

Aan het einde van dit HS. (bI. 697 tot en met bl. 740) heeft men

ook nog ecu' Boeginesche bewerking van het Maleische verhaal van

Tamimoe-d-däri. Verg. het bij N°. 10 aangeteekende,

N°. 83 (fol., 188 bladz.) bevat een verhaal van zekeren Ahoc

Nawas te Röng (Konstantinopel), wiens schranderheid aanvankelijk

door allerlei gnitestukken, waaronder zelfs vrij smerige, apenhaar

wordt, maar later wanneer hij tol kali of opperpriester verheven is, uit

allerverstandigste regterlij ke uitspraken blijkt. Enkele staaltjes daar

van zijn niet onaardig. Het HS. is in zuiver en zeer verstaanbaar Boe

gineeseh geschreven. Het 'schrift is niet mooi, maar toch goed lees

baar; het is afkomstig van een' schrijver van mij, met name La-Siri,

zooals men aan het slot zien 'kan. Dit. verhaal is zonder twijfel van el

ders overgenomen, doch het origineel is mij niet bekend.

N°. 84 (fol., 215 bladz.) bevat twee uit het Maleisch overgenomen'

verhalen, het eene van Profeet Mozes (hl. 1 tot en met bl. 86), het an

dere van Profeet Salomo (bl'. 87 tot en met bl. 215). Verg. de Holland.

Handl. 2de dr., bI. 310.

N°. 85 (fol., 328 blads.) en N°. 86 (fol., 391 bladz.) bevatten een'

Boeginesche bewerking van de Maleische "hikäyat TJekel-waneng-pati.

Het verhaal begint met de nederdaling van Batara Naja Käsoema (ver

knoeid in Ayàna Kaso'èma), zoon van Balara kala sägala dewa-dewa op

Aarde, om daar te huwen met de prinses Dêtoe Amàsn ri-Pagêtafîg.

Uit dit huwelijk worden geboren RaJJa-Koeripafig, RàdJa Gagälalig en

RàdJa Sinasêri (verknoeid van Sifigasari). RadJa-Koeripang en RàdJa-
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Dûha komen met elkander overeen, om een' zoon en een dochter teza

men te laten trouwen. De dochter van Radja-Dll.ha heet Raden Galo

Daha, doch deze wordt door een blJtá,of soort van boozen geest, weg-

k ' dD - ,-gepa t, en naar een grot gevoel'. e zoon van Rll.dja-Koenpang ,

die haar had moeten trouwen, valt in handen van den vorst der dui

velen te Tjawêndoe, wien men voorspeld had, dat dit kind hem een

maal veel kwaad zou berokkenen. Alle mirtdelen door den vorst aan

gewend om den jongen te dooden, mislukken, en zoo wordt deze later

in staat gesteld, om zijne nicht en aanstaande bruid te gaan opsporen.

Die togten maken een groot deel van den inhoud van dit verhaal uit.

En naar den held dier geschiedenis, welke eerst Ana Înollg Karltta

pll.ti (verknoeid van: Inoe Kärtapati) en naderhand 'fjêkelé (v. d. "Mal.

HSS.: 'fjekel-waneng-pati) heet, draagt het geheel zijn' naam. Men

verg. de Hollanders Handl. 2de dr., bl. 313, alsmede V. d. Tuuk in

T. v. N. Indië, Jaarg. 1849, Deel J, bl. 385, alsmede V. d. Tuuk en

Pijnapp., Bijdr. derde volgreeks, Deel I, bI. 429 vlgg., Deel V, bI. 168

tot en met bl, HO.

Aan het slot van N°. 85 (bl, 321 tot en met bl, 328) heeft men

.nog een laf verhaaltje over de verdeeling van een' erfenis tusschen 6

zonen, waarbij een kat, wier poeten, kop en staart ook onder die zes

zonen verdeeld worden, later wanneer de gansche erfenis door toedoen

van het beest verbrandt, aanleiding tot een' onoplosbare kwestie geeft,

omdat niemand weet uit te maken, wiens hem toegekend deel van de

kat den brand veroorzaakt heeft.

Mijne inlandschevrienden beweerden gewoonlijk, dat mijne editie's

van Tjékelé nog gcenszins van de beste waren, en ik geloof stellig, dat

zij gelijk hadden j doch niemand was in staat mij wat beters te bezorgen.

N°. 87 (fol., 419 bladz. in twee deelen) bevat een' Boeginesche be

werking van de Maleische "hikäyat Iskandär Dsoe-I-qarnain, of gesoltie

denis van Ale:J:anderden Groote. Vergel. de Holland. Hand!. 2de dr.,
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bi. 308, alsmede V. d. Tuuk en Pijn. Bijdr. 3d
• vlgr., Deel. I, bI. 459,

en Deel V, bI. 166.

Dit HS. is zeer goed geschreven, met eene onder de Boeginezen

voor mooi gehouden' letter.

N°. 88 (fol., 179 bladz.) bevat drie onderscheiden' stukken.

Het eerste (bI. 1 tot en met 143) draagt den naam van "verbaal van

Sabätihêra, zoon van den vorst van AUbar§. of Kêbarä" dat niets

anders is dan de Meleischecltikäyat Backtiyär of kikäyat Golam (verg.

Pijnapp. Bijdr., derde volgr., Deel V, bl. 175), waarvan de Hollander

onder het opschrift van "Geschiedenis van Ghaläm" een stuk opgeno

men heeft in zijn' Hand!. 2de dr., bI. Ir'r, tot en met bl. 141'l.

De inhoud van het Boeginesche stuk komt hierop neder: De vorst

van Akbar, wiens naam hier niet genoemd wordt, moest met zijne

echtgenoote het vaderland entvlugten. Laatstgenoemde beviel op reis

van een' zoon, die later den naam van SaMtiharaontving. Dit kind,

dat men van wege den spoed, waarmede de vlugt plaats vond, op den

weg als vondeling moest achterlaten, werd door een rooverhoofd ge

vonden, die het evenals zijne vrouw met liefde opnam. Nadat de

vader van SabAtih8.ra in zijn land teruggekeerd is, en den troon van

het rijk beklommen heeft, tracht het roeverhoofd 'snachts met zijne

bende in het paleis van den vorst in te breken, en wordt SaMtihara,

wien hij bij die gelegenheid meêgenomen heeft, door de koninklijke

wachten opgepakt. Deze wordt niet terstond door zijne ouders her

kend, maar weet zich spoedig de achting en genegenheid van velen,

vooral van het vorstelijk paar, te verwerven. Later geeft hij bij herha

ling de ondubbelzinnigste blijken van schranderheid, zoodat de vorst

het voornemen te kennen geeft, om hem tot zijn' opvolger te laten be

noemen. Dit geeft aanleiding, dat de soelewatang (plaatsvervanger

des vorsten) en een pabi8ara (raadsheer) hem door middel van vergift

en laster naar het leven staan. Reeds is Sabätihêra op het punt van het
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slagtoffer hunner snoodheid te worden, en heeft lJij het alleen aan zijn'

gave van vertellen te danken, dat de voltrekking van een doodvonnis

nog eenigen tijd vertraagd wordt, als ten slotte het roeverhoofd en

diens vrouw nog juist bij tijds te Akbar verschijnen, en daardoor niet

alleen SablltiMra's afkomst, maar ook diens c.ischuld , aan het dag~

licht brengen.

In het tweede stuk (bl, 143 tot en met 163) heeft men eenige lessen

en vermaningen van Profeet Mohammed aan' All.

Eindelijk vindt men in het derde stuk (bI. 163 tot en met 179)

pene verzameling van lessen van den bekenden Loqmän den wijze.

N°. 89 (kl. 4°., fl7 bladz.) ie van denzelfden inhoud als N°. 88.

BI. 1 tot en met 77 bevat: het verhaal van SablltiMra, bl. 78 tot

en met 87: de lessen en vermaningen van den Profeet Mohammed aan

'AII, bl. 87 tot en met 97: de lessen van Loqmän den wijze.

:W.88 is eene copy van dit HS. en vervaardigd door mijn' schrij

ver, met name La-Siri.

N°. 90 (kl. 4~., 88 bludz.) bevat een' Boeginesehe bewerking van

het reeds onder N°. 1 vermelde verhaal van Bäyan Boedlmäu. Dit

Boeginesche stuk overtreft het Makassaarsehe verreweg in volledigheid.
A '"'-

Het is afkomstig van de kundige vorstin Aroe-Panjtjûna , moeder van

de tegenwoordige koningin van Tanêtte. Onder de verhalen van den

vogel bawAn~ is hier vooral zeer uitvoerig dat, waarin gehandeld wordt

over de vrome Blbi Sabarieyah, waarvan v, d. Tuuk ook gewaagt in

zijn Kort Verslag der Mal. I;ISS., Bijdr. Sde volgr. I, bI. 451.

N°. 91 (kl. 4°., 120 bladz.) bevat, evenals het voorafgaande HS.,

het verhaal van een' vogel biiwllng. Het begint met de ruzie van twee

fakir's , waarvan de een beweert, dat het tegenwoordige en toekomstige

leven niet van elkander verschillen, de ander, dat dit wel het geval is.

De twist Joopt zoo hoog, dat zij elkander doodslaan. Als de lijken op

last van den vorst des lands drie dagen na de begrafenis weder opge-
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graven worden, is dat van eerstgemelden fakir geheel ongeschonden

gebleven. Van dat van den ander' vindt men niets meel' , doch In

plaats daarvan treft men een' vogel báwäng aan, die terstond wegvliegt.

Evenals in de "hikäyat Bäyan Boedlmän (verg. N°. 90) begeeft de ba·
wang zich naar een' .boom , waarin nog 99 andere vogels van dezelfde

soort zijn , en wordt als vorst uitgeroepen. Wanneer nu later al die

b!l.wB.ng'sdoor middel van vogellijm gevangen worden, houden zij zich

dood, met het plan, om, als zij alle van den boom afgenomen en op

den grond neêrgelegd zijn, op eens weg te vliegen, Dit ware hun bij

kans volkomen gelukt, maar tengevolge van een .misverstand vliegen al

de onderdanen plotseling weg, terwijl de vorst nog boven 'in den boom

vastzit. Deze wordt hierop stevig vastgebonden, en de vogelvanger ,

die eerst zeer verstoord is, dat hij zich op deze wijze heeft laten ver

schalken, wil den vogel onmiddellijk slagten en opeten. Later echter

begrijpt hij, dat het meerïn zijn belang is, om den vogel te verkoopen.

En zoo gaat de vorst der bàwáng's van de eene hand in de an-lere over,

waarbij de prijs van den vogel hoe langer des te hooger stijgt, totdat

hij ten slotte aan het Hof komt. De hooge waarde van den vogel is

eeniglijk hierin gelegen, dat hij bijzonder verstandig is, en allerlei

nuttige verhalen weet te doen, waarvan in dit HG. eene menigte meê-

gedeeld wordt.

Ofschoon dit HS. met een:' goede hand geschreven zij, is er blijk

baar hier en daar het een en ander uitgevallen.

N°. 92 (fol., 24 bladz.) bevat een' zoogenaamde pûoe-pêoe rik a

d6Ug, of volksvertelling , waarbij de omstanders gedurig teekenen van

goedkeuring plegen te geven. Het hier meêgedeelde verhaal vindt men

opgenomen in mijne Boeg. Chrest. I, bI. 1 tot en met 27. Ook heb

ik den inhoud daarvan zeer uitvoerig vermeld in mijn geschrift "over

de WadJol'ezen met hun handels- en scheepswetboek", verschenen te

Makessar bij P. v. Hartrop Jr., 1869, bl. 1 tot en met bl. 6.
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N°. 93 (kl. 4°., 183 bladz.), zeer duidelijk geschreven, bevat een

verbaal van Nabi Ibrahim, uit het een of ander Mal. HS. overge-

nomen.

N°. 94 (fol., 261 bladz.) bevat een' Boeginesche bewerking van de

Maleische "hikäyat van Iudära Poetärä , zoon van Bakärma Poespa ,

koning van Samantapoera, waarvan men onder N°, 13 eene Makas

saarsche heeft. Verg. v, d, Tuuk's Kort Verslag Royal As. S. in Bijdr.,

3d
• vlgr. I, u. 419, vlgg.

N°. 1:15(fol., 163 bladz.) bevat een' Boeginesche vertaling van de

Maleische "hikäyat soel'tän Ibrähim , vorst. van 'Iräq, die in 1846 door

Dr. D. Lenting en reeds vroeger in 1822, van eene Nederduitsche

vertaling voorzien, door P. P. Roorda van EijRinga werd uitgegeven.

N°. 96 (in drie deelen fol., het eerste van 274, het tweede van 282,

het derde van 70 bladz ) bevat de Boeginesche bewerking van de Boedi

istihärat , door mij opgenomen in mijne Boegin. Chrest. 1. bI. 65 tot

en met bl. 464. Men vergel. vooral Deel lIl, bl. 6 tot en met bl. 9.

Over dc Makaesasrsche vertaling' van dit werk vergel. men het bij N°. 6

aangeteekende. Het Boeginesche stuk is bijzonder goed geschreven door

Góllroe.Mallg~dJi van Marl\na in de Afdeeling Noorderdistrikten van

het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden.

N°. 97 (kl, 4°., 479 bladz. in drie deelen), netjes geschreven, bevat

het begin van de onder 96 vermelde Boedi-istihärat , welk men vinden

kan in mijne Boegin. Chrest. I, bl. 65 tot en met bl. 250.

N°. 98 (fol., 516 bladz.) bevat een' Boeginesche bewerking van de

bekende Maleisehe "hikäyat Ismä Yätiem, in 1821 doorP, P. Roorda

van Eijsinga in het oorspronkelijk uitgegeven, terwijl men in het Xd
• deel

der verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap eene verhandeling

daarover van denzelfden Schrijver aantreft.

N°. 99 (gr. fol., 290 bladz.), waarvan een groot gedeelte in mijne

Boeginesche Chrestomathie opgenomen is, bevat:
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10. bI. 1 tot en met 12, eenige oude contracten als dat der Tli.

loempóG8we, enz. Verg. Boeg. Chrest. i, bI. 531 tot en met 536, en

vooral de aanteek. daarop in Deel lIl, bI. 96 tot en met 98, voorts het

Mak. Handels- en Advertentieblad van den 15 Sept. 1864, N°. 75, en

mijne Verhand. over de Wadjorezen enz., bl, 18 vlgg., waar men eene

Hollaudsche vertaling van sommige contracten vindt.

2°. bI. 12 tot en met 64 eenige stukken hetreffende den oorlog van

Gêwa met Bêne , Soppeng en de Hollandsche Compagnie onder aan

voering van den Admiraal Speelman (verg. B. Chr. I, bl. 587 tot en

met 570, alsmede de aanteek. daarop, UI, bI. 98 tot en met 105), en

vooral veel bijzonderbeden uit het leven van Aroe.Palitkka Málitmpéë

gAmmlna.

3°. bI. 65 tot en met 90, het Boeûgeaieeh en andere.contracten, die

men in Valentijn's Ouden NIeuw Oost-Ind., Deel lIl, MakasS8arsche

zaken, bI. 160, vlgg., vermeid vindt.

4°. bI. 91 en 92, het testament van lroe-Palitkka pltta Málàmpéë

gAmmlna.
. 1\ '""""""'" A

5°. bI. 92 tot en met 96, vestiging der to-Angke, of met Aroe-. ""--
Palûkka naar Batavia getogen' en naar de rivier Angke op Java ge-

noemde Boeginezen, in het tegenwoordig' regentschap der Noorder

distrikten Segêri.

6°. bI. !I6 tot en metl07, geschiedenis van het ontstaan vau het

rijk van Tanêtte op Zuid.Celebes. Verg. Boeg. Chr. I. bI. 571 tot en

met 580, en aant. daarop, UI, bI. 105 vlg.

7°. bl, 107 tot en met 116, over La-nnribitli en andere Soppeng

sche vorsten en rijksgrooten.

8°. bI. 116 tot en met 119, oorlogsverklaringen van Bêne,

9°. bI. 119 tot en met 122, over de aanstelling. van La-Patêoe

Mátlnrowe ri-NagawdèlAngtot koning van Bêne,

10°. bI. 122 tot en met 195, over de benoeming van La-nnritap

3
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poe tot opvolger van den koning van Bêne Djaliloe.d-dieni , zoo deze.
mogt komen te sterven, in 1772.

11°. bl, 125, vlg., over de aanstelling van La-Mápapo'èliy8nro tot

koning van 88ppeng.

12°. bl. 127 en 128, lijst van oud-Boeginesche woorden.

lSo. bl. 129, benamingen der maanden van 't Oud-Boeglnesche jaar.

14°. bl. 180 tot en met 137, over de huwelijksgift onder de Boe-

ginezen,

15°. bl, 187 tot en met 145, eenige wetsbepalingen in Bêne,

16°. bl. 146 tot en met 170, geschiedenis van den oorlog der Hol

landers, bijgestaaB door de Bonieren en Soppefîgere, tegen G8wa, vol

gens Valentijn D. lIl, Makassaarsche zaken, bI. 152 tot en met 160,

waarvan het nagenoeg een' vertaling is. Alleen het slot, waarin ver

meId wordt, hoe lroe.Palakka na afloop der expeditie mët S8ppeng

overeengekomen is, om de WadJorezen, die de partij van G&wageko

zen hadden I hunne ontrouw aan het verbond der TlllfJefiVp6tjoof drie

groote ataten van Celebea,te weten: Bdne. WáJjó en S6ppeng,te herin

neren, is uit de Boeginesche geschiedenis van wadJ6, die ook in dit

HS. voorkomt, letterlijk overgenomen.

17°. bl, 171 tot en met 217, oudste geschiedenis van Bêne, opge

nomen in mijne B. Ohrest. I, bl. 465, tot en met 501. Verg. ook de

aanteek.daarop, Deel lIl, bI. 60 tot en met 78.

18°. bI. 217 tot en met 220, oudste geschiedenis van Lo'èwóe, op

genomen in mijne B. Chrest .. I, bl, 527 tot en met 580. Verg. ook de

aanteek. daarop, Deel lIl, bl. 98 tot en met 96.

19°. bl. 221 tot en met 235, oudste geschiedenis van S8ppeng,

waarvan een groot gedeelte door mij opgenomen werd in mijne Boeg.

Chrest, I, bl. 520 tot en met 526.

20°. bl. 236 tot en met 241, lijst der afstammelingen van Simpoe

roesrya, den eersten uit den Hcme] gedaalden vorst vnnLdèwóe.
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21°. bI. 241 tot en met 263, geslachtboomcn van verscheidenean-

dere Boeginèschevorsten.

22°. hl. 268 tot en met 285, oudste geschiedenisvan W&djó,opge

nomen in mijne B. Chr. I, bl. 502 tot en met 520. Verg. aant, daarop,

Deel nr.bI. 78 tot en met 89.

23°. bl. 285 tot en met 287, over het wrijvenvan den buik eener

zwangerevorstin.

24°. bl. 287 tot en met 290, over de bevalling eener vorstin.

N°. 100. (fol., 194 bladz.) komt voor een groot gedeelte in inhoud

overeen met N°. 99. Het bevat de volgendestukken:

1°. bI. 1 tot en met 18, oudste geschiedenisvan Bêne, Verg. HS.

N°· 99, bI. 171 tot en met 217, en B. Chr. I, bI. 4:65 tot en met 501,

Deel lIl, bL 6'0 tot en met 78.

-20.bI. IS tot en met 26, geelachtboomvan r..a-Sartfiglifigeen'

Soppengsch' vorst.

8°. bl, 26 tot en met 28, Soppeng met deszelfsvasealea.

4°. bl, 28 tot en met 30, verbondvanWoempdllngAngmetSOJlpeng.

5°. bl. 30, ornamentsvelden van den vorst van Soppeng.

6°. bI. 31 tot en met 41. Geslachtboomenvan Simpoeroesfya,den

eersten uit den Hemel gedaalden vorst van Lo'èwóe,en van verschei

den' andere Boeginesche vorsten. Verg. HS. N°. 99, hl. 235. tot en

met 263.

7°. bI. 41 tot en met 44, het contract der T!lloe/ii/pfJtJo,of drie voor- .

1tamestaten van Oelebes,Bêne, W&{ljóen Soppeng. Verg. HS. N°. 99,

u. 1 volgg., Boeg. Chr. I, bI. 531 tot en met 536, Deel nr; bI. 96

tot en met 98, Verhand. over de Wad}.ens., bl. 18 vlgg.

S". bl, 44 tot en met 48, oude wetten en bepalingen. Verg. HS.

N°. 99, bI. L37 tot en met 145.

, 9°. bl. 48 tot en met 49, oude contracten. Verg. HS. W. 99,

u. 9 vlgg.

3'*
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10°. bI. 49 tot en met 52, over La-TB.Iïribalien andere Soppeng

sche vorsten en rijksgrooten.

11°. bI. 52 tot en met 60, eenige stukken betreffende den oorlog

van G3wa met Bêne , Soppeng en de Hollandsehe Compagnie onder

aanvoering van den Admiraal Speelman. Verg. HS. N°. 99, bI. 12

tot en met 25.

}20. bl. 60 tot en met 63, Geelscbtboomen van La.Oeliyo Bêtéë,

koning van Bêne, en andere Boeginesche vorsten.

13°. bI. 63 tot en met 65, woorden vallAroe-Blla tot zijne kinderen.

14°. bl. 65 tot en met 74, merkwaardige gezegden van Aroe-Bila

en anderen.

15°. bI. 74 tot en met 76, oorlogsverklaringen van Bêne, Vergel.

HS. N°. 99, bI. 116 tot en met 119.

16°. bI. 76 tot en met 7S, een stuk uit de oudste geschiedenis van

Soppeng.

17°. bI. 7S tot en met 106, stukken uit den oorlog van Gêwa met

Bêne, Soppeng en de Compagnie, waarin vele bijzonderheden omtrent

Aroe.PalAkka en anderen, gelijk ook eenige geslachtboomen van Boe

ginesche vorsten voorkomen. Verg. HS. N°. 99, bI. 12 tot en met 64.

Lê". bI. ]06 en 107, overeenkomst van het volk van Sidênreng met

deszelfs vorst Pabêtepoewenge.

19°, bl. lOS tot en met 110, nogmaals het verbond der Tlnoempó

"ijowe.

20°. bI. 110, over Datdewe ri-BAkkB..

21". bI.110 en 111, ove; Mati&owe ri-PamantÎiigB.ng, vorst van

Sidênreng, en diens overeenkomst met zijn volk.

22°. bI. 111 tot en met 116, opgave der landen van Bêne en des

zelfs veesalen.

23°. bI. 116, WAdJóen deszelfs vassalen.

24°. hl. 116 tot en met HS, Soppeng en deszelfs vassalen.
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25°. bl, U8, Sidênreng en deszelfs vaasalen.

26°. bI. U8, SawÎtto en deszelfs vaasalen.

27°. bI. U8, Pam3.náen deszelfs vassalen.

28°. u. U!J, B&rróemet deszelfsonderhoerigheden.

29°. bI. 119, Enrêkang met deszelfs vassalen.

80°. bl, 119, de staten van Mandar.

81°. bl. 119 tot en met 120, Loewoeen deszelfs vassalen,

32°, bI. 120, Bo'lJlóeko'lJlnp~ en onderhoorigheden.

3~0. bI. 120, Tanêtte met deszelfs vassalen. A ___

84°. bl. 120 tot en met 123, over de vestiging der to-Angke, of
A A ___

met Aroe-Palàkka naar Batavia getogen' en naar de rivier Angke op

Java genoemde Boeginezen, in het tegenwoordig regentschap der Noor.

derdistrikten Segêri. Verg. HS. N°. 99, bl. 92 tot en met 96.

85°. bl. 128, over de zusters van lroe-Palft.kkaPltta M:állmpéë

g&mmlna.

86°. bl. 124 tot en met 180, stukken uit den RtLpang, of verzame

ling van uitspraken en mededeelingen der oude vorsten en geleerden in

regten enz. Verg. HS. N°, 1, alsmede N°. 22, 28 en 24.

87°. bl. 180, afmetingen van huizen.

88°. bI. 181, testament van lroe-Pal!kka PlttaMál!mpéë-glimmlna.

Verg. HS. N°. 99, bI. 91 en 92.

39°, bl. 181 tot en met 188, oudste geschiedenis van W!djó, Verg.

. HS. ~o, 99, bl, 268 tot en met 285.

40°. bl. 138 en 139, poging van Bêne en Bêppefîg, om wadjó te

bewegen, dat het weder toetrede tot het verbond der T1IIoempó~owe.

Verg. HS. N°. 99, bI. 167 tot en met 169.

41°. bl, 139 tot en met 142, oorlog van Aroe-Palft.kkategen wadjó,

waarbijLa-T&nrilàiTo-Slng&ng Aroe-mátowa van Wàdjó op de bastions

van de bênteng van Toss8ra omkomt. Vergel. mijne Verhand. over de

Wadjorezen, bI. 23.
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42°. bl. 142 tot en met 144, contract van WàdJó met de Holland

sohe Compagnie op 23 December 1670 (verg. WadJ., bl. 24, r. 1, vlgg.),

dat ook voorkomt in HS. N°. 99, bl. 84 tot en met sa.
43°. u, 144, .reg. 8, tot en met bl. 145, r. 10, moet geplaatst

worden onder bl. 186, r. 11.

44°. bl. 145, r. 11, tot en met bl. 188, r. 5, het Boefîgaaisch en

andere contracten. Verg. HS. N°. 99, bl. 65 tot en met bl. 90..

45°. bl. 188 en 189, een stukje ~ver kleeding, ontleend uit een

dagregieter van pltta Pawelaîye ri-LarfyambäÜgi.

46°•. bl, 189 tot en met 194, stukken uit de Boeginesche Latêwa,

die onder de M&kass"ren Rápafió heet. waaronder men te verstaan

heeft: eene verzameling van uitspraken en mededeelingen der oude

(t8wa) vorsten en 'geleerden, allerlei onderwerpen betreffende, doch

meestal van dien aard, dat zij voor regenten en hoofdeu tot rigtsnoer

van hun gedrag, vooral ten opzigte van de regtspleging , dienen kun

nen. Verg. Boeg. Chr. H. bl, 1 toten met 180. waar ik een groot

gedeelte van die Latêwa opgenomen heb, en Deel lIl, bl. 108, vlgg.,

Dit HS. dat bijzonder netjes en duidelijk geschreven is. heb ik aan

.Ä.roe-Padali. vorst van Têmpe, wiens naam meermalen door mij ver

meld werd. te danken.

N°. 101 (fol., 248 bladz.) is, wat bl, 1 tot en met 146, r. 8,betreft,

nagenoeg van gelijken inhoud als HS. N°. 100, bl. 1, tot en met 142,

r. 8. Tot daartoe bestaat bijna het eenig verschil in de volgorde. In

HS. N°. 101, bI. 146, r, ~, tot en met bI. 148, en HS. N°. 100,

bl, 142, r. 3. tot en met 194, is niet de minste overeenkomst. Het

laatst gedeelte van HS. N°. 100 bevat hoofdzakelijk eenige contracten,

gelijk men onder N°. 100 zien kan, die men in HS. N°. 101 te ver

geefs zoekt. In laatstgenoemd HS. vindt men daarentegen eenuitvoe

rig stuk over Boelo-boelo en andere staten, als: Lamêtti , ~dJoellg

lêwe, enz., die vroeger onder Bêne, maar na den oorlog van het Hol-
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landsch Gouvernement met dit rijk van 1859 en 1860, tot de gOIl

vernementsafdeeling Oosterdistrikten behooren, Voorts vindt men in

dit gedeelte van HS. N°. 101 een stuk uit Boedi-istihärat, gelijk ook

verscheidene stukken van de Latêwa,

Zooals men vóór in dit HB. aangeteekend vindt, werd het bij gele

genheid van den zoo even vermelden oorlog te Pasêmp&in de woning

der gevlugte koningin Blsse-KadJoewil.ragevonden. Het is netjes en

duidelijk geschreven. Waar beide HBS. tezamen overéénkomen, heb

ik zulks aan den rand te kennen gegeven. Dit HB. wordt steeds met

eenB als van Béne, het andere met A. P., als van lroe.Padáli af.

komstig, aangeduid,

N°. 102 1(kl. 8°.,180 blads.) is afkomstig van Dàëng-Memängoeng,

een kundig' Inlandsch' schrijver, die in de eerste jaren van mijn ver

blijf op Celebes in, hocgen ouderdom overleden' is. Hij heeft in dit

geschrift (bl. 1 tot en met 119) eenige geschiedkundige stukken uit

HB. N°. 99 en de 2 vlgg. HBS. ontleend, en daarbij een' interlinéaire

Maleisch.e vertaling gevoegd. Aan het slot, bl, 120 tot en met 130,

vindt men eenige proeven van Boeginesche poëzij, insgelijks van Ma

leische vertaling voorzien.

N°. 108 (fol., 26 bladz.) is insgelijks uit de handen van Daëng-Me

mängoeng. Het bevat: 1°. bl. 1 tot en met 14, een Makassaarsch

stuk over de aanstelling van Gêwa's eerste vorstin en de bête-salû

pang, of 9 kiesheeren , van Gêwa, alsmede het begin van een' geslacht

boom der koningen van dat rijk. Verg. Mak. Chrest., bI. 199 tot en

.met 204, waar men dit stuk in zijn geheel opgenomen vindt.

2° bl. 15 tot' en met 26, het begin van de oudste geschiedenis

van Bêne, opgenomeu in mijne B. Chr. I,bl. 465. Men vergel. ook

de aanteek. daarop, Deel lIl, bI. 60, vlgg.

Zoowel het Makassaarscbe als het Boeginesche stuk heeft Daëng

Mem[ngoeÜg aan de linkerzijde van een' Maleiscbe vertaling voorzien.



40

N°. 104 (fol., 81 bladz.) handelt hoofdzakelijk over de landen van

Boelo-bcelo-en Lamätti , die vroeger tot Bêne behoorden, en na den

laatsten oorlog van het HolJandsch Gouvernement met dit rijk onder

de gouvernementsafdee1ing Oosterdistrikten sorteeren. Van dit HS.,

dat ik aan zekeren Aroe Boelo-boelo,een' kundig en braaf regent, die

later op jammerlijke wijze vermoord werd, te dunken heb, werd uit

voerig door mij gewaagd in mijn verslag van een uitstapje naar de

OosterJistrikten van Celebes, enz., opgenomen in het Jaarboekje Ce

lebes 1865, bI. 113 tot en met 199. In dit stuk ontleende ik zeer

veel uit het HS. van mijn' vriend Aroe Boelo-boelo.

N°. 105 (fol., 185 bladz.) is grootendeels niets anders, dan een

afschrift van het vorige HS., vervaardigd door mijn' schrijver La-Siri;

het grootst verschil bestaat in de volgorde der stukken. Ook vindt

men van bi. 1, reg. 9, tot en met bI. 185, een bijvoegsel over gewoon

ten van Boelo-bdelo, dat mij insgelijks door de welwillendheid van

bovengemelden regent gewerd. De cijfers in beide HBS. aan den kant

bijgeschreven, dienen, om den Lezer te kennen te geven, waar men

hetzelfde stuk in het andere HS. vinden kan.

W. 106 (fol., 343 bladz.) is een door La-SIri vervaardigd en vrij
A

goed geschreven afschrift van een HS. van zekeren La-Oeeifig Daëiig-

Maton&, bij zijn leven kapitein der Wadjorezen te Makessar. Uit dit

HS. ontleende ik veel voor mijne verhandeling over de Wadjorezen,

gedrukt te Makassar bij P. v. Hartrop Jr. 1869. Het is hetzelfde, als

waarvan ik bI. 32, reg. 4, gewaagde. Het bevat dan ook bl. 1 eene

opgave van de hoofden derWadjorezen te Makassar. Verder heeft men

daarin de navolgende stukken:

1°. bI. 2 tot en met ~2, verovering van Rompegàdlrig, en ver

drijving van den koning van Bêne , met name Aroe-Palàkka Boel"tän

Moehamraad Isma'ël door de Engelsehen in 1814. De Wadjorezen be

gaven zich terstond met de witte vlag tot den Resident Philips. 'En de
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mátêwa (hoofd) Lakûda werd met de meeste onderscheiding behan

deld. Zelfs werd zijn titel van ",átówain dien van kapiteinveranderd.

2°. bl. 12 tot en met 22, bijzonderheden omtrent Lakêda en diens

familie, gelijk ook aangaande de hoofden, die hem in het bestuur over

de WadJorezen te Makassar vervangen hebben.

3°. bl. 22 tot en met 35, een' alles behalve onpartijdige beschrijving

van den in onze dagen gevoerden Krimoorlog. Van Engelschen en

Fransehen wordt niet gesproken. De geloovige Turken hebben alleen

tegen de ongeloovige Russen gestreden, en natuurlijk wonderen van

dapperheid gedaan. Onder anderen wordt verhaald, dat vijf Russische

generaals met hunne troepen ten getale van 120,000 man, in handen

der Turken-gevallen, doch door den Sultan in genade aangenomen zou

den zijn, onder voorwaarde dat zij het Mohammedaansch geloof om

helsden.

4°. bI. 36 en 37, gezegden van den Aroe-Mátowa van WadJ6 Pcfewa

ri-Magalatoeng. Verg. Boeg. Chr. I, bI. 502", r. 2, tot en met bI.. 50S,

r. 16, Deel'lI, u. 84, r. 24, en aanteek.

5°. bl. 38 tot en met 48, gezegden van den Aroe-Mát8wa van

WadJ6 Mátlnrowe ri-kaunûna. Verg. Boeg. Chrest. I, bl, 506, reg. SO,

tot en met bI. 507, reg. 17, :Mak. Chr., u 246, reg. 3 vlgg., bI. 247,

reg. 21 vlgg.

6°. bI. 48 tot en met 58, vereischten voor billijke regterlijke uitspraak.

7°. bi. 58 tot en met 121, verhaal van de verstrooijing der WadJo

rezen na de verovering van Toss/ha door Aroe.Palilkka plttll Málilm

péë.gB.mmina, in 1~70, alsmede van de vestiging van verscheiden'

onder hen te Makasser, waaraan zich de mededeeling van vele bijzon

derheden omtrent de WadJorezen daar ter plaatse vastknoopt. Vergel.

vooral mijne Verband. over de WadJorezen bI. 29 vlgg.

8°. bI. 121 tot en met 133, lijst van êroe-mätöwa's of oppervorsten

van wadjó.



42

9°. blo 134 tot en met 148, gebruiken der Wadjorezen.

10°. bl. .148 tot en met 181, oorlog van de HollandscheCompagnie

met La-MadoektU&ng1roe-Si~äng Àroe-Mátowa van wadjó en den

bekenden Karil.ëng-Bontolangkasávan Gêwa, Verg. Wadjor., blo 25,

reg. 15, tot en met bl. 28, reg. 4.

Ll", blo 181 tot en met 188, over wandaden als oorzaken van mis

gewas en andere rampen.

12°. blo 188 tot en met 227, gewoonten van wadjó.

13°. bl. 227 tot en met 240, gewoonten en wetten die wadjó met

Bêne en Soppeng gemeen heeft.

14°. bl, 240 tot en met 251, over de ftoroe-máWwa'svan wadjó,

van La Palêwo to-Pallpoe af tot aan het einde van het bestuur van

La-Sêlle To-TlIiri Àroe-Kamp!riM~elary~ngi patoedjo'èna.Verg. Boeg.

Chr. I, bl, 502 tot en met 520, gelijk ook lIl, bI. 78 tot en met 89,

reg. 6.

15°. bl, 251 tot en roet 263, orders van den koning van Bêne Má

tIIirowe ri-Malim5ngllng, die tevens r!nrllng-i.Tóèwa (één van de

P!tta :Allndijeof ze«"DrBtenvan waciJ6~ verg. wadj. bl, 5) was, gelijk
,

QOkvan andere Bonische vorsten, aan de WaáJorezen te Makassar.

Verg. vooral WaáJor. bI. 34 en 35.

16°. blo 263 tot en met 274, stukken uit de LaÎàwa.

17°..bL 274 tot en met 303, een Boegineeschuit het Maleisch ont

leend verhaal van 'All's huwelijk met Fätimäh, de dochter van Mo

hammed, verg. de HoHander's Handl., 2de dr., blo 310, N°. 12.

Over de Makassaarsche bewerking van dit verhaal zie men onder

N°. 2 en 14.

18". bl. 303 tot en met 329 j verhaal van den vorst van Sang,

waarin het bestuur van dien wijzenen braven vont beschreven wordt.

19°~ bL 329 tot en met 338, wetten die waáJó met Gêwa gemeen

heeft.
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20°. bl, 338 tot en met 343, wet/en van wad}ó en Sidênreng.

N°. 107 (fol., 127 blads.) bevat de gesehiedenis van Tanêtte tot

onder de regering der tegenwoordige leenvorstin Iyêlle. Dit HS. is

vrij netjes en duidelijk geschreven.

N°. 108 (fol., 90 blads.) bevat de oudste geschiedenis van Tanêtte. ""'-
met interlinêaire Makassaarsche vertaling door de oude Aroe-Pllnjtjàna

zelve vervaardigd, waarvan een gedeelte door mij opgenomen werd in

mijne Boeg. Chrèst, I, bI. 571 tot en met ~80. Men verg. de aanteek.

hierop, Deel lIl, u, 105.

N°. 109 (fol., 31 bladz.) is niet mooi maar toch leesbaar geschre

ven, en afkomstig van pltta MábOla-sadaëMátinrowe ri-sao-lftbbfna

(dein haar prachtig huis ontslapene), vorstin van Pamàná. (Verg. mijn

Beknopt Verslag van een verblijf in die binnenlanden van Celebes, waar

Boegineesch gesproken wordt, van 24 April tot 24 October.185.6,bl, 9

vlgg.) Het bevat:

1°. bl. 1 tot en met 18, de oudste geschiedenis van het rijk van

Pamàná, voor een gedeelte opgenomen in' mijne Boeg. Chrest, I,

bI. 581 tot en met 596. Verg. mijne aanteek. daarop, Deel lIl, bl, 106

vlgg., gelijk ook mijne "Wadjorezen ," bl. 6 tot en met 13.

20
• bl. 19 tot en met 31, gezegden van Àroe-Bila en anderen, die

men ook nagenoeg alle in mijne Boeg. Chr. 11, bI. 18, reg. 32 vlgg.

aantreft. Verg. aanteek. 111, bI. i n, reg. 3. vlgg.

N°. 110 (fol., 38 blads.) handelt insgelijks over Pamaná's oudste

geschiedenis en gebruiken. Dit HS. werd door mijzelven in 1861 af

geschreven te Pàre-pêre , van een HS. van zekeren La.Óèmpa ,iom.

mandant van de pabêrrisi's of soldaten van den Aroe-Mátowa van

Wadjó. Verg. Verzam. van berigten betreffende Bijbelverspr. XCVI

tot en met XCIX, bl, 70.

N°. Hl (fol., 38 bladz.) is afkomstig van den kundigen schrijver

Daëilg-Memängoeiig, pas tijdene mijn verblijf te Makassar in hoegen



44

ouderdom overleden, en door hemzelven van interlinéaire Maleische

vertaling voorzien. Het bevat:

1°. bI. 1 tot en met 11, oude contracten, voor een groot gedeelte

opgenomen in mijne Boeg. Chrest. I, bl. 531 tot en met 536. Verg.

aant, lIl, bI. 96 vlgg.

2°. bl, 11 en 12, oorlogsverklaring van Bêne,

go.bl, 13 tot en met 29,oudste geschiedenis van WA.dJó,opgenomen

in mijne Boeg. Chrest. I, bI. 502 tot en met 520. Verg. aanteek. III,

bI. 78, vlgg.

4°. bl. 30, namen der maanden van het oude Boegineschejaar.

5°. bI. 31 en 32, lijst van oud-Boegineschewoorden.

6°. bI. 33 tot eJ1met 35, oudste geschiedenis van LÓIlwóe, opgeno

men in mijne Boeg. Chrest. I, bl. 527 tot en met 530. Verg. aanteek.

IlI, bI. 93, vlgg.

7°. bl, 36 tot en met 38, oudste geschiedenis van Soppeng, opge

nomen in mijne Boeg. Chrest. I, bI. 520 tot enmet 526. Verg. aant.

m, bI. 89, vlgg.

N°. 112 (4°., 157 blads.) bevat in zeer duidelijk schrift onderschei

den' Boeginesohestukken, als:

1°. bl. I, eenige êlong's. Vergel. Boeg. Chrest. lIl, bI. 165 tot en

met 167.

2°. bl. 2 tot en met 27, eene soort van kalender.

SO.bl. 28 tot en met 34, eene soort van kotika, bekend onder

den naam van 6tlang-doewapó'elo.Vergel. Tijdsehr. v. 't Bat. gen. van

taal-, land- en volkenk., Deel'XVIlI, Afl. 1, alsmede Boeg. Woord.

op: po"elo.

4°. bl. 34, namen der maanden van het Boeginesche jaar.

5°. bI. 35 tot en met 44, verschillende kotika's. Verg. Bat. gen.

van taal-, land- eu volkenk., Deel XVIII, afl. 1.

6°. bl. 45 tot en met 47, eenige chronologische tabellen.
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7°. bI. 48 tot en met 55, opgave van de landen van Bêne en

deszelfsvassalen.

8°. bl. 55 en 56, wadJó en deszelfsvassalen.

9°. bI. 56 tot en met 59, Soppeng en deszelfsvassalen.

10°. bI. 59 en 60, Sidênreng en deszelfs vaasalen.
A

110. bI. 60, Sawitto en deszelfsvassalen.

12°. bI. 60, So1>ppaen deszelfs vasselen.

13°. bl. 60, R&ppAngen deszelfsvassalen.

14°. bI. 60, Alietta.

15°. hl. 61, PamA.námet deszelfsvassaleu.

16°. bI. 61, Blrróe.

17°. bI. 61, Enrêkang met deszelfs vaasalen.

18°, bl. 62 en 63, landen van Mandar.

19°. bI. 63, Lo\wóe met deszelfs.vasselen.

20°. bI. 63, Toeratêya-landen.

21°. bl, 64 tot en met 74, lnlandsche wetten, opgenomen in mijne

Boeg. Chrest. II, bI. 200, reg. 13, tot en met 207. Verg. Deel lIl,

bI. 118, reg. 6.

22°, bI. 75 tot en met 82, contract gesloten tusschen de Oost

Indische Compagnie en het rijk vanGêwa te Batavia, op 19 Aug. 1660.

Verg. F. Valentijn's Beschrijving van Oud en Nieuw Oost-Indiën ,

Deel 111, Makass. zaken, bI. 152.

23°. bl, 82 tot en met 91, Boefîgaeîeohcontract gesloten in de le

gertent van Speelman tusschen Barrêmbofîg en BoengAya,op 18 No

vember 1667. Verg. Valentijn ter aangeh. pl., bl, 160 tot en met 164.

24°. bI. 92 tot en met 95, contract van den koning van Ta1l6, enz.

Verg. Valentijn ter aangeh. pl., bl. 164, vlg.

25°. bl. 95 tot en met 104, nadere punten, waarop de koning

van TAlló, enz. tot het contract toegetreden zijn. Verg. Valentijn ter

aangeh. pl., bl. 165 vlg.
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26°. bl, 104 tot en met 107,vredeverbond met den vorst V'anLêtta,

één van de rijkjes der MásIIirImpo'lMeop Zuid-Celebes.

27°. bI. 107 toten met lIl, contract van W!dJó (onder den

Aroe-mát8wa, of Oppervorst , La-Paltl! To-MUóe Poewänna Gl11á)

met de Hollandsche Compagnie op 23 December 1670. Verg. Verband.

over de WadJorez. enz., bl. 24.

28°. bl. III tot en met 115, contract van Mandar met de Hol

landsehe Compagnie onder David Harthouwer , Gouverneur van Ma

kassar , in 1674.

29°. bl. 116 tot en met H8, vernieuwing van het contract van

den koning van Bêne met de Hollandsche Compagnie in 1698.

30°. bl. 118 en 119, vernieuwing van het Boengaaisch contract

door Soel'fän Isma'ël, nieuw benoemden koning van Gêwa, in 1710.

31°. bl. 1]9 tot en met 121, vernieuwing van het Boefigaaisch

contract door den koning van Talló Häröën a.r-ra~ied in 1710.

32°. bl. 121 tot en met 126, vernieuwing van het contract tus

schen de Compagnie en Gowa met Sirääjoe.d-dien in 1813.

33°. bI. 126 tot en met 128, vernieuwing van het Boeilgaaisch

contract mètden koning van BODeSoelaimän Towapawara La-Pêdas

'llaäjAfi Aroe-Pal!kka MoeOhyie-d-dienMátinrowe ri-Beóèla in 1716.

84°. bl, 128 en 129, vernie~wing van het contract tussehen qowa

en de Compagnie door 'Abdoe-l-Qädir, rijksbestierder van Mál!

waiig-gMe 'Abdoe-I-Chair Al-Mançoer , in 1738.

35°. bl, 129 tot en met 131, vernieuwing van het contract van

Tàlló met de Hollandsche Compagnie door Çafieyoe-d-dien in ~789', na

den dood van SirädJoe-d-dien.

86°. bl. 131 tot en met, 137, nieuw contract van de Hollandsche

Compagnie met Gowa, waarbij de contracten van 19 Augustus en

2 December 1660, van 18 November 1667 en 27 JuJij 1669 vernieuwd

werden, gesloten in 1740 I na het verdrijven Karaëfig-Bontolaiigkasá.,
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en de herstelling van den jeugdigen vorst 'Abdoe-l-Chair AI-M:a~çoer.

Verg. Wadjorezen, bI. 26, waar men reg. 18 in stede-van "Abóe" te

lezen heeft: "'Abdoe"

87°. bl. 138 tot en met 141, artikelen van renovatie in het

Boengaaisch contract, op verzoek van de vorsten van Bûne en Sop

peng, tijdens het bestuur van den president en opperkoopman David

Harthouwer te Makassar, anno 1676.

38°. bl, 142 tot en met 146, over het oorlogvoeren.

39°. bl. 147, over onregt en verraad als aanleiding tot oorlog.

400. bI. 148 en 149, over het gebruik van schietwapens.

41°. bI. 150 tot en met 157, een stuk uit de Boedi-istihärat over

gelaatkunde. Verg. Boeg. Chrest. 1, bI. 851, vlgg.

N°. 118 (gr. fol., 851 bladz.) is ook mooi en duidelijk geschreven

en bevat, gelijk het opschrift reeds aanduidt, eene verzameling van

contracten en brievenv.an d'en in 1812 overleden' koning van Bêne

La-T&nrit~ppóe Mátlnrówe ri-Rompeg~dlJ1g SoelCtän Achmed Oälerh

SJamsoe-d-dien. Echter vindt men hierin aan het slot ook nog eenige

brieven van eenigzins later' datum. De contracten, die bl, 1 tot en

met 72 beslaan, zijn dezelfde als bij N°. 112 door mij opgegeven wer

den. De brieven worden bI. 78 tot en met 351 aangetroffen.

N°. 114 is een bundel Boeginesche brieven, meest alle van den ko

ning van Bêne 'I'owapatoeiiioeMátlnrolYe ri-làHimbata Aroe-Palàkka

Soel'tän Moehammad Isma'êl Moechtädjoe-d-dien (t 1823).

N°. 115 is een bundel Boeginesche brieven van den koning van

Bêne Towapato'ènróe Mátlnrowe ri-H\lAmbata Aroe-PaHl.kka Boel'tän

Moehammad Isma'êl MoeChtäéi]oe-d-dien(t 1823).

N°. 116 (fol., 112 bladz.) bevat eene kopij der onder N°. 115 ver

melde brieven, vervaardigd door den iulandschen schrijver Dllëiig

MatOla, WIens schrift ook bier, gelijk meestal elders, zeer goed is.

Jammer slechts, dat hij ook thans zijn' Maleische origine verraadt,
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door bijna overal de Boeginesche !~ll, het e-tje boven de IJ, weg te la

ten, zoodat die IJ volstrekt niet van de gewone a verschilt.

N°. 117 is een bundel Boeginesche brieven van allerlei aard, van

en aan onderscheiden' personen.

:No.lIS is een bundel Boeginesche brieven van allerlei aard, aan

mijzelven geaddresaeerd.

N°. 119 (fol., 119 bladz.) bevat eene slordige verzameling van wei

nig beteekenende dagregisters en kalenders, alsmede een' btlallg-do~

wapoelo. Verg. 3°. van W. 112.

N°. 120 (fol., 279 blads.) bevat eene Lstêwa, of verzameling van

uitspraken en mededeelingen der ouàe(t&wa) vorsten en geleerden,

allerlei onderwerpen betreffende, doch meestal van dien aard, dat zij

voor regenten en hoofden tot rigtsnoer van hun gedrag , vooral ten op

zigte van de regtspleging , dienen kunnen. Deze collectie heb ik te

danken aan Dat8na (of grootmoeder van) La-Pêgä-lipdewe TJoUfpoedjiye
A '""-

Aroe-Panjtj&na, moeder van de tegenwoordige koningin van Tanêtte ,

met name Iyêlle , welke die zelve geschreven en met zorg gerevideerd

heeft. Ik heb daarom ook uit dit belangrijk HS. een groot stuk voor

mijne Boeginesche Chrestomathie opgenomen. Men vergel. Deel 11,

bI. 1 tot en met ISO, en Deel 111, bI. lOS, vlgg.

N°. 121 (fol., 20S bladz.) bevat insgelijks eene LatOwa, evenals

N°. 120, doch staat verre beneden deze in inhoud en schrift. Intus-

• schen kan dit HS. ook zeer goed dienen tot vergelijking.

N°. 122 (kl. 4°., 267 bladz.) bevat insgelijks eene Latêwa , doch

blijkbaar door een' Wadjorees' en inzonderheid voor WadJorezen ver

zameld, want men vindt hierin vooral gezegden van WadJoresche

""'- - -vorsten aangehaald, als bijv. van La-Sangko"eroeMoeladjûdji Towapa-

male Matlllrowe ri-aillpplrrllige (WadJor. bI. 14 en 20), wiens bekee

ring tot den Islam door Dêto-Boelaimän , wien de koning van Gêwa

met dat doel naar wadJó gezonden had, uitvoerig beschreven wordt,
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bI. 208 tot eu met 245. Jammer dat dit HS. wat slordig geschre

ven is; het vermeldt anders bijzonderheden die men elders vergeefs

. zoekt.

N°. 123 (kl. 40
. , 80 bladz) bevat onderscheidene stukjes, als, be-

halve uit de Latêwa ,

bI. 7 tot en met 12, de oudste geschiedenis van wadjó.

bI. 13 tot en met 20, het verbond der Tllloemp6Go.

bI. 31 tot en met 46, oorlogsverklaringen.

bI. 48, eene proclamatie van den pas gehuldigden vorst van BOlle

La-Parlppá To-SêppewäliMátiiirowe ri-Sombaêpoe aan zijne vassalen,

bI. 58 tot en met 61, 0pll:avevan de landen van Bêne met deszelfs

vassalen,

bl, 61 en 62, opga.veder landen van Wadjó.

bI. 62 tot en met 64, opgave der landen van Soppeng en deszelfs

vaasalen.

bI. 64 tot en met 68 over het gebed.

bI. 65 tot en met 80, over de geloofsleuze der Mohammedanen, er

is geen,God dan Allah, en Mohammed is zijn profeet. Dit handschriftje

kan van dienst zijn tot vergelijking met andere HSS.

NU. 124 (fol., 90 blads.) bevat eene verzameling van inlandeehe

wetten, waarvan het grootste gedeelte opgenomen is in mijne Boegi

nesche Chrestomathie 1I, bI. 181 tot en met bl. 200, r, 13. Verg. aan

teek., hierop Deel UI, bI. 117 tot en met 122.

N°, 125 (fol., 116 bladz.) is een HS., dat ik in 1861 van den toen, i.s
maligen To-márilallng of Rijksvizier van Bêne Aroeng.ó'èdjoeng out-

-ving. Het ii vrij goed, ten minste leesbaar, geschreven, en bevat:

la. bl, 1 tot en met 97 , verscheidene stukken uit de Latêwa van

den vorst pltta Pawelaîye ri-Ll\riyambängi, en dasronder de ó'èndnng

o'èndang, of het handels- en echeepswetboek, van Amênna-Gêppa,die

echter niet gelijk staat met die, welke in de door mij'bij de uitgave

4
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van dit stuk (vergel. Wailjorezenmet hun handels- en scheepswetb.)

geraadpleegde handschriften gevonden worden.

2°. bl. 97 tot en met 104, een stuk over het bouwen van huizen.

)f 3°. bI. 104 tot en met 107. een stuk' over scheepsbouw.

4°. bl, 107 en 108, een stuk over het daarstellen van een' om

heining.

5°. bI. 108 tot en met 125, zamenkomsten van de vertegenwoordi

gers van Bêne , wadJó en Soppeng te Timo'èroengin Bêne op 26 en

28 Mei, gelijk ook op 4, 7,14, 20 en 23 Junij 1760, om te spreken

over de rooverijen te land en ter zee van Aroe.Panêki, die van 1737

1754 onder den naam van La-Madoeklll&ngAroe.Si~ä~ als Aroe

Mátowa over Wailjó regeerde, doch zoowel v';ór als na dien tijd een'

ware rooversrol speelde.

6°. bl, 125 tot en met 138, een stuk over den landbouw.

7°. bI. 138 tot en met 156, een stuk over verschillendevisch-tuigen.

N°. 126 (kl. 4°., 74 bladz.) is door den Maleijer Dêëfîg-Matêlage-

schreven, en bevat vier stukken:

1°. bI. 1 tot en met 14, onderhandelingen tusschen Aroe--Panêki,

over wien reeds onder N°, 125 gesproken is, en Bêne , gelijk ook tus

schen Bêne en den Aroe.mátowa van Wailjó, met name La-Sàlle , die

van 1713-1737 regeerde, in welk jaar hij door Aroe-Panêki afgezet
, . A

werd. Men heeft hier alzoo te denken aan Aroe-Panêki's rooverijen,

vóórdat hij Aroe-mátowa van Wailjó werd, terwijl in HS. N°. 125 pp de

rooverijen, welke hij na de waarneming van het mátowa-schap(1737-'

1754) pleegde, gedoeld wordt. Dit stuk is niet onaardi~ om te lezen.

2°, bl, 15 tot en met 32, oorlogsverklaring van den g~neraal Nigh

tingale namens de Engelsche Compagnie aan Towapat~móe Máti'illowc

ri·lallimbata Aroe-Palakka Soel'tän Moehammad Isma'ël MoechtädJoe.

d-dien , koning van Bêne, in 1814.

30
• bI. 3~ lot en met 35, brief van den generaal Nightingale aan
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het volk van Bêne , om het aan te sporen, dat het de partij van zijnen

vorst voor die der Engelsehen verlate.

4°. bl, 36 tot en met 74, de dèndang-o'èndang, of het handels- en

scheepswetboek, der Wadjorezen, door mij in 1869 te Makassar bij

P. van Hartrop Jr. uitgegeven, met vertaling en aanteekeningen.

N°. 127 (fol., 74 blads.) bevat onderscheidene stukken:

1°. bI. 1 tot en met 37" stukken uit de Latêwa.

2°. bI. 37 tot en met 39, een geslachtboom der vorsten van Lo'èwóe.

3°. bI. 39 en 40, een stuk over verwantschap der vorsten van Ta-

nêtte met die van Ldèwóe.

4°. bI. 41 tot en met 45, oudste geschiedenis van Ldèwóe. Verg.

Boeg. Chrest. I, hl. 527 tot en met 530, lIl, bI. 93 tot en me1.96.

5°. bI. 45 tot en met bO, geslachtboom der vorsten van S8ppeng..

6°. bI. 50 tot en met 64,oorlogszaogen. Verg. Boeg. Chrest. n,
bI. 391. r. 5, tot en met bI. 400, r, 8, en Aant. UI, bI. 189, vlgg.

7°. hl. 65 tot en met 74, andere êlong's, zoowel êlollg-bawafig's

of eenvoudige,niet-diepzinnigeéloiig'a(verg. B. Chr. lI, bI. 383, r, 21

tot en met bI. 391, r. 4 " en Aant. IU, bI. 171 v199.), als diepzimtige

élong'a(verg. B. Chr. lI, bI. 402, r. 27, tot en met bl. 409, en Aant. lIl,

bI. 215 vlgg.).

N°. 128 (fol., 249 bladz.) bevat eene verzameling van allerlei droo

men met hunne beteekenis. Dit HS. is bijzonder net en duidelijk ge

schreven. Een klein stukje daaruit werd door mij opgenomen in mijne

Boeg. Chrest. U, bI. 257 en 258, verg. aanteek. daarop, lIl, bl. 138.

N°. 129 (fol:, 305 bladz.), niet mooi, maar zeer duidelijk geschre

ven,'bevat:

]0. bl. 1 tot en met 147, de onder N°. 26 reeds vermelde kotika,

en nog verscheidene andere kottka's in het Boegineesch. Men vergel.

mijne verhandeling over de Makassaareche en Boeginesche kotika'liI,

d. i.: ge8chriftenI tabellenI offiguren, of wat ket ooku:ezenmogeI waar-

4·
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"lit merl vermeent te, kunnerl zien, welke tijd kem gltn8tig zij, Icelke niet,

in het Tijdschrift voor Indische 'I'aal-, Land- en Volkenk. van het

Batav. Genootschap, Deel XVIII, Aftev. 1. Vergel. ook Niemann

over het geloof aan gelukkige en ongelukkige tijden bij verschillende

. volken van Nederlandach Indië, in de Bijdr., 3d
• volgr., Deel V, st. 2,

bI. 133 tot en met Hl. Eindelijk vergel. men mijne Mak. Chrest.,

bI. 260 tot en met bI. 266, en Boeg. Chr.n;bl. 252 tot en met bI. 256.

2°. bl, 147 tot en met 259, over droomen en hunne uitlegging.

Verg. B. Chr ..!r, bI. 257 en 258, gelijk ook HS. N°. 128.

3°. bI. 259 tot en met 267, over voorteekenen , af te leiden uit de

beweging van eenig deel des ligchaams.

4°. bI. 267 tot en met 270, over voorteekenen, af te leiden uit

aardbeving.

5°. bI. 270 tot en met 272, over voorteekenen, af te leiden uit

maansverduistering.

6°. bl. 272 tot en met 280, over slechte voorteekenen en de mid

delen tot afwending van het onheil. Verg. Boeg. Chr. II, bI. 259 tot

en met 262.

7°. bI. 280 tot en met SOl, gesprek tusschen 'All en Mohammed,

door 'AIi zelven medegedeeld.

8°. bI. 301 en 802, over gelukkige of ongelukkige tijden om te

trouwen. Verg. Mak. Chr., bI. 261.

9°. bI. 802 en 308, over gelukkige of ongelukkige tijden om een

huis te bouwen. Verg. Boeg. Chrest. IT, bI. 252 tot en met 254.

10°. bI. 304 en 305, welk ~aandel geluk, welk ongeluk aanbrengt.. .
N°. 130 (fol., 54 bladz.) bevat eene verzameling van kottka'8, d. i.

geschriften, tabellen, of figuren, of wat het ook wezen moge, waaruit

de inlander vermeent te kunnen zien, welke tijd hem gunstig zij, welke

niet. De hier vermelde kotlka's zijn nagenoeg alle in mijne onder

N°. 129 aangehaalde verhandeling OVCI' de Makassaarsche en Boegine-
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sohe kotika's opgenomen. Verg. Tijdschr. voor I~d. Taal-, Land- en

Volkenk. van het Bataviaasch genootschap, Deel XVIII, AR. 1. -qit

dit HS., dat zeer goed geschreven is, kan men zien, hoe jammerlijk de

lithograaph te Batavia de platen verknoeid, en daardoor mijn werk

bijna zoo goed als onbruikbaar gemaakt heeft.

N°. 131 (fol., 115 blads.), vrij goed, maar niet overal even duide

lijk geschreven, bevat:

1°. bl, 1 tot en met 34, allerlei middelen tot ontdekking van een'

diefstal, toovermiddelen, inzonderheid tot verovering van het hart

eener vrouw, djimats, kotika's, gebeden, enz., meestal in het Boegi

neeseh, doch ook ten deele in het Makassaarsch.

2°. bl. 35 tot en met 90, de oudste geschiedenis van Bêne, Verg.,
HSS. N°. 99, 100 en 101.

3°. bl. 90 tot en met 115, de oudste geschiedenis van wadjó. Verg.

HSS. N°. 99, 100 en lOl, gelijk ook N°. 106 en 111.

N°. 132 (kl. 8°., 49 bladz.), afkomstig van Go'lJroe-Mar;g!dji te

Mar!nll in de Noorderdistrikten van het Gouvernement van Celebes

en Onderhoorigheden, is, gelijk alles van dien schrijver, zeer netjes

'geschreven, en bevat, evenals N°. 129 en 130, ecne verzameling van

kotika's. Verg. mijne Verhand. over de kotika's.

N°. 133 (fol., 30 bladz.) bevat ook eenige kotika's; doch de voor

naamste is hier eene vereeniging van de ótlanfl-dolJWapo1!lo,óiZang-aaerá,

biZaii9-Ztma,ótlang-dppáen ótlang-dUoe.Dewijl deze kotika in mijne

verhandeling over de kotika's vergeefs gezocht wordt, vinde zij hier

eene plaats. Onder btlang-do'éwapo1Jloheeft men eene verdeeling van

het jaar in tijd;akkliln van 20. da~en te verstaan; terwijl ótlang-aaerá

en de volgende óilaii9'asuccessivelijk op tijdvakken van 9, 5, 4 en iS

dagen doelen. Deze vijf óilang'aworden naast elkander geschreven, en

wel zoo, dat men bij elk der óilaiif)'(J,aan het einde gekomen, van vo

ren af aan begint te tellen.
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Wanneer dit nu zoo uitkomt , dat drie van de vij! biZang'sop zeke

l'en dag iets .goeds beloven, is die dag een gunstige kotika. Wanneer

er 4 of 5 dagen tezamen komen, die iets goeds aanduiden, is de kotÎka

natuurlijk nog veel gunstiger. Men zie verder over deze kotika mijn

Boeg. Woord. op: biZang.

N°. 184 (fol., 12 bladz.) bevat niets anders dan de onder N°. 138,

vermelde vereeniging van bilang-doéwapo'éZo,biZang-aserá,biZang-Z{ma,

biZang-/,ppáen biZang-t/'Uoe.

N°. 186 (fol., 205 bladz.), niet mooi maar vrij leesbaar geschreven,

bevat:

1°. bl. 1 tot en met 138. kottka's, waarvan eenige in mijne Boeg.

Chrest, U, bl. 252 tot en met 256, opgenomen zijn.

2°, bl. 139 tot en met 150, een stuk over slechte voorteekenen, en

middelen tot afwering van het dreigend onheil, dat men in zijn geheel

vindt in mijne Boeg. Chrest. IT, bI. 259 tot en met 262.,
3". bL 150 tot en met 203, eene verzameling inlandsche wetten.

Verg. Boeg. Chrest. Il, bl, 181 tot en met 207.

4°. u, 204, nog één kottka.

N°. 186 (kl. fol., 90 bladz.) ziet er zeer oud en smerig uit, en heeft

nageno,eggeen' andere waarde, dan om hier en daar tot vergelijking te

dienen. Behalve verscheiden' aanteekeningen, die voor ons van geen

belang zijn, vindt men er stukken in van allerlei aard. als in het Ma

kassaarseh: over de vaartuigen der Ouden; in het Boegineesch: een'

kalender, over bruidsgeschenken, over landbouw, opgave van de landen

door Aroe.Palakka Pfttta Mlilampéë-glimm&na veroverd, ook voorko

mende in N°. 99, bI. 52, enz. enz. Doch wat misschien nog van het

meeste belang is, zijn de kotika's, dewijl de daarbij behoorende teeke

ningen voor inlandseh werk vrij goed te noemen zijn, en voorzeker

het werk van den door het Batavlaasch Genootschap aangenomen'

Europeschen Iithograsph mijner kottka's verre overtreffen.
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N°. 137 (kl. 40
. , 8 bladz.), goed geeohreven, bevat eene verzameling

van allerlei d}imat's of amuletten.

N°. 138 (kl. 4°., 40 bladz.) bevat insgelijks eene verzameling van

d}imat's en andere bijgeloovigheden. Het is zeer netjes geschreven,

maar het is blijkbaar, dat de schrijver een Maleijer van Makassar en het

Boegineesch niet zeer magtig was. Daardoor maakt hij bij voorbeeld

nergens gebruik van het Boegiuesche schrijfteeken LlJd,tot aanduiding

van eene a met het kleine e-tje er boven. Wel vi~dt men hier en

daar de Makassaarsche ánjiJa,om te kennen te geven, dat de letter

greep op eene nasaal (fiij, m,n of nj)eindigt. Vergel. mijne Makass.

Spraakk.,§ 36.

N°. 139 (12 0
. , 29 bladz.), tot titel voerende: paUgadJána Ablidoel~i.

bûdi , bevat het godsdienstig onderwijs van l,)~T ~,door mij
.,.. ., .

opgenomen in mijne Boeg. Chrest. Il, bI. 263 tot en met 268. Het

is, gelijk op bI. 1 bekend gesteld wordt, geschreven door den kundi

gen schrijver Go'lJroe-Mangad}ivan Marana in de Noorderdistrikten van

het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden.

N°. 140 (kl. 40
. , 30 bladz.) is ook zeer netjes en duidelijk geschre-

ven. Het opschrift luidt: pêoe-paoena ~4JT ~, d. i. het ver·

haa~ van 'Abdoe-l.'ibädi, hetgeen hetzelfde stuk is, als het onder

N°. 139 vermelde. In de aanteek. op mijne Boeg. Chrest., Deel lIl,

bl. 133, wordt het met HS. B aangeduid. Behalve dit stuk, bevat het

HS. nog twee andere stukken, te weten:

1°. bI. 14 tot en met 20, eene zamenspraak van den duivel met de

nakomelingen van Adam.

20
• bI. 20 tot en met 30, eenige gezegden van Mohammed en diens

tijdgenooten.

N°. 141 (kl, 80
. , 134 blads.), zeer netjes geschreven, bevat eene

Boeginesche bewerking van de Maleische Chikäyat mi'rid} nabl Moe

hammad , of geschiedenisvan Mohammed'shemp,lvaart. Verg. het bij het
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Makaeeaarsche HS ..N°. 38, dat over hetzelfde onderwerp handelt, aan

geteekende. _

N°. 142 (fol , 83 bladz.), niet mooi maar toch zeer leesbaar geschre

ven, en wel, gelijk aan het slot vermeld staat, door Goeroe-Sêbaré,

wonende te Makassar in den wijk der WàdJorezen, bevat een Boegi

neesch geschrift, ontleend uit de Mohammedaansche Ckadietkof overle

vering, naar de Arabische werken van Imäm GhazäI1, Aboe-Dja'far en

Aboe-I-laH'h, gelijk ook het werk getiteld Tafsieroe-I-mottaçiliena.'

Het Boeginesche werk is in 7 hoofdafdeelingen gesplitst, teweten :

1°. bI. 2 tot en met 4, het licht van Mohammed. Verg. de Hall.

Handl., 2de dr., bI. 306.

2°. bl. 4 tot en met -10, geboorte van Nabt Adam.

3°. bl. 10 tot en met 28, over den dood.

4°. bI. 28 tot en met 38, over de voorteekenen van den dag der

opstanding.

5°. bI. 88 tot en met 66, over de opstanding zelve.

6°. bl. 66 tot en met 72, over de Hel en hare bewoners.

7°. bI. 72 tot en met 83,over den Hemel en deszelfs bevolking.

N°. 143 (kl. go., 79 blads.), niet bijzonder mooi geschreven, bevat

eene verzameling van Arabische gebeden voor allerlei omstandigheden

des levens, de smerigste en nietsbeduidendste niet uitgezonderd.

N°. 144 (kl. 4°., 107 bladz.), ook niet mooi, maar toch duidelijk

geschreven, is van gelijken inhoud als het vorige HS.

N°. 145 (fol., 61 bladz.), met eeue prachtige Arabische letter ge.

schreven, bevat een' Arabische sikirf, of lofzang op Allah en op Mo

hammed, en wel de zoogenaamde 8{kiri.bara8ánjdji,dus gen~amd naar

den op bI. 35, reg. 1, voorkomenden naam Al-Barzandjie, of sikiri
w ....... o...c ,.... _

r-,f;iJf ii~, dus genoemd naar deze op bI. 61, reg. 2, voorko-

mende woorden. Van bI. 45 af is het voorzien van eene interlinéaire

Boeginesche verÎaling.
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N°. 146 (fol , IS bladz.), insgelijks allerprachtigst geschreven, be

vat ook een Arabische sikiri of lofzang op Allah en Mohalbmed, en wel

f (l. I ~ ~ '0'::T' 0",de siklri tahalele (Areb. ~) of~ ~I+w, doelende op de

99 namen van Allah.

N°. 147 (kl. 12°" 62 bladz.) hevat eenige Arabische gebeden met

Boeginesche letters geschreven, van weinig of geen' waarde.

N°. 14S (kl. SO.,71 bladz.) bevat eene Boeginesche vertaling van
.,.. ... ~1$.o...o , 0_ ..

de ,.~y, I::J,-o'een godsdienstig (I?) werk over den c.?itus. Men

verg. het onder N°, 53 op de Makassaarsche vertaling van hetzelfde

werk aangeteekende,

N°. 149 (kl. 4°., 95 blads.), duidelijk geschreven, werd, gelijk men

op den omslag lezen kan, op 17 Julij 1859 in de woning van Dûtoe

BàkU, gesepareerden man van Iyêlle, koningin van Tanêtte, gevonden,

bij gelegenheid van eene krijgsverrigting tegen dezen prins. (Vergel.

het beneden bij N°. 177 aangeteekeude.)

Het bevat de volgende Boeginesche stukken:

1°. bI. I tot en met 50, verscheidene d)'imat's of amuletten, en

daaronder in de eerste plaats de zevenhaikal's (~). Dit zijn Ara

bische geschreven' formulieren, die men om den hals moet dragen,

Mohammed kreeg ze volgens de legende van Gabriël zelven op een

plankje geschreven. En iemand welke die bij zich heeft, is tegen

ziekte, ja tegen alle ongeluk en ramp gewaarborgd. Dat Mohammed's

oom "Hamsah in den strijd' tegen de ongeloovigen omkwam, was alleen

daaraan te wijten, dat hij die djimat vergat meê te nemen, toen hij ten

oorlog trok.

2°, bI. 51 tot en met 53, voorboden van iemands sterven.

3? bI. 53 tot en met 76, Arabische gebeden onder verschillende

omstandigheden van groot nut.

4°, bl. 77 tot en met 85, over de eigenschappen van God.

5°. bl. 85 tot en met 95, een stuk van Sêhe Yo'l3soepóe(vergel.
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Jaarb. Celebes 1864, bI. 54 vlgg) en anderen over de "hsqieqat, Het

slot ontbreekt>.

N°. 150 (kl. 4°., 178 bladz.), vrij goed geschreven, bevat:

1°. bI. 1 tot en met 85, een Boegineesch werk over geneeskunst.

2°. bI. 86 tot en met 93, eenige Boeginesche tarftssoló's of inlei-

dingen op brieven.

3°. bI. 96 tot en met 139, een Boegineesch minnelied.

4°. bI. 150 tot en met 178, een t8ló of soort van Boegineesch ge

dicht (verg. Boeg. Chrest. lIl, bI. 243), die echter in het midden afge

broken wordt.

N°. 151 (fol., 142 bladz.) bevat de uit het Spaansch (of welligt

Portugeeseh) in het Makassaarsch en vervolgens ook in het Boegineesch

vertaalde werken over schietwapenen en hun gebruik, van Adaraë

(Andreas?) di MollJona, krijgsbevelhebber van den koning van Spanje

en van Salafiggirwaiel Abransoe Fargöëroe. Zoo ook de in het Boegi

neesch over hetzelfde onderwerp overgebragte werken van Famaba

ladJoen AChmed, krijgsbevelbebber in Perzië, en Mahrääja Laila van

Indragiri , alsmede rsn "hääjie Bankatasi, krijgsbevelhebber te Stam

boel (Konstantinopel). Het werk is voorzien van vele figuren, hocfdza

kelijk tot verduidelijking van den afstand, waarop men met goed ge

volg schieten kan. Het slot handelt over de vervaardiging van bus

kruid.

N°. 152 (kl. 8°., 55 bladz.), gelijk uit een bijvoegsel aan het slot

blijkt, geschreven door Go~roe-MallgftdJi van Marêna , bevat in het

Boegineesch:

1°. bI. 1 tot en met 42, een stukje over goede en slechte teekenen

van krissen, met afbeeldingen er bij,

2°. bI. 42 tot en met 55, een stukje over goede en slechte teeke

nen van Inlandsehe vaartuigen, vooral met betrekking tot de knoesten

in het hout.
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Volgens gewoonte munt ook d~t handschriftje van gemelden schrij

ver door duidelijkheid uit; jammer dat eenige bladzijdelt' het onderste

boven geschreven zijn.

N°. 153 (kt 4°., 23 bladz.) is slordig geschreven en bevat in het

Boegineesch de woorden der dóèta's, evenals die in N°. 59 in het Ma.

kassaarsch meêgedeeld zijn.

N°. 154 (in twee deelen fol., het eene van 194, het andere van

61 bladz.) bevat eene door D~ëng-Matola met zorg bijééngebragt en
I

duidelijk geschreven' verzameling van allerlei bijzonderheden, de land.

en volkenkunde van Zuid-Celebes betreffende, waarbij hij vooral het

landschap Mariyo.riw~wo, een vaasaalschap van het Boeginesche rijk

van Soppeng, op het .oog gehad heeft.

N°. 155 (fol., 54 bladz.) is kopy van het eerste gedeelte van N°. 154,

door Daëiig.Matola zelven vervaardigd.

N°. 156 (fol., 171 bladz.) bevat eene door de kundige TJOllf.poedjiye
A ""'-'

Datêna La-Pûgê-IipoeweAroe-Panjtjäna de oude zelve bijééngebragte

en geschrevene verzameling van allerlei oude gebruiken in het Boegi

nesche rijk van Loewoe, vooral die welke betrekking hebben op vorste

lijkc huwelijken en de geboorte van prinsen ell prinsessen. Dit is een

voor de studie van land- en volkenkunde van Zuid-Celebes hoogst be

langrijk werk I !

N°. 157 (fol., 48 bladz) bevat een vervolg op het vorig werk, en

wel van dezelfde vorstin. Hierin wordt alleen gesproken van de ge·

bruiken bij gelegenheid van het overlijden van één der hoofdvorsten van

Ldewoe, Bêne , Wadjó of SoppeUg. Ook dit stuk is allerbelangrijkst.

N°. 158 (fol., 43 blads.) bevat een stuk van bovengemelde 1roe-
""'-' A

Panjtjana de oude over eenige gebruiken der bissoe's ,of heidensche

priesters en priesteressen der Boeginezen, waaruit ik ook veel ontleend

heb voor mijne over dit onderwerp door de koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam in 1872 uitgegeven' verhandeling.
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N°. 159 (kl. 8°., 175 bladz.) bevat twee door GÓèroe-YaÜgadji van

Marana geschreven' stukken:

1°. bl. 1 tot en met 150, een' pangadjá of onderwijs in de gods

dienst van den Profeet Mohammed in versmaat, opgenomen in mijne

Boegin. Chrestom. H, bl. 26!l tot en met 807.

2°. bl. 151 tot en met 175, eene :Boeginesche bewerking van de

Maleische "hikäyat rasöêli-l-lähi bartjöëkoer, liet sclteren van net noo/d

kaa» van den Pro/eet Moltammed, waarover reeds gesproken is onder

N°. "82bij de Makassaarsche vertaling van dit geschrift.

N°. 160 (kl, 4°., 74 bladz.) bevat het onder inlanders algemeen

bekende gedicht, dat den naam draagt van so'èr&-baw&ng. Dit HS.
A ""'-

werd door de meermalen genoemde Aroe-Panjtjäna de oude geschre-

ven en met zorg nagezien. Men vindt het in zijn geheel opgenomen

in mijne Boegin.rûbrestom. H, bl, 808, tot en met 851. Verg. Aan

teek. Hl, bI. 138.

N°. 161 (kl. 8°., 69 bladz.) bevat insgelijks het onder N°. 160 ver

melde gedicht. Het is ook zeer duidelijk geschreven, en wel door

Go'llroe-Mangadji van Marana, in de afdeeIlng Noorderdistrikten van

het Gouvernement van Celebes en Onderhoorighedcn, doch het ver

schilt zeer in inhoud, en is op verre na zoo volledig niet.

N°. 162 (kl. 8°., 93 bladz.) is wederom van de hand van GÓèroe·

Mangadji van Marêna , en bevat het'in de binnenlanden algemeen be

kende gedicht van La.Padoma-enadJa. Deze La-Padoma-enadJa was

een prins van Bo'èlóe (in Sappeng) en geëngageerd met zekere Ma~a

wûni van .Sêwo (Sappe,Dg} Doch toen hij later We-m.nradàtoe, eene

prinses van Kêoe (Sappeng), leerde kennen, werd hij ontrouw Aan
........

Mangkawêni, en trachtte hij We-DAnradMoe te schaken. Ongelukkig

werd hij bij die gelegenheid door den broeder der geliefde doorstoken.

:Bij het grafwaarts dragen van zijn lijk werd zijn gemis niet enkel door

de geliefde, maar ook door anderen, vooral door zijne moeder, beweend.
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Van deze legende werd ook door mij gesproken in mijne mededee

lingen aan den Heer G. K. Niemanu omtrent zekere oude munt. Men

vergel. Recherches sur les mounaies des indigèues par H. C. Millies

bI. 178. Alleenlijk vindt men' daar volgens een' andere bron Káoeals

het verblijf van Ma~wani, Sêwo daarentegen als dat van We-Dlllra

dêtoe opgegeven. Voorts zijn in dit stuk van den Heer Niemann ten

gevolge van misverstand een paar fouten ingeslopen. Van de oude munt

in kwestie wordt daar beweerd, dat zij de grootte van e~n' duit zou ge

had hebben, doch gelijk men mij verhaalde, had men daarbij aan on

derscheiden' soorten te denken, als aan ringgiets, guldens, soekoe's

(muntstukken van vijftig cent), tàli's (muntstukken van 25 cent), dub

beltjes en duiten. In stede van "La-Padoma Enadji " leze men: "La

Padoma-enadja". Eindelijk is het verkeerd, indien La-Padoma-enadJa

""'"de man (époux) van Mangkaw&ni genoemd wordt, want hij was pas

haar rJerloofde.

N°. 168 (kl. 4°., 48 bladz.) bevat een afschrift van hetzelfde ge

dicht van La-Pad8ma-enadJa, door mij opgeschreven uit den mond

van zekeren Daëng-R8wa, een' blinden opiumschuiver, wien ik in

1856 in Lagoesi (Pamûné) leerde kennen, gelijk men zien kan uit

mijn "Beknopt verslag van een verblijf in die binnenlanden van Cele

bes, waar Boegineesch gesproken wordt, van 24 April tot 24 Octo

ber 1856; doch ofschoon dit stuk welligt vollediger zij dan dat van

HS. N°. 162, laat het toch nog veel te wenschen overig, zoodat ik

er van af moest zien, om het in mijne Boeginesche Chrestomathie op

te nemen.
A .......

N°. 164 (fol., 12 bladz.) bevat twee zangen, mij door Aroe-Panjtjana

de oude opgeschreven:

1°. bl, 1 tot en met 11, een' zang bekend onder den naam van

édja-édja,opgenomen in mijne Boeginesche Chrestomathie 1I, bl. 352

tot en met 363, verg. aanteek. lIl, bl, 148.
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2°. blo 11 en 12, eeu' zang, te zingen door hen, die den bruide

gom naar de bruid geleiden.
A "-

N°. 165 (kl. ,4°., 20 bladz.), ook van Aroe.Panjtjana de oude af-

komstig, bevat:

1°. blo 1 tot en met 6, een stukje over den oorsprong van de bi

lafig-doew.apo'èlo, verg. Boegin. Woordenb. op: póeloen ótlang.

2°, blo 6 tot en met 9, over de eigenschappen van een' goed'

raadsheer.

3°. blo \I tot en met 18, een' zang op het hout van den wel&firëiig

boom, gezongen bij gelegenheid, dat daarvan een vaartnig gebouwd

zal worden, opgenomen in mijne Boeg. Chrest. U, blo 864 tot en

met 365, r. 8, verg. aanteek. Deel lIl, u, 148.

4°. bI. 14 tot en met 19, een' zang op het hout, gebezigd tot het

bouwen van het onder den naam van La-Welarll.ng bekende paleis van

den dàtoe of vorst van Mariyo, Mátlnr8we ri·~dJoeng-tana, opgeno

men in mijne Boeginesche Chrestomathie 1I, bl. 365, r. 9 tot en met

bI. 366, r. 20, verg. aanteek. nr. bI. 150.

5°. bI. 19 en 20, een' zang op het hout, gebezigd tot het vervaar

digen van een vorstelijk huis, opgenomen in mijne Boeg. Chrest. U,

bl. 366, r. 24, tot en met den laatsten reg., vergel. aanteek. lIl, bl, 151.

N°. 166 (kl, 4°" 6 bladz.) bevat eenige Boeginesche kinderzangen ,

opgenomen in mijne Boeg. Ohrest, II, bl. 367 tot en met 369, verg.

aanteek. m , blo 151.

N°. 167 (fol., 9 bladz.) bevat een' Boeginesche êlofig-mésagûla , of

zang, gezongen bij gelegenheid van pokken of kindersiekte , door mij

zelven te Legoesi in Pamêná ten huize van zekeren 'Abdoe-l-lah afge

schreven, en later opgenomen in mijne Boeg. Chrest. U, bI. 870 tot

en met 381, verg. aunteek. en vertaling lIl, blo 152 tot en met 165.

N°. 168 (kl. 4°., 22 bladz.) bevat drie stukjes, mij in 1856 door

een' inlander te Lagoesi (in Pamêná) uit den mond van den blin-
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den opiumschuiver D8.ëng-Rûwa met ziju' viool in de hand opge

schreven:

1°. bl. 1 tot en met 7 I een' zang op de minnarijen van La-Dûdo

en We-Ane.
""'-

2°. bl. 9 en 10, een' lofrede op P~te-panjtje, een' beroemden
A ........

kemphaan van den vader ,van Amb6na.Salêngke.

3°. bI. 10 tot en met 22, een pêoe-pêoe rikad5ng I of volksvertel

ling , van eene prinses van Röng, die het aan haar p.rachtig lang haar

te danken heeft, dat zij trouwt met een' prins van Java.
• A ""'-

N°. 169 (fol., 15 bladz.) bevat eene mij door Aroe-Panjtjäna de

oude gemaakte verzameling van êlong·Mwang's, of eenvoudige,niet

diepzinnige,gedichtje8,opgenomen in mijne Boeg. Ohrest. 1I, bl, 383,

r. 21, tot en met bl. 391, r. 4.

N°. 170 bev~t twee bundels, den eenen van 12, den anderen van

16 bladz. fol. met oorlogszangen, opgenomen in mijne Boeg. Ohrest. Il,

bl, 391, r. 5, tot en met bl. 402, r. 26, verg. aanteek. en vertaling lIl,

bI. 189 tot en met bI. 214. Ook dit HS'! is afkomstig van Aroe-
""'-

Panjtjána de oude.
A ""'-

N°. 171 fol., 15 bladz.) bevat eene mij insgelijks door Aroe-Panjtjllna

de oude vervaardigde verzameling van zoogenaamde diepzinnigedlong'8

of gediclltje~, opgenomen in mijne Boeg. Ohrest. Il, bl. 402, r. 27, tot

en met bl. 409, vergel. aanteek. en vertal. lIl, bl. 215 tot en

met 243.r. 8.

N°. 172 (fol., 10 blads.) bevat eenige Boeginesehe êloûg's of ge-
A ""'-

dichtjes met Makassaarsche verklaring, insgelijks van Aroe-Panjtjêna

de oude afkomstig.

N°. 17S (fol., 34 bladz.), dat ik tijdens mijn verblijf te Lagoesi, in

Pamllná (verg. Berigt, betr. Bijbelverspr. XOI), van de vorstin p&tta

Máb6la-sadaë ontving, bevat eene menigte êloiig's of gedichtjes van

allerlei aard.
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N°. 174 (kl. 4°., 18 bladz.) bevat eenige sênoe-senoêr&iig's, of ge

dichten die een sterk hartsverlangen uitdrukken.

N°. 175 (kl. 8°., 116 bladz.) is afkomsti~ van Go"èroe-Maiigadji

van Marêne. Het bevat eene zoogenaamde so"èr&-bale, of gedicktop de

vilscken, waarvan het metrum hetzelfde is als bij de La.Galigo.poëzij, .

en dus uit voeten van fJijflettergrepen met den klemtoon op de vóór

laatste, of oier lettergrepen met den klemtoon op de laatste lettergreep

bestaat. De inhoud van het gedicht komt hierop neder: Een prins on

der de visschen verlaat voor eenigen tijd zijne echtgenoote , om met

We-LoempA.ne, eene vorstin der bête-visechen te Têmpe, te huwen,

welke bruiloft alsdan beschreven wordt. Doch eenige maanden later

verlangt hij weder naar zijne eerste liefde, en besluit daarom terug te

keeren.

N°. 176 (fol., 48 bladz.) bevat, gelijk men aan het slot lezen kan,

een' têlo, of heldendicht, van DA.ëÜg-Memängoeiigop den veldtogt der

Nederlanders tegen Tanêtte, Bêne en So"èppain 1824 en 1825, onder

aanvoering van den generaal-majoor Baron J. J. van Geen. Het ge

dicht werd in 1842 door bovengemelden kundigen schrijver vervaar

digd voor den toenmaligen predikant van Makassar, Dr. W. C. H. toe

Water. Het is in gewoon of dal{elijksch Boegineesch geschreven en

daardoor niet moeijelijk te verstaan; ook heeft men hier en daar tus

schen de regelen eene verklaring in het Maleiseh, dat deze DMiig

Memängoefii!;zeer goed verstond.

N°. 177 (in twee deelen, het eene van 45 het ander van 107 blad

zijden kl. 4°.) bevat een" Boeginesche têlo , of heldendicht, op den

oorlog van Iyêlle , leenvorstin van Tanêtte, tegen haar' man DA.toe

BA.kH, van wien zij in die dagen gesepareerd is. Hij had zieh te

PaBiro (Tanêtte) versterkt, en werd van daar verdreven op 17 Julij

1859 door eene compagnie Hollandscha troepen onder den kapitein der

infanterie Van I.eijdcn, in vereeniging met de hulptroepen van Tanêtte,



65

Lal81BUgen Lipockàsi, onder de leiding VBnden Heer J. A. Bakkers,

die thans gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden is.

Aroe-Lnlolang en Dil,ëiig-Pasàoe, de poefîggûwa of opperveldheer

van Tanêtte , onderscheidden zich daarbij door moed.

Dit heldendicht, dat de vorstin van Tanêtte liet vervaardigen, is

evenmin als het vroeger door mij uitgegevene op Daëng-Kallbbóe een

meesterstuk te noemeu , ja welligt nog verre daar beneden te stellen.

N°. 178 (kl. 8°., 55 bladz.), vrij netjes geschreven, bevat een wei

nig beduidend Boegineesch heldendicht op de expeditie van 1868 te

gen Métêwa fjàmba-Uàmba en Karil,ëiig Bênto-bênto , twee tegen het

Hollandsch Gouvernement opgestane inlandsche hoofden iu de Noor

derdistrikten van Celebes en Onderhoorigheden.

N°. 179 (kl. 4°., 41 bladz.) bevat een heldendicht op hetzelfde on

derwerp, doch heeft nog minder waarde en is zeer slordig geschreven.

N°. 180 (12°" 90 bladz.) bevat twee tolo's of Boeginesohe helden

dichten:

1°. bl. 1 tot en met 46, op den oorlog die van 1794-1799 in de

Noorderdistrikten van het Gouvernement vau Celebes en Onderhoorig

heden, vooral in Scgêri, tegen den koning van Bûne , met name La

TäillitAppóe Mátlnrowe ri-Rompegàdlng gevoerd werd door .troe-
""'- 1-

Panjtjil,na La-Tänrisassóe Mátinrowe ri-Belawêë , verbonden met Ta-

nêtte , Sidênreng en Blrróe, gelijk ook Gêwa, en waarbij men den ko

ning van Bêne een' geveeligen slag toebragt.

bI. 47 tot en met 90, op Dil,ëfig-KaIAbbóe, hetwelk, evenals het

eerstgenoemde, weinig waarde heeft, en zelfs nog beneden dat staat,

waarvan ik in 1858 'te Makassar den Boegineschen tekst met vertaling

en aanteekeniugen liet drukken onder den titel van "Boegineesch Hel

dendicht op Dàëfig.Kallbbóe. waarin onder anderen de dood van den

ambtenaar T. Baron Collot d'Escury en de zegepraal der Hollandsche

wapenen bezongen worden,"

5
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N°. 18'1.(fol., 891 bladz.) draagt tot opschrift Menroeranîinnplut!
Mál~mpéëg&mm&na, d. i. heldendicht op den vorst Aroe.Pal~kka P&tta

Miil~mpéë.gAmm&na, die met de Hollanders, onder aanvoering van den

Admiraal Speelman, het rijk van Gêwa geheel tenonder bragt. Uit dit

Heldendicht nam ik een zeer klein gedeelte op in mijne Boeg. Ohrest, I,

bl, 410 tot en met 415, waarvan men een' nagenoeg woordelijke verta

ling vindt DeelUI, bl. 248 tot en met 250, onder het opschrift van

"gedicht op de verovering van de Gêwasehe vesting Sombaêpoe door

P&tta Mál~mpéë.gAmmlna. Daar dit heldendicht, voorzeker van wege

den daarin bezongen' hoofdpersoon, onder de Boeginezen en vooral in

Bêne zulkeen' groeten naam heeft, mogt ik het in mijn Leesboek niet

geheel weglaten; ik moet anders erkennen, dat het alles behalve een'

onderhoudende lectuur oplevert. Het is eigenlijk slechts een verwarde

mededeeling van feiten in hoogdravende en soms zeer laag bij den

grond zwevende meestal hoogst moeijelijk te verstane beeldspraak,

waarvan het poëtische alleen in het metrum te zoeken is. De inhoud

van het gansche Heldendicht komt op het volgende neder.

Nadat bI. 1 tot' en met 79, eenige onderwerpen uit een' vroeger
.........

tijd, als bijv. de minnarijen van I-Mîingkawîini en La-Menroerîina

to-slm, bezongen zijn, begint van daaraf pas eigenlijk de Menroer~na

vau Aroe-Pal~kka, die in de volgende rubrieken vervat is:

10
• bl. 79 tot en met 90, geboorte van lroe-Pal~kka.

2°. bl. 90 tot en met 123, 1roe Palîikka's vlugt uit Gêwa.

8°. bl. 123 tot en met 128, hij wordt te Ma;;jtJtIi ingesloten.

4°, bI. ,128 tot en met i83, hij verovert Noordelijk w~dJó.

5°. bI. 133 tot en met 139, hij zegt Tj&mpalîigien d~armede Cele

bes vaarwel.

6°. bl. 139 tot en met 143, hij verlaat het eiland Bdètoeng, wer

waarts hij zich van Celebes komende, begeven had, om op Java de

hulp der Hollanders in te roepen.
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7°. bl, 143 tot en met 148, hij trekt met de Hollenders naar SUo

matra en belegert PariyAmang (Priemen, dat NB. in 1666 door de

onzen ingenomen werd).

8°. bl. 148 tot en met 156, hij neemt KaràëngoBontomar&nnoe

(welligt = KaráèngBdnto-ooeráne)gevangen.

9°. bl. 156 tot en met 159, hij verovert Tiwêro.

10°. bl. 159 tot en met 170, hij doet met de Hollanders een' aan-

val op Gêwa, en men sluit het Boengaaisch contract.

110. hl. 170 tot en met 176, hij verovert de vesting Sombaêpoe.

12°. bI. 176 tot en met 180, hij gaat zijne familie opzoeken.

13°. bI. 180 tot en met 183, hij verovert Lamo'èroe.

14°. bl. 18lt tot en met 188, hij neemt 'Iossêra in.

15°. bl, 189 tot en met 192, hij verovert Balannlpe (Mandar) .

. 16°, bl. 192 tOten met 202, hij rigt te Bontowàlá een' feestelijken .

maaltijd aan, dien hij vroeger bij gelofte toegezegd had, als hij Gêwa

overwinnen mogt, en snijdt zich , evenals zijn' volgelingen, bij die ge·

legenbeid het lange hoofdhaar af.

17°. bl. 202 tot en met 206, hij verovert Mafwa, één der rijkjes

van het gewest MasÎnrlmplfulóe.

18°. bl, 207 tot en met 211, hij doet een' aanval op Mandar , en

steekt Samasondoe in brand.

19°. bl, 211 tot en met 214, de Mandarezen onderwerpen zich aan

Äroe-Palàkka.

20°. hl. 214 tot en met 219, Àroe-Palàkka vestigt zich til TJenràna.

21°, bI. 219 tot en met 230, hij overwint de Lo'èwoerezen.

22°, bl, 281 tot en met 234, hij verovert Koba.

28°. bl, 284 tot en met 242, hij overwint nogmaals de GoIVU

rezen (1677).

24°. bl. 242 tot en met 257, hij bestormt en neemt in Kêpparä

(Kakaper) op Java.
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25°. bl. 257 tot en met 263, hij behaalt eélle overwinningop Java

in het gebergte ten zuiden van Soerabaja.
.'""'--

26°. bI. 263 tot en met 271, hij veroverd Galingkang (Sidênreng).

27°. bI. 271 tot en met 279, hij verovert Lêtta, één der rijkjes

van het gewest MasÎnrlmpd\Me.

28°. bl, 279 tot en met 283, Bêlo (in de landen der To-radJa's)

wordt veroverd door den vorst van Leewee.

29°. bI. 283 tot en met 295, Sangana (in de landen der To.radJa's)

wordt veroverd door lroe-Palakka.

30° . bI. 295 tot en met 305, viering van een feest bij gelegenheid

dat I-Wal! een gaatje in de oorlellen krijgt.

31°. bI. 305 tot en met 317. huwelijk van La-Patao\l,lroe-Palakk's

neef en opvolger in de regering over Bêne, met de Lo'llwóesche prin

ses Öpoe-Larênipofig.

32°. bl, 317 tot en met 329, verovering ven Doeri, één der rijkjes

van het gewest MasÎnrlmpo'èlóe, door lroe-Tanêtte-málllio.

33°. bI. 329 tot en met 339, verovering van Barêko (in het land

der ToràdJa's) door lroe-Tanêtte. een' zwager van lroe-Palakka pltta'

Málampéë g!mm&na.

34°. bI. 340 tot en met 367, huwelijk van La-Pstäoe met de Gil·

wasche prinses Karûëiig-Patoekängang.

35°. bI. 368 tot en met 391, heldendicht van pAtta Mát1firllwe

rilal!m.Mtalroe.Palakka Towapato'èfiTóeSoel'tän Moehammad Isma'ël

MoeChtädJoe-d-dien, koning van Bêne (t 1823),

N°. 182 (fol., 196 bladz.) is van denzelfden inhoud als het voor.. ~

, afgaande N°. 181. Het is afkomstig van lroe-Padali, vorst van Têmpe,

die het in 1856 door zekeren ldJi.mo'èda voor mij heeft laten afschrij

ven naar een exemplaar van hemzelven. Het schrift is alles behalve

mooi, echter kan dit HS. zeer goed dienen, daar waar de tekst van

het andere soms twijfel baart ..
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N°. 183 (fol., 97 bladz.) bevat in bijzonder duidelijk schrift 4 stuk-

ken van de Menro'èran§.napltta Mál§.illpéë.g3rnmlna, te weten:

1°. bI. 1 tot en met 16, geboorte van Aroe.Palakka.

2°. bl. 17 tot en met 70, Aroe.Pal&kkn's vlugt uit Gêwa.

3°. bl, 72 tot en met 88, Aroe-Palakka's aanval op Gêwa en het

sluiten van het Bceiigaaisch contract.

4°. bl, 88 tot en met 97, hij verovert de vesting Bombaêpoe.

N°. 184 (gr. 4°., 39 bladz.) bevat insgelijks in keurig schrift eenige

stukken uit de Menro"eranana pltta Málampéë-gAmmlná, als:

10
• bl, 1 lot en met 12, het verbranden van een gedeelte van Boe,

kRka in Bêue ten tijde van den koning van Gêwa Toe-nibêtta , rl. i.:

den 'koning wiens hoofd (in Bêne) afgehouwen werd. NB. Dit stuk

vindt men ook in HS. N°. 181, bI. 57 tot en met 79, en HS. N°. 182,

bl. 25 tot en met 33.

2°. bl. 13 tot en met 18, geboorte van iroe-Palakka.

3°. bI. 19 tot en met 22, Aroe.Pal&kka wordt te Ma$}fli ingesloten.

4°. bI. 22 tot en met 25. hij verovert Noordelijk W§.~Ó.

5°. bl, 25 tot en met 31, hij rigt te Bontowàlá een' feestelijken

maaltijd aan, dien hij vroeger bij gelofte toegezegd had, als hij Gêwa

overwinnen mogt, en snijdt zich, evenals zijn' volgelingen, bij die ge

legenheid het lange hoofdhaar af.

6°. bl. 31 tot en met 34, hij veroverd Ma~wa, één derrijkjes van

het gewest Masinrlmpdèlóe.

7°. bl. 34 tot en met 38, hij vestigt zich te Tjenrana.

BI. 38 en 39 heeft men ten slotte eene lijst van eenige oud-Boegi

nesche woorden.

N°. 185 (kJ. 4°., 120 bladz.) is zeer gehavend en daarbij slecht

geschreven, bevat ook eenige stukken uit de Menro'\!ranana pltta l\tIá

lampéë.gArnmlna, en kan dus dienen tot vergelijking.

N°. 186 (kl, 4°., 59 bladz.) is vrij netjes en duidelijk geschreven,



70

en bevat, behalve twee sênoe-8eno~rAng's, of gedichten die een sterk

hartsverlangen uitdrukken (bl, 1. tot en met 6, bl. 24 tot en met 34),

verg. N°. 17;1., een drietal stukken uit de Mefiro~ran§.na P&tta Má

l§.mpéë-gAmm&na,als: het verbranden van een gedeelte van Boekûka

in Bêne (bl, 29 tot en met 34), het bestormen en innemen van Kap

pará op Java door lroe-Plllakka (bl, 47 tot en met 59), eu een hel

dendicht van den koning van BêneLa-TAfiritappóe Mátifirowe ri-Roffij)c

gadIllg 8oel"tan A"hmed SJamsoe.d.dien (t 1812).

N°. 187 (fol., 15 blsdz.), slordig geschreven, bevat een têlo, of ~c

dicht, getiteld: sÓèrli-dararinna mêyomp§'lo-lotonge, d, i. dejammerkla!Jt

1)0'11, de zwarte ciJperackekat. Dat beest had zijn' snoeplust niet kun

nen bedwingen, en werd dien ten gevolge door zijn' meester en diens 

huisgenooten overal vervolgd, tot zelfs toen het onder de op zoldér op

geborgen' padieschoven zijne toevlugt genomen had. Dit laatste wekte

den toorn van Sangi'!/ang-a/rrf, de godheid der padie, op, die te veel

erke!1telijkheid voor het kattengeslacht gevoelde, om te kunnenverge

ten , dat de muizen en ratten alle soorten van padie vernielen zouden,

wanneer dit nuttig huisdier niet bestond. -Van daar dan ook, dat

Sangiyangos&rri met a' haar' volgelingen de plaats, waar zulk een on

dankbaar menschengeslacht zich ophield, vaarwel zeide, en door de

lucht naar elders henenzweefde, in de hoop van een oord te vinden, waar

meer kattenliefde en meer achting voor het zoo onmisbaar rijstgewas

heerschten. Maar helaas! menige plaats werd vruchteloos door Sangi.

yang-s&ni en de haren bezocht, totdat zij eindelijk in B&rróe een bra

ver menschengeslacht meende aangetroffen te hebben, dewijl men haar

daar op allerfeestelijkste wijze ontving; maar weldra bleek het, dat men

ook daar de padie niet overeenkomstig haar' rang behandelde. De mei

den haalden op een ongelegen uur, zouder zich behoorlijk gekleed te

hebben, de padie van den zolder. Ja, men morste met de padie en

liet haar achteloos naar beneden vallen, als ware het slechts een gering
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en nietig gewas. Na zooveel teleurstelling, besloot Sangiyang-dni

om met haar heirleger die snoode Aarde te verlaten, en voor goed he..

melwaarts te stijgen. Gelukkig, dat Patót6ë',de óeschikker"an '8 men

~cken lot, Sangiyang-slrri, ofschoon dan ook met veel moeite, einde

lijk wist over te halen. om weder op Aarde terug te keeren, en alzoo

een' algemeenen hongersnood te voorkomen. Echter maakte Sangiyang

slrri bij hare nederdaling in Blrróe de conditie, dat men haar voortaan

de noodige eer bewijzen zoude , want dat zij anders op nieuw I en dan

voor immer, in hoogere sferen zich vestigen zoude.

Het slot van het stuk, dat deerlijk gehavend was. is door mijzel

ven overgeschreven.

N°. 188 (fol., 12 deelen) bevat een groot gedeelte van het begin der
'" _ ,..""",",,- ~,_A

La-Galigo-poëzij I dat ik aan Aroe-Panjtj§.na de oude Tjölh-poedjiye te

danken heb. en waarvan ik een stuk in mijne Boeg, Chrest. Deel lI,

bl. 416 tot en met 547 opgenomen heb. Men vergelijke de aantee

keningen hierop, Deel lIl, bl. 250 tot en met 284, waar men een'

korte inhoudsopgave van het gansche gedicht vinden kan. Ik ver

meld thans hieronder, waarover elk van de 12 deelen van het hand

schrift handelt.

DEEL 1. (184 bladz.)

Batàra-gceroe daalt uit den Hemel op Aarde neder in het land van

Lo'èwóe..

we-Njilhim() verrijst uit de Onderwereld in W§.rä(Ld'ewóe).

Batêra-goeroe en We.Njilitimó trouwen tezamen.

Nadat de' andere vrouwen van Batäre-goeroek'inderen gekregen

hebben, wordt ook We-Njflitimó zwanger en baart Bat~ra-llttóe.

Twee feesten, het eerste bij gelegenheid, dat Batà.ra-Ilttóe op een

schommel gezeten I voor het eerst vaste spijs tot zich neemt I het.

tweede, als hij voor het eerst den grond betreden zal.
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La-Oeroeriipêssi daalt uit den Hemel neder in Tompótiká (hier Pon-

tiyanak).

I-PadawoHAng verrijst uit de Onderwereld in Sawammêga.
At'

La-Oeroempassi en I-Padawo'èlling trouwen tezamen.

Beiden sterven op één en denzelfden dag, twee dochters achterla

tende, waarvan de oudste Weyadilo'èwóe, de jongste We-OpoesKûg~ng
heet.

Die weezen worden door hare tante, met name We-TllnridJll1ó, de

vrou~ van La-:6jawapase op de schandelijkste wijze mishandeld en van

alles beroofd; weshalve zij zich naar elders begeven.

DEEL II. (194 bladz.)

Weyadilo'èwóe en We-OpoeslngAûg keeren naar Tompótlká terug.

Betêra-goeroerijst ten Hemel, om zijn' vader Patêtéë (den Beschik

ker van 's menscken lot) omtrent de keuze van een' vrouw voor zijn'

zoon Batara-llttóe te raadplegen.

Patêtóë verwijst hem naar Tompótiká. En als hij op Aarde terug

gekeerd is, begeeft Batara-l&ttóe zich met een uit den Hemel nederge

daald vaartuig, dat den naam van wák1ra-tandttedraagt, naar het door

Patotóë aangeduide land, om in het huwelijk te treden met We-Opoe-

s&ngäng.

De zuster van We-Opoeslng3.fig, teweten Weyêdiloewoe, trouwt

met Batara-Ilttóe's-neef, den uit den Hemel gedaalden vorst van 'Dop

pómêroe, genaamd LadJiriwóe.

We-T&nridJll1ó en haar man La-D]awapase sterven op één en den

zelfden dag in Sawammêga, waardoor WeyAdilo'èwóe' en We-Opoe

diig&ûg in het bezit der haar door de tante ontvreemde goederen her

steld worden.

Batara-l&ttóe maakt met zijn' jonge vrouw een bezoek lil Lo"ewóe

bij zijn' ouders.
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We-Njilitimó daalt in de Onderwereld af, om haar' vader te ver

zoeken, dat We-Ópoe8~ilg~ilg toch moeder worde, Met hetzelfde doel

wendt Batära-goeroe zich tot zijn' vader in den Hemel. Dien tenge

volge wordt We-Ópoes!ilgAfig zwanger, en daardoor op allerlei vruchten

en andere lekkernijen belust.

DE E L lIL (231 bladz.)

De vogels van onderscheiden' soort worden naar alle oorden der

wereld gezonden, om We-Ópoes~iigäUg elke vrucht, waarop zij maar

belust zij, te halen. Het water rijst in die mate, dat het tot aan de

deur van, het paleis van Batara-llttóe reike , opdat de praauwen, die

allerlei lekkernijen voor We-Ópoeslfigäng aanbrengen, daar .landen

kunnen.

We-Ópoes!figäfig bevalt van een tweelingpaar, bestaande in een'

jongen en een meisje. De zoon wordt genoemd Sawêri-gàdiPg La

TäliritD.ppóe PamD.dallltte Uwe TowapaiiJonlpa La-Madoekllläng

Läiijf-pa8wafig, vorst van Warä (in Lo'èwóe). Het meisje bekomt den

naam van We-Täilriyabëfig Daëng-Manótä.

Sawêri-gadillg en We-Täliriyabëfig worden op denzelfden dag op

een' schommel gezet, om voor het eerst vaste spijs te nuttigen. De

schommel van Sawêri-gadillg is uit den Hemel, die van We-Täliriya

bëfig uit de Benedenwereld afkomstig.

Batêra-gceroe brengt we-N,jiIftimó en al zijn' andere vrouwen naar

Botiliiigf in den Hemel, waar zij verder voor goed verblijven. De kin

deren blijven alleen op Aarde achter.

Sawêri-gêdlfîgb~treedt voor het eerst den grond; en bij deze gele

genheid worden er gasten uit den Hemel en de ?nderwereld genoodigd.

Sawêri-gàdifig rijst ten Hemel met zijn' neef La-Sinilêle en anderen.

_ Na zijn' terugkomst uit den Hemel, trouwt hij met zijne nicht I

Panafigaräiig.
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DEEL IV. (281 blads.)

Sawêri-gMlng trouwt voorts al zijn' andere nichten , met uitzonde

ring alleen van twee, welke door La-Pananräng en La-Sinilêle tot

vrouw genomen worden.

Sawêri-gMlng bezoekt al de vassalen van Loewoe.

Togten van Sawêri-gêding' buiten Leewee over zee. Hij landt in

Tomp6tiká, waar de vorst I-LadJiriwóe en diens echtgenoote zijne tante

lyMilo'èwóe, ja het gansche land, in rouw gedompeld waren, wegens

de verbanning van de prinses l·RAwe of We-Tänrirà we, die men van

daar verwijderd had, uit vreeze, dat zij bloedschande plegen mogt met

haar' tweelingbroeder Palêwagêoe. Vervolgens doet Sawêri-g~dlng W~

däiig, waar I-Rawe met La.nnriplppailg gehuwd was, en daarna ook

de Moluksche eilanden, aan, wier vorst, met name La-MadarlmmAng,

zich laat tatoueeren, (NB. onder de To.rádJ{I'seen teeken van aanzien

en grootheid I) Sawêri-gadlng heeft ongeoorloofde gemeenschap met

We·Tänriw~lä DMng.Sag~la de vrouw van La.TänrowádJi in Mala.

têenroeng.

DEEL V. (241 bladz.)

Voortzetting van Sawêri-gMlng's reis. Hij komt in Westelijk

So'ènra (Pêloe), het land van La-Saoelängi 'I'o-Patawêri. Sawêri-gadlilg

bezoekt Oostelijk Kllllng (Kling, kust van Koromandel), waar men

gouden krabben en eene soort van slangen, die onder den naam van

óelá.sin4/npabekend staan, .aantreft. Sawêri.gMiilg komt in TAsiliIoe,

het land van La-BoeéipemmêgaTo.SappefJ&. Bawêrl-Gêding komt in

Mättowänglfig, het land van La-Mapapapceli (verg. Boeg. Chr. lIl,

bl. 256, reg. 15, waar verkeerd gelezen wordt La-MapagiIing). den

vader van La.Whloe-wllloe. Sawêri-GMlng komt op Ternate, het

land van Dêtoe Mawl11e. Sawêri-gadlng komt aan de Asabd\lrlim-
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pal8d}allg (d. i. een diep gat, welks water met de Onderwereld in ~er.

band staat). Aldaar rijst uit de diepte op Linroetalaga, om Sawêri
gadIng te ontmoeten. Sawêri-Gadlllg daalt af in de Onderwereld tot

aan Marap&ttallg, het land van La-Wad}oläiigi, den vader van La
8idmpe, en ontmoet daar Pinrakati, dochter van den vorst van Ma
lêka. (Verg. Boeg. Chr. IU, bI. 256, reg. 22, waar PinraUti veekeer
delijk een zoon van den vorst van Malàka genoemd wordt.) Sawêri
gadIng wenscht haar te trouwen, maar met afgestorvenen is dit niet

mogelijk.

Sawêri-gadliig keert naar Leewee terug. Hij gaat wederom op reis,
gezeten op den vogel MarAmp8ba, doch thans in gezelschap van zijne
vrouw We.Panaiigarliiig, en bezoekt dezelfde landen als vroeger. Al
leenlijk het land van La-wad}oläfigf krijgt We-Panaiigàrlifig niet te zien.

DEEL VI. (239 blads.)

Het graf van La-ckroempAssi en We-Padawöèllilig in Tampótiká
wordt vernieuwd.

Sawêri-gadliig gaat zijn' verloofde, teweten de dochter van La-Galigo
To-KÄtHiig, met name Wllle-ri-'fiina Karaëmpdègi to-KlUliige in de
Benedenwereld bezoeken. Hij komt bij Bima, welks vorst hem als
gast laat nocdigen , en als hij deze in vitatie van de hand wijst, wordt
hij toch aan den oever eener rivier onthaald. Sawêri-gil.dIllg komt aan

~9""'-den boom paodjangki, die in het midden der zee staat, en welks wor-
tels zich in de onderwereld bevinden. Bezijden dien boom rijst Linroe
talêga omhoog, en als hierdoor de zee beroerd wordt, zinkt La-Musa
go'llni in de diepte weg, doch wanneer Linroetalaga terugkeert, komen
La-Masag&ni en allen die met hem verdronken waren weder boven.

Sawêri-gadIllg beoorloogt L&tte-warilni, een' broeder van zijn' groot
vader Batara.go'èroe,. bij het middenpunt der Aarde, zonder dezen te
kennen. Deze strijd duurt zoolang , totdat hij van Wr-TAnriyàb~ng
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verneemt, wie het is, die daar tegenover hem staat. Sawêri-gildIfig

beoorloogt het land ten Westen van het middenpunt der Aaide, en

brengt DAttiya-padJoengtot onderwerping.

Sawêri-gA.dIngbegeeft zich naar PamasA.rängin de Onderwereld,

om zijn' verloofde, teweten : de dochter van La-Galjgo To-K!l1Iiig, met

name W&Ue.ri-fjina KarA.ëmpo"egiTo-K&lIInge,die daar door mëng

Mál&bbiteruggehouden wordt, af te halen.

DEEL VII. (235 bladz.)

Nadat Sawêri-gadIiig in PamasarAilgaangekomen is, beoorloogt hij

Dàëiig-L!bbL Daëiig-L&bbi sneuvelt, en Pamas6rAiigwordt veroverd.

Als W!Ue ri.fjina niet genegen is, op Aarde terug te keeren, zet

Sawêri-gadIiig zijne reis verder voort, om al die landen te bezoeken,

welke hij vroeger nog niet bezocht heeft. Eindelijk keert hij naar

Loewoeterug, waar hij verliefd raakt op zijne zuster We-TánriyA.bëllg.

DEEL VIII. (213 bladz.)

We-TAnnyabëng, die al het ongepaste eener verbindtenis met haar'

.tweelingbroeder beseft, weet Sawêri-gA.dIiigte beduiden, dat hij liever

zijn hof moet gaan maken aan I.fjoedai, de dochter vanLa.Sattoempd'egi,

den vorst van fjina (Patl!a)lá) en We.Unriyabaiig (doçhter van La

&roemp!ssi en We-Padawoelêfig). Als het wel&nreng-hout gekapt,

en het daarvan verj aardigde onder den naam van wel!nreng bekende

schip klaar is, zeilt Sawêri-gA.dIilgnaar het land van fjina (Pamêná),

terwijl We.Tänriyabëng drie dagen later ten hemel opgevoerd wordt.

Op reis naar fjina zijnde, voert Sawêri-gadIilg in het m'idden van de

zee achteréénvolgensstrijd,

1°. met BäiiJa-pagoAelingvan l\fa$Japai (het bekende rijk van

MadJopait op Java).

2°. met La-Toeppoe-sêlóTowêpoefige.
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4°. met La-Tûgê-têna p~d]oellg-limp6we.

5°: met La-Tänripo"elang van Oostelijk Java.
_/ti ""

6°, met La.TAnrinjiwi Läilgi-ris6mpa to-Malakêë , in welk gevecht

hij bijgestaan wordt door den man zijner zuster We.TAnriy&bëng, met

name R&mman-ri-längL

DEEL IX. (210 bladz.)

Sawêri-g§'dIng's neef La-Masagoëni neemt de vrouw van den in

d'lnstrijd gesneuvelden La-TAnriû]iwi Läiigi-ris6mpa, met name

TänrilAnn&rAilgDêëfîg-risêboe , tot vrouw.

Sawêri-g&drng voert ten r: ook: in het midden van de zee strijd

met SfLttiya-b5ilga van L6mpën-ri-n,tawa, den verloofde van I.TJ'oedar,

die zich onderwerpt.

Sawêri-gadJng legt in Wewanriwóe (Bêne) aan, waar hij aan het

zeestrand gastvrij onthaald wordt door T&äjo.ris~.mpa I-to-liyoeng.

Sawêri-gadJiig landt op de landingsplaats van TJ'ina (Pamäné) aan, Hij

• verkoopt daar doepa (soort van reukwerk), en het vel van het hoofd

van La-Pabokêri, vorst der Óro's (of Marêgé's, een' volkstam van

NIeuw-Holland), tot masker bezigende , krijgt hij l-TJ'oedai, de doch

ter vàn .TJ'ina's vorst, met name La-S&ttoempo"egi, en We-TfLnriyabang

(de dochter van La-~roem]J&ssi en We.PadawdblfLng), te zien.

La-Pananräng wordt gezonden, om Sawêri-g&dIilg's huwelijks

aanzoek over te brengen. En als dit aanzoek met een' gunstigen uit

slag bekroond wordt, verloopen er drie maanden, eer dat de bruid

schat geheel overgebragt is.

DEEL X. (210 bladz.)

Als de bruidschat geheel overgebragt is, weigert I-TJ'oeclar Sawêri

gild]ngte trouwen, en wordt de bruidschat teruggezonden. En naau-
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TJina beweert, dat de ganschebruidsehat reeds teruggegeven is. Sawêri

gàdIDg beoorloogt daarop TJina, en brengt het tot onderwerping.

Sawêri-gàdliig verandert zich in een' wind en bezoekt op deze wijze

We-TJoedflL We-TAnriyflMiig laat uit den Hemel voor haar' broeder

Sawêri-gMliig nederdalen het land van MalimÖng!Üg tegelijk met een

paleis, alsmede rijkelijk van plantsoen voorziene tuinen, onder de

namen van Baballêwa en T!kalàllá.

::lawêri-gàdliig trouwt I-fjimpfloe, vorstin van Lêmpang. Drie

maanden daarna heeft de verzoening tusschen Sawêri-gadl'iig en We

TJoedai plaats. En nu trekt hij drie maanden lang lederen nacht naar

La-Tanêtte , het verblijf van We-Tjoedai, om bij het aanbreken van

den dageraad weder huiswaarts ·te keeren , daar We-TJoedài niet wil,

dàt hij over dag bij haar gezien worde.

DE E L XI (381 bladz.)

We-TJoedAiwordt zwanger. Nu gaat Sawêri-gàdliig niet meer ieder'

nacht op naar La-Tanêtte, maar blijft hij in MalimÖiig!iig, werwaarts .

hij ook I-Tjimpàoe gebragt bad. OokI-Tjimpfloe wordt zwanger en be

valt van eene dochter, met na~ We-Makawaroe Dàëiig-Parflga, die

na verloop van eenigen tijd voor het eerst vaste spijzen nuttigt, en bij

die gelegenheid op een' schommel geplaatst wordt.

We-'fjoedàr bevalt van La-Galige La-Binapûti To-T!siw&dja I-La

Semêga To-Padamàni. Het kind wordt terstond gebragt naar Mariyo,

daar We.Tjoeclài niet wil, dat het kind onder één dak met haar

blijve. In Marlyo hebben dan de bij het eerste nuttigen van vaste spijs

en het eerste betreden van den grond gebruikelijke plegtigheden

plaats.

La.Gallgo gaat naar TJina, om met zijn' vader een' hanenvechterij

bij te wonen. Nu gaat We-TJoedal haar' zoon roepen, en blijft Sawêri-
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gadIng ten aanschouwen der mensohen bij haar op 'het paleis La

Tanêtte.

We.Tjoedai wil I.Tjimpll.oe dooden , doch dit opzet wordt verijdeld.

DEEL XII. (230 bladz.)

We·TJoed~i bevalt van eene dochter, met name We-TRnridfyo, bij

welke gelegenheid 8awêri.gll.dlng's suster We-T!n:riyabeng heimelijk

in het paleis La-Tanêtte nederdaalt. Eenigen tijd na de geboorte van

We-Tlinridlyo hebben weder de bij het eerste nuttigen van vaste spijs

gebruikelijke feesten plaats. We·TJoedûr bevalt van eene dochter, met

name We.Tänribal&bo, wier geboorte van dezelfde feesten als boven ach.

tervolgd wordt. I.Dfyo wordt door een' hoogeren geest bezield, en alzoo

tot bfssoe gemaakt. Daarom wordt voor haareene bijzondere kamer met

een palll.kka.fgR (verg. mijne Verh. over de h[8806'8,bl, 21) ingerigt.

Ook brengt men op haar verlangen padie boven op bet paleis La-Tanêtte,

I-La.Galigo gaat voor zijne tante We.Diyo een'g&nrang (soort van

.trom) uit Lo'èwóe halen. I.La.Galigo trouwt f-Tappoewêra Rll.djen.

ris&mpa in Ldèwóe.

I.La.Galfgo keert in TJina terng, allerlei blssoe.toeste1Jen mede

brengende.

DedJdèroe (een van den stam van een' kêoe-käoe-boomvoorzien

blssoe.huisje achter aan het paleis, verg. Boeg. Woord. op: Jjo'Proe
e

N°, 4) wordt voor 'We.DIYo gebouwd.

N°. 189 (kl, 8°., 7 bladz.) is het afschrift van een onder Inlanders. ""-
voor heilig gehouden handschriftje. dat Aroe-Panjtjàna de oude zelve

voor mij vervaardigd heeft, nadat zij vooraf tot wijding van het pa.

pier een weinig kippenbloed daar tegenaan gesmeerd had. Het bevat

niets anders dan een' blijkbaar uit den Mohammedaansehen tijd af

komstige en zeer kinderachtige legende, die men in mijne B. Chr. lIl,

bl. 252, in eene noot vermeld vindt.



80

N°. 190 (kl. 4°., 84 bladz.), slordig 'geschreven en niet zonder fou

ten, bevat het begin der La-Galjgo , alzoo hetzelfde gedeelte, dat ik in

mijne Boeg. Chrest. opgenomen en boven onder N°. 188 reeds bespro

ken heb.

N°. ] 91 (kl. 8°., 121 bladz.), bijzonder slordig geschreven en van

weinig waarde, bevat de geschiedenis van Sawêri-gMlng's nicht 1

Panaiigàrllng. Vergel. boven onder N°. 188 en Boeg. Chrest. lIl,

bI. 255, I. r.

wrGg.....'(o.IO.'1't). W. 192 (kl. 8°., 261 bladz.), zeer smerig en slordig geschreven,

. v(d(I,v",4van weinig of geen' waarde, behandelt Sawêri-gadlng's nederdaling in
[-I-Iof.

I '1~ ; Ä7t de Onderwereld tot aan Maraplttang toe, tot en met diens oorlog

q tegen m.ëiig-Llbbf. Verg. boven het onder N°. 188 aangcteek., gelijk

ook Boeg. Chrest. lIl, bl. 256 vlg.

N°. 193 (kl. 8°., 269 bladz.), zeer netjes geschreven door Gdbroe

MangadJi van Marána , bevat La-Galigo's liefde voor zijne nicht Wille

ri-Djawa Batêri-koenefig, Verg. Boeg. Çhrest. Hl, bl. 259, r. 17.

&Ir; S,vÜ01.( W. 194 (fol., 97 bladz.), geenszins vrij van fouten, handelt over _

elK 1I.~ den dood van Mono, die eerst-met La-Pasêwärigen daarna met La-

15v 1"11"l.f 3 Galigo getrouwd geweest is. Verg. Boeg. Chrest. lIl, bl. 260.

r-'Ál.f.9 N°.J95 (kl. 8°., 2540 bladz.), netjes geschreven door Goeroe-

___ Man~i van Marêna, doch defect, handelt over La-Gall go's vrouw

Karaëng- T&mpó Di.\.ëiik-Málino en haar' zoon La-MápangaIrro. Verg.

Boeg. Chrest. 111,bI. 260.

N°. 196 (kl. 8°., 77 bladz.), uiet bijzonder geschreven en van wei

nig waarde, handelt over het huwelijk van La-Têtta met Batari-tûdJa

Dàëng-Taiaga. Verg. Boeg. Chrest. lIL, bl, 261.

N°. 197 (kl. 4°.,299 bladz). Dit en de twee volgende HSS. leve

ren een aanééngeschakeld gedeelte van de La-Galigo, en wel van La

nttu's komst uit Leewee af (Boeg. Chrest. lIL, bl. 260, r. 5 v.o.) tot

nagenoeg aan het einde (Boeg. Chrest, 111, hl. 262, r. 5 v.o.). Echter
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beklaagt Aroe-Panjtjl\na de oude, die den inhoud dezer stukken gerang-

schikt, en hier en daar het een en ander voor het verband ingelascht •

heeft i zich op den omslag van dit HS., dat ik haar al te zeer tot spoed

aangezet, en daardoor. verhinderd heb, om de taal van dit gedeelte der

La-GaI7go-poëzij genoegzaam te revideeren.

De inhoud van dit HS. komt hierop neder: La-Tätta komt uit

Lo'èwóe in 'fJina, om te trouwen. La-Tätta zendt zijn' huwelijksgift.

Huwelijk van La-Têtta met Batl\ri-t8dJa DMng-Talàga.

Oorlog van AdJila~de (fjina-riyl\dJa, of Westelijk fjina) met La

Makardèmpa (fjina.rilll.óe, of Oostelijk fjiua).

Huwelijk van AdJila~de met AneMnna (dochter van Mono en

Le-Pasêw3.ng).

La-Makaróbmpa ziet zich zijn' verloofde, teweten Batll.ra.lll.mmlJ1g,

door Tóbnll.sangl yang ontnomen.

N°. 198 (kl. 4°., 255 bladz.) bevat het vervolg van N°. i97 i en de

inhoud komt hierop neder:

r.Tjoedl\i komt met haar' kinderen en kleinkinderen uit Tjhia in

Lóèwóe. Sawêri-gàdiUg blijft aanvankelijk in Tjillll achter, doch We

t3.nriyll.bëngwerpt haren broeder een briefje uil. den Hemel toe, en door

middel van dit schrijven beweegt zij hem, ook naar Leeweete gaan.

ryll.dilo~wóe begeeft zich met man en kinderen, gelijk ook klein

kinderen en verdere familie uit Tompótiká naar Leewee.

Zoo ook I·Rbe met al de haren uit Wàdlliig.

We.TAnriy6.bëng daalt uit den Hemel in Leewee neder met kin

deren en kleinkinderen.

La.Patotó~ en diens gemalin met al hunne zonen en kleinzonen da

len insgelijks in Leeweeneder.

Ook Go~roe-ri.Slll3.fig, de God der Onderwereld, verschijnt met

echtgenoole, gelijk ook met zonen en kleinzonen , in Leewee.

Patêtéë en Go'èroe.ri-S&llling keeren de eerste met de Hemellingen

(j
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naar den Hemel, de tweede met debewoners van de Onderwereld

naar de Onderwereld terug.

We-T!lüiyàbëfi'g blijft nog eenigen tijd op Aarde, totdat zij later

met hare nicht We.'fAlüid!yo, de dochter van Sawêri-g§.diûg weder

Hemelwaarts stijgt.

N°. 199 (kl. 4°., 491 bladz.) bevat het vervolg en slot van N°. 198,

en de inhoud komt hierop neder:

AdJilaîde trouwt met de dochter van T-Balêbo, genaamd Batêra

Ift.mmlfi'g.

We-Tjoedai had geen' lust, om naar de Onderwereld af te dalen,

toen Goeroe ri-S!Uàng verlangde, dat zijn achterkleinzoon Sawêrl-gê

ding den troon van Toda.todja, of de Onderwereld, beklimmen zoude.
,

Daarom doen de Goden der Onderwereld hel onder den naam van

Wel&lüëûge bekende schip van Sawêri.gàdillg in den afgrond verzin

ken, terwijl hij met We-TJoedai op reis is naar TJ!na.

Sawêri-gadlûg en We-TJoedai in de Onderwereld aaukomende, ver

vangen den hoogbejaarden Goeree ri-S&lIAng met diens vrouw in

de regering.

lyl1bëllg en haar man Rlniman.riläûg{ bestijgen den troon des He-
l ~

mels , Waarop tot .dusverre Patêtéë en Paliûgé gezeten waren.

De vorsten en vorstinnen verdwijnen allen van de Aarde, hetzij zij

hemelwaarts opstijgen, of in den afgrond wegzinken.

lyl1bëng baart in den Hemel een' zoon, genaamd SalÎlüoeng-li6gi,

of: L&tte-par&ppá. We·TJoedài bevalt in de Onderwereld van eene

dochter met name Shnpdèroe-todja, of: Moetrya-todJa.

De Hemelling Utte-par&ppá trouwt in de Onderwereld met zijne

nicht Simpo'llroe-todJa of Moetlya-todJa. En nadat dit huwelijk vol

trokken is, rijst het paar, vergezeld van We-'fjimpaoe's dochter, TAlüi.

yawêroe , met haar' man La-Sdèlol!poe 8inaoempaäjoeûg, omhoog naar

de wereld, om daar te regeren over Ldèwóe.
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Simpo'~roe-tadja bevalt in Loewoevan een' zoon', genaamd !.ing{.
""'-" -mangkàóe Batêra-têdja, En als later dit kind voor het eerst vaste

spijs tot zich nemen zal, wordt zulks met een luisterrijk feest, waar

aan Hemelsche en onderaardsche betrekkingen deelnemen, gevierd.

Na afloop van dit feest maken al die betrekkingen aanstalten, om

voor goed de wereld te verlaten. En met dit vertrek zou het La-Galigo.

gedicht moeten eindigen, doeh dit slot ontbreekt hier.

N°. 200 (twee deelen, te zamen 1071 bladz. kl. 8°.), zeer netjes en

duidelijk geschreven door G~roe.Mangadji van Marêna , bevat een ge

dicht op den oorlog van La-Patêoe Dûtoe-Pamoesoe met diens broeder

La-Magalatoeng, Dûtoe of vorst van So'èppa, omdat de laatste de ver

loofde zijns broeders, met name We·TAilripada, tot vrouw genomen

heeft. Het metrum, is hetzelfde als dat der La-Gallgo-poêzij.

N°. 201 (kl. 8°., 93 blads ), slordig geschreven en van weini~ of

geen waarde, bevat een gedicht in het metrum der La-Galigo-poëzij op

het huwelijk van La-Makarêde met Däëng-Naga van WàdAng.

N°. 202 (kl, So., 136 blads.), geschreven door Go'èroe-Mangadji, en

volgens gewoonte zeer netjes, heeft echter geen' groote waarde. Het

bevat, evenals het vorige, een gedicht in het metrum del' La.Galigo

poëzij op La-Makarêda's minnarijen en dergelijken.

N°. 203 (fol., 69 bladz.) bevat het gedeelte van de La-Galigo.poëzij,

waarin de verliefdheid van Sawêri.gadlng op zijne zuster We.TAilriya

bëng behandeld wordt. Men verg. het slot van Deel VII en het begin

van Deel VIII van N°. 18S.. '"'-
Ook dit HS. is van Aroe.Panjtjana de oude afkomstig ,en door haar

zelve van interlinéaire Makassaarsche vertaling voorzien.

Behalve deze HSS. zijn er bij de verzameling van het Nederlandsch

Bijbelgenootschap ook nog eenige rollen' beschreven lontarblad, waarvan

één het begin der Ls-Gallgo-poësi], handelende over de nederdaling

van Batêra-goeroe op Aarde (verg. het bij ~o. 188 aanget.), een ander

6*
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oe SdèrA-b3.wdng(verg. het bij N°. 160 aanget.), en nog een ander de

Sn"rd dararinna mêyompUo-lotonge, of de jammerklagt van de Z1carte

C!lpersckekat (verg. het bij N°. 187 aangeteek.) bevat. Het laatstge

noemde stuk is slecht, hier eo daar bijna onleesbaar, geschreven.

Eindelijk heeft men bij de verzameling van het Nederlandsch

Bijbelgenootschap ook nog eene kaart van Nederlandsch Oost-In die ,

waarop de namen hier en daar met Makassaarsche letters geschre

ven zijn.

B. BIBLIOTHEEK VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE

TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NED.-INDIE.

In deze Bibliotheek bevindt zich één handschrift van 49 bladzijden

kl. 40
• over Makassaarsckekottka's, of gelukkige en ongelukkigetijden,

geschreven door Bàba-Aboe, wonende in den kampong der Hollanders

te Makassar op het erf van NJöIiJa Major, weduwe van den vroegeren

Gouvernuer van Celebes en Onderhoorigh~den van dien naam, op den

18 der ~,nd radJab van het jaar der hedJrah 1281, of den 12 De

cember van het jaar 1864 onzer jaartelling. De inhoud van dit Hand

schriftje is door den Heer G. K. Niemann opgegeven in de Bijdragen

tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N.-Indie, derde volgreeks,

Deel V, st. 2, bI. 188 tot en met 141. Ik kan dus volstaan met der

waarts te verwijzen. Alleenlijk zij het me hier vergund, een paar aan

merkingen tot opheldering aan het stuk van den Heer Niemann toe te

voegen. Niemann spreekt bl, 141 over de in het HS. (bl, 47) voorko

mende afbeelding van een schip, op welks zeilen enkele woorden en

getallen geschreven staan, en verklaart niet te begrijpen wat dit te be

duiden hebbe. "Misschien", zoo zegt. hij, "is he~ iets dergelijks, als

hetgeen de Boegiuezen htntang.kápprrlá noemen." Men vergel. mijne
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Verhandeling over de Makassaarsche en Boeginesche kotika's, bl. 34

tot en met 36. Doch het komt me voor, dat de Heer Niemann de

verklaring dezer kotika wat te ver gezocht heeft. Men heeft hier op

de zeilen niets ..nders dan Maleische woorden, maar geschreven met

Makassaarsche letters. Deze woorden luiden uldus : 1 raJJa, vorst.

2 oetêêea«, gezant. 3 örang-kä!Ja,rijk mensck , 4 örang-mis1rin, arm

mensck, 5 tJar~ oentoeng, winst zoeken, 6 örang M!Jik,goedemenscken,

7 orang ha!Jikdjakat, mellsckenten deelegoed, ten deelesleckt, 8 öraiiJ;

Jjäkat, sleekte mensche», De cijfers bij deze woorden duiden de dagen

der maand aan, en wanneer men met het tellen der dagen aan het

einde gekomen is, begint men steeds weder van 1 af. Deze kott/ca

wordt op zee gebezigd, om te zien, wat voor bemanning men op eeu'

praauw, welke men in de verte ziet aankomen, te wachten hebbe.

Ook de tabel op de laatste bladzijde (bl, 49) schijnt 'den Heer

Niemann eenige moeijelijkheid gebaard te hebben. Men heeft hier

een' zoogenaamde bilafig-tdèdjoe (van htla1ïg,tellen + to'éJjoe,zeven),

waarbij men de dagen, naar de zeven dagen eener week, van de linker

zijde af beginnende, bij zevenen telt. Men vergel. mijne Verhand , over

de Makass. en Boeginesche kotika's, bI. 7 en bl, 11 tot en met 14.

111de woorden, die op zij van het tabelletje geschreven zijn, om de

bedoeling van de cirkeltjes en andere figuren, waarvan de kleine vier

Kanten VOOrzienzijn, 'te kennen te geven, hcerscht eene verwarring van

Makassaarsch en Boegineesch. Het Mak. tilllassá duidt aan, dat men

bijv. lefJenduit den strijd huiswa~rts zal keeren. Het Boegin. ldhang,

ledig, doelt op ledigehanden, zoo ledig als het fJakje,waarbij dit woord

geschreven staat. Het Mak. of Boeg. milte (sterven) voorspelt bij voor

beeld een omkomenin den oorlog. Het Mak. rdesi, vol, staat natuurlijk

tegenover het Boeg. ldhang, ledig, en het Mak. so1'sawaarschuwt

iemand, dat hij op den daarmede gemerkten datum kommer en kartseer

te wachten heeft.
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Dat het leesteeken pasimballg in dit, HS. overal door een enkele

streep, in stede van drie punten, aangeduid wordt, is geene zeldzaam

heid. De Inlander bedient zich meestal tot bespoediging van dit go-e

makkelijker te schrijven teeken.

_e.

C. BOEGINESCHE HANDSCHRIFTEN DER LEIDSCHE BIBLIOTHEEK.

Cod. Orient. Acad. Reg. Scient. N°. 241, lett. A (CCLIl) (12°.,

108 bladz.) is zeer slecht en slordig geschreven. Het bevat fragmenten

van onderscheiden' aard, als: Arabische gebeden met Boeginesche let

ters geschreven, amuletten. een stukje over den coïtus en dergel. meer.

Het is alzoo van geen' de minste waarde, en bovendien nog defect.

Cod. Orient. Acad. Reg. Scient. N". 241, lett. B (CCLII) (12°.,

54 bladz.) ziet er wel iets beter uit dan het zoo even vermelde hand

schriftje, is ten minste minder defect en beter te ontcijferen. Echter

is de inhoud ook alles beha!vebelangrijk, dewijl die grootendeels ont

leend is uj!jhet bij N°. 46 en N°. 148 van de verzameling van het Ne-
_,. ,,1> 0...0 , 0,.

derlandach Bijbelgenootschap vermelde geschrift al~ ~, 1::0',-0'over

den Co'ÜU8.Men vergel. verder de inhoudsopgave in de Jong's Ca

talogus van de Oosterache handschriften der Leidsche Bibliotheek,

bI. 289 vlg.

_.~

D. BIBLIOTHEEK VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHA.P DER

WETENSCHAPPEN TE MIDDELBURG.

Ook hier vindt men één Boegineesch handschrift, gemerkt 102C.

(kl. 4°., 222 bladz.) Het is niet mooi, maar toch vrij duidelijk ge-



87

schreven, De verwisseling der letters tJen n;,die van tijd tot tijd

voorkomt, gelijk ook het weglaten van sommige lettergrepen en woor

den, en andere onnaauwkeurigheden van dergelijken aartlieveren voor

hem die eenigzins met de oude taal van dit handschrift bekend is, wei

nig of geen' moeijelijkheid op. De teekeniagen en versiersels, waar

aan de afschrijver stellig veel tijd verknoeid heeft, konden, zoo als

gewoonlijk bij de handschriften het geval is, zonder eenige schade voor

het werk gemist worden. De kopilst noemt zich in het begin van het

handschrift La-Róte. Rij vermeldt ook precies maand, dag en uur

waarop hij zijn' arbeid te LOmbó (in Mandar) begonnen en geeindigd

heeft, maar eenig jaartal vindt men niet opgegeven. Daarentegen

verzoekt hij den lezer, zijn boek met omzigt.igheid te gebruiken, en

het niet dubbeid te vouwen, maar plat opengeslagen vóór zich te leg

gen; want het afschrijven van handschriften is immers, zoo als hij

zegt, een werk, dat iemand pijn in den nek en het hoofd bezorgt,

en hem vóór zijn' tijd blind doet worden.

Dit RB. nu bevat drie stukken:

1°,bl, 1 tot en met ll8, eene episode uit het' reeds hoven (A. N°. 79,

11°, en N°. 188 tot en met N°. 199) besproken' en in de Boeginesche

binnenlanden zoo algemeen bekende oude gedicht der La-Galigo.poëzij.

Jammer, dat in het midden één blad (waarschijnlijk bl, 18 en 19), zoo

niet meer, uitgescheurd is.

De inhoud van het stuk komt hierop neder:

Op de 'reede van Westelijk Bo'ènra (Pêloe) komt een schip ten an

ker van Djawa-Pêgo. De kapitein van het vaartuig verschijnt met de

zijnen aan het hof van den vorst van Westelijk So'ènra, met name To

Palegoene. Diens dochter, K~ràëfig-TMlp6 Dàëfig-Málino, is één van

de vrouwen van La.Galigo, bij wien zij La-MápafiganroTo.M:ánipfë

gebaard heeft.

Als de prinses Dàëllg~Málino, welke zich reeds verscheidene jaren
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zoon, zoowel als haar man, in Tjina (Pamêná) verblijf houdt, ontwaakt

op nieuw een vurig verlangen naar de geliefde panden. Die begeerte

neemt nog toe, wanneer de ten Hemel gevarene zuster van zijn' vader

Sawêri-gadlllg, met name We-TAnriyîl.bëfig, haar daarop des nachts iu

den droom verschijnt, en haar ten sterkste aanmaant, om naar TJina

te zeilen. Zij laat zich dan ook door geen bidden of smeeken harer

ouders van die gevaarvolle reis terughouden. En als zij behouden in

TJina is aangekomen, spoedt zij zich onmiddellijk met haar gevolg aan

wal. Aanvankelijk weet zij haar' naam en afkomst geheel verborgen

te houden, door even als een man aan de hanenvechterijen deel te ne

men. Doch eindelijk wordt zij zoowel door Le-Gallgo haar' man, als

door To-Mánipfe haar' zoon, herkend. En nadat beiden bij herhaling

vergeefsche poging aangewend hebben, om haar te bewegen, dat zij

in Tjina blij ve , keert men ten slotte gezamentlijk naar So'ènra terug,

waar alle drie met open' armen door vorst en volk van dat land ont

vangen worden. Verg mijne Boeginesche Chrest. lIl, bl, 260.

2°. bI. 119 tot en met 216, insgelijks een' episode uit het oude ge

dicht der La-Galigo-poëzij, en wel een stuk, dat veel vroeger da~ het

andere voorkomt. Hier is Sawêri.gadifig, La-Galjgo'a vader, geheel

cle hoofdpersoon. Ter reede van Tjlna (Pamûná) aangekomen, zendt

hij den vogel La-Do'ènroe-Sêräfig naar het verblijf van We-TjoedaL de

dochter van Tjina's vorst, om te onderzoekeri of die werkelijk zoo

schoon en beminnelij k is, als zijne zuster We-TAnriyàbëng hem voor

gespiegeld heeft. En wimneer de vogel huiswaarts keerende , daarover

-geheel opgetogen is, begeeft Sawêri-gadiiig zich zoo spoedig mogelijk

met de zijnen naar het marktplein in; de nabijheid van We-TJoedaJ's

paleis. Daar verkoopt hij doépa (eene soort van reukwerk) en andere

zaken, en krijgt hij alzoo, het vel van het hoofd van La-Pabokêri , den

vorst der Oro's (of Marêgé's, die bewoners van Ni~uw.Hollantl), tot
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masker bezigende I de zoozeer verlangde We-Tjoedai te zien. Die aan

blik overtreft natuurlijk nog verre zijne reeds hoog gespannen' ver

wachting. En nu wordt zijn neef La-Panamäilg onmiddellijk gezonden,

om een huwelijksaanzoek over Ie brengen.

De vorst van Tjina ontvangt den boodschapper met de meest mo

gelijke hoffelijkheid, doch geeft hem beleefd te kennen, dat hij eerst
..,. Zo.'

een' familieraad dient te beleggen. En hiermede eindigt dan dit stuk, I, rr I
. \I\~ '~~3;'t1t(;, ;

,Deze geschiedenis vindt men veel uitvoeriger beschreven in het HS.

van bet Nederlandsch Bijbelgenootschap N°. 188, Deel IX, bI. 51 vlg.

Men vergel. ook hier mijne Boeg. Chrest. IIl, bl. 257.

3°. bl. 217 tot en met 222, het begin, doch ook letterlijk niets meer

dan het begin, van het onder de HSS. van het Nederl. Bijbelgenoot

schap in N°. 162 en 163 vermelde gedicht van La.Padoma-enadJa,

en alzoo van geene waarde.

-..
E. MAKASSAARSCHE EN BOEGINESCHE HANDSCHR. VAN HET BRITISH

MUSEUM TE LONDON (AFKOMSTIG VAN J. CRAWFURD ESQ.).

N°. 12346 (Plut. OCXXXI, lett. H), fol., 133 bladz., bevat:

1°. enkele stukken die ook voorkomen in de HSS. van het Ned. Bijbel

genootschap N°. 181 vlgg., welke tot opschrift dragen: MemoeranA.na

pllta Málampéë-gäminlna, d. i.: heldendicbt op den vorst Aroe-Pa

Iäkka, die met de Hollanders , onder aanvoering van den Admiraal

Speelman, het rijk. van Gêwa geheel ten onder bragt. Doch het hier

medegedeelde hee{t betrekking op tijden, die dezen held voorafgingen.

Zoo wordt bij voorbeeld het onder N°. 184 vermelde verbranden van

. een gedeelte van Boekêka in Bêne ten tijde van der' koning van Gûwa

Tce-nibêtta bezongen. Ook vindt men hiel' een' lijkzang op La-Pudêma

enadja, die door den broeder' van zijn' geliefde We-Dämauatoe .neêrge-
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legd werd (verg. HSS. N. Bijb., N°. 162), gelijk ook een' beschrijving
.........

van de schaking van Mangkawani, een vroegere minnaresse .van La-

Padêrna , door La-Menroerana.

2°. een' Mekaesaarsch soort van gedicht, bekend onder den naam
A , A

van sinrili (vergel. Mak. Chrest., bI. 492), vervaardigd door Aroe-

Palêkka. Hij behandelt daarin zijne echtscheiding van lroe-KadJoe ,

en zijn betoon van hulde aan den koning van Gêwa,

3°. eenige êlolig-8s~lig's of oorlogszangen van Daëlig-ManroepäL

N°. 12347 (PIut. CCXXXI, lett. H), fol., 73 bladz., bevateene

Makassaarsche bewerking van de "Maleische"hikäyat "Hamzah. Verg.

boven het. bij HSS. N. Bijb., N°. 80, 81 en 82 aangeteekende. Het

HS)is vrij goed geschreven; jammer dat het begin en einde ontbreken.

N°.12348 (Plut. CCXXXI, lett. H), fol., 116 bladz., bevat een ge

deelte van de La-Galigo-poëzij (verg. het bij HSS. N. Bijb., N°. 188

aangeteek.), doch is van geen' waarde, als slecht geschreven en defect;

begin en einde ontbreken ook hier. Zelfs vindt men midden in het HS.

een stuk van een' brief ingelascht, alsof dit .tot het gedicht behoorde.

N°. 12349 (Plut. CCXXXI, lett. H), fol., 128 bladz., bevat Boegi

nesche stukken van onderscheiden aard, blijkbaar door verschillende

personen geschreven:

1°. bI. 1 tot en met 88, een 18ntará.bilang, of dagregister, naar

het schijnt van een' gouvernements-regent , zeer slecht' geschreven, nu

eens door dezen, dan eens door genen, soms zelfs door personen die

ternaauwernood schrijven kunnen. De inhoud is dan ook zeer niets

beduidend.

2°. bI. 88 tot en met 91, eenige dJimat's of amuletten en losse

aanteekeningen pro memorie, ten deele onleesb~ar en in allerlei rigting

geschreven, zoodat men' het HS. nu eens op zij, dan weder geheel het

onderste boven moet keeren.

3°. bl 91 tot en met 126, het eenige stuk, dat niet verdient ver-
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scheurd te worden. Het is van godsdienstigen aard, en behandelt

eenige zedelijke voorschriften van den Islam. Het is daarbij bijzonder

netjes geschreven. Echter blijkt het, dat de Heer Crawfurd geen Boe.

gineesch verstond, want op bl. 104 vindt men 4 smalle strookjes pa

pier bijgeplakt, alsof die iets bevatten, dat tot den tekst behoorde, en

één daarvan doelt NB. op een' zware overstrooming, die er schijnt

plaats gehad te hebben, terwijl men op de drie anderen leest, hoeveel

deze of die aan vertiening verschuldigd is, en meer dergelijke mede

deelingen aantreft, die enkel voor den schrijver en de in de zaak be

trokken personen van belang zijn.

4°. bl. 127 en 128, allerlei nietsbeduidende aanteekeningen van

onderscheiden' personen.

N°. l!2350 (Plut. CCXXXVI, lett. G), gr. fol., 96 bladz., bevat een

keurig geschreven Boegineesch dagregister over de jaren 1808, 1809,

1810 Jan. en vlgg. tot 9 Julij, 1812 Julij en Aug. Het is blijkbaar

van den koning van Bêne , met name To;'apatóllCróe MátIillowe ri

làl&m-Mta Aroe.Palàkka Soel'tën Moehammad Isma'êl MoeChtädJoe-d

dIn die zijn' vader A-ç-cäle'h in 1812 in de regering opvolgde. Men

leest ten minste op 22 Julij 1812 de navolgende woorden:

Wij Bonieren zijn allen als 't ware weezen geworden door het af

sterven van AChmed A-ç-çälech. Te acht ure ontviel de rozenkrans

(bidsnoer) aan zijne handen, en blies hij den laatsten adem uit. Daarop

kwamen de Bonieren overeen, mij tot opvolger in de regering te be

noemen. En de To-márilàUng of Rijksvizier sprak aldus tot mij: U

nemen wij Banieren aan tot onzen heer. Beschouw gij ons allen als

uwe slaven. Uw wil zij ook onze wil! Toen pas begaf men zich tol

den kommandant van Makassar (Philips), om hem kennis te geven

van het overlijden van onzen heer, en de benoeming van mij tot op

volger.

In het midden van dit HS. bevindt zich een Maleische brief van



den koning van Bêne A-ç-cälech aan den Maarschalk Daendels, Gou

verDeur-generaal van Neêrlandsch Indie d.d. 17 September 1810.

N°. 12351 (Plut. CCXXXII, lett. G), gr. fol., .70 bladz., bevat 2

belangrijke Makassaarsche stukken, beide geschreven met de oude thans

geheel in onbruik geraakte Makassaarsche letter, wier vorm men zien

kan op de bij mijne Makassaarsche Spraakkunst gevoegde plaat.

Het eerste stuk, van bl. 1 tot en met 22, is ~ntleend uit den Ra

pang of de verzameling van uitspraken .en mededeelingen der oude

vorsten en geleerden, allerlei onderwerpen betreffende, doch meestal

van dien aard, dat zij voor regenten en hoofden tot rigtsnoer van hun

gedrag, vooral ten opzigte van de regtspleging dienen kunnen, waarvan

ik een groot gedeelte in .mijne Makass. Chrest, opgenomen heb, verg.

bI. 199 tot en met 207, bI. 238 toten met 259 en de aant. daarop.

Jammer dat het begin ontbreekt, zoo zelfs dat het HS. midden in een

woord aanvangt. Men verg. het bij HSS. N. Bijb. N°. 22, 23 en 24

•aangeteekende.

Het tweede stuk is de oudste geschiedenis van Gêwa , 'Ialló en

eenige andere rijken van het zuidelijk gedeelte van bet eiland Celehes,

die men ook met hedendaagsche Makassaarsche letters in haar geheel

in mijne Makass. Chrest. aantreft. Verg. Mak. Chrest. hl. 137 tot en

met 198, en de aanteek. daarop.

N°. 12352 (Plut. CCXXXIX, lett. G), 4°.,278 bladz., bevat een

slecht geschreven stuk van de La-Galjgo-poëaij, waaraan bovendien het

begin en bet einde ontbreken, zoodat het van weinig of geen waarde is.

N°. 12353 (Pl:ut:CCXXXI, lett. H), fol., 151 bladz., bevat met

een' zeer mooije hand geschreven, dezelfde Boeginesche stukken als

N°. 12346, met uitzondering van de dlong-dsáfig'svan DMng-Manroe

päL Ook zoekt men de Makassaarsche sinrilf van Arpe-Palàkka in

dit HS. te v~rgeefs. Welligt is dit HS. eene kopij genomen naar

N°. 12346.
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N°. 12354 (Plut. CCXXII, lett, I), fol., 380 blads., bevat een Boe.

gineesch dagregister van een' voornaam Inlander aan het Hof van B~ne.

beginnend~ met het jaar 1775 en loopende tot het einde van he~jaar

1796. Dit HS. is wel niet mooi en bijzonder netjes, doch met een'

zeer goede duidelijke hand geschreveu. Het is minder belangrijk door

het register zelf, dan wel door de korte notices aan het einde van elk

jaar, nu eens kopijen van belangrijke correspondentie, dan eens andere

wetenswaardige stukken:bevattende.

N°. 12355 (Plut. CCXXXVI lett. G), fol., 849 bladz., bevat ins-

gelijks een dagregister van een' voornaam Boegineesch prins, van

1774-1794 ingesloten.

Dit dagregister is veel slordiger geschreven dan het voorafgaande

W. 12354. Ook is het grootste gedeelte van de datums oningevuld

gelaten. Het is echter niet onbelangrijk van wege de menigte aantee

keningen van allerlei aard aan het einde van ieder jaar, als over medio

•camenten , nalatenschappen, schuldvorderingen, hanengevechten, goede

en slechte tijden, over hetgeen men bij de kroning van den koning van

Bêue in acht te nemen heeft, enz. enz. Soms vindt men ook de brie.

ven zelven of de kopijen daarvan.

N°. ] 2356 (Plut. CCXXXVIII lett. H). gr. fol., 185 blads., bevat

ook een zeer net geschreven Boegineesch dagregister, blijkbaar kopij van

een ander, welligt van N°. 12354, met weglating van de aanteekenin

gen, die daar aan het einde van ieder jaar voorkomen. Ook loopt dit

dagregister slechts tot het einde van 1795.

N°. 12357 (PInt. CCXXXIV lett. G), fol., 825 bladz., bevat insge

lijks een dagregister van een' voornaam' Boeginees, doch slechts bij zeer

weinige datums is het een of ander ingevuld, en dan nog daarbij slor.

dig geschreven. Bijna het eenige wat de man gedurig vermeldt, is, dat

hij zich ten hove begeeft, om den koning van Bêne zijne hnlde te

bewijzen.

•
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De weinige losse aanmerkingen en brieven zijn ook niet bijzonder

belangrijk.

N°. 12358 (Plut. CCXXXIX, lett. G), 4°., 74 bladz., bevat een zeer

net geschreven en hoogst zeldzaam werk over de schietwapenen, het

zelfde waarvan reeds boven bij de HSS. Ned. Bijb. onder N°. 151

gesproken is.

N°. 12359 (Plut. CCXXXI, lett. H), fol., 36 bladz., bevat eenige

Maleische en Boeginesche nietsbeduidende aanteekeningen en briefjes

bij elkander genaaid.

N°. 12360 (Plut. CCXLIII, lett. E), kl. 4°., 170 bladz., bevat in

slordig schrift een Boegineesch }Verkover geneeskunst, alsmede ver

scheidene (ljimat's of amuletten. Ook heeft men aan het slot een Ma·
I

kassaarsch stukje over de vaartuigen der Ouden. Vergel. HSS. Ned.

Bijb. N°. 136.

N°. 12361 (Plut. CCXXXI, lett. H), fol., 31 bladz., bevat een ge-.. .
dicht, bekend onder den naam van êlollg-slttá.-~Itt§.rällg, d. i. een zoo-

danig waarvan de woorden meerendeels uit andere dichtstukken ont

leend zijn. In dit gedicht wordt de ontginning van het land Tana

tlkko, gelijk ook het bouwen van een paleis aldaar voor Aroe-LMi'poe,

door Aroe-Palêkka bezongen in het gewone metrum der La-Galjgo

poëzij. Verg. Boeg. Chr. lIl, bI. 263, reg. 5, vlgg. Jammer, dat het

HS. zoo slordig geschreven is..

N°. 12362 (Plut. CCXXXI, lett. H), fol., 432 bladz., bevat een'

Boeginesche bewerking van de reeds onder N°. 85 el! 86 vermelde Ma

Ieischo "hikäyat fJekel-wan~llg-pati. Zeer jammer, dat dit exemplaar,

hetwelk anders met een' mooije hand geschreven is, zoo veel geleden

heeft, aangezien niet alleen de kop en staart ontbreken, maar er ook

van onderscheidene van de overgebleven' bladzijden een groot stuk

afgeschenrd en dit later door bijgeplakt wit papier vervangen is.

N°. 12363 (Plut. CCXLIII ,Iett. E), kl. 4°., 180 bladz., bevat niets



dan een' verzameling van allerlei Boeginesche dJimats of amuletten.

Het ziet er smerig uit en is slecht geschreven, naar het schijnt door

onderscheiden' personen.

N°. 12864 (Plut. CCXXXI, lett. H), fol., 97 bladz., bevat in het

Boeg. een onderwijs van den Profeet Mohammed aan 'AH,en een ver

haal ~an den oorlog van "Hoesain tegen de cmgeloovigen. Doch het

begin van het HS. ontbreekt, en het geheel zieter vrij haveloos uit.

N°. 12365 (PIut. CCXXXIIl, lett. F), fol., 191 bladz., is nagenoeg

van gelijken inhoud als N°. 12858. Het zou mij zelfs niet verwonde

ren, dat het daaruit afgeschreven ware, ten minste voor zooverre het

handelt over de schietwapens, en wat daarmede in verband staat. Aan

het einde vindt men ook nog een têlo of Boeginesche soort van gedicht,

vervaardigd door Aroe-Palll.kka, naar aanleiding van ele verwijdering

tusschen de vorsten van Sûpper.g en Sidênreng.

N°. 12866 (Plut. CCXXXIII), fol., 192 bladz., bevat een' Boegine-
•

sche bewerking van de Mal. "hiksyat Ismä Yätiem , verg. het bij HSS.

. N. Bijb., N°. 98, aangeteekende. Dit HS. is goed geschreven, doch het

begin ontbreekt.

N°. 12867 (Plut. CCXXXIX, lett. G), 4°., 882 bladz., bevat in het

Boeg. verscheidenetraditie's betreffende Mohammed en diens eerste

volgelingen, een stuk over het gebed in Arabisch en Boegineesch en

nog andere stukken van godsdienstigen aard, doch zeer verward. Het

einde van het HS. ontbreekt, en het geheel ziet er vrij haveloos uit.

N°. 12368 (l?lut. CCXXXIX, lett. G). 4°., 64 bl., bevat een keurig

geschreven Boegineesch werk over de geneeskunst.

N°. 12869 (Plut. CCXXXIV, lett.G), fol., 82 bladz, bevat een

zeer slordig geschreven Boegineesch dagregister; doch het is moeijelijk

naauwkeurig te bepalen, over welke jaren het loopt, dewijl een ge

deelte vaJ.' het HS. verloren geraakt en de volgorde blijkbaar verward

is. Het schijnt echter wel in de jaren 1714-1718 te huis te behooren.
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Behalve dit dagregister bevat het HS. stukken van allerlei aard, als

religieuze sententie's in Arabisch en Boegineeech , wijsheidsspreuken ,

in Boegineesch en ook in Makassaarsch, uit den Rapang ontleend, over

goede en slechte tijden, over dJimats of amuletten enz.

N°. 12370 (Plut. CCXXXIX lett. G), 4°.228 bladz., bevat de Boe-

ginesche vertaling van een Arabisch werk, getiteld ~Lilr "ttÜ,
net wakkerscnuddlm van de zorfJeloozen.Dit geschrift is ingedeeld in de

volgende hoofdstukken:

1°. over de geringen en eenvoudigen.

2°. over het versmaden der wereld.

3°. over de lijdzaamheid bij rampen en wederwaardigheden.

4°. over de lijdzaamheid onder hartzeer.

6°. over de vijf vaste gebeden.

6°. over de oproeping tot het gebed.

7°. over reiniging van ligchaam en kleeding.

8°. over den Vrijdag.

9°. over de moskee.

10°. over het geven van aalmoezen.

11°. over de maand ramadhän.
d _.Je,

12°. over den 10 en van de maand dsoe-l-shidjat.

13°. over den lOdenvan de maand moe'harram,

14°. over de buitengewone alleen volgens de Traditie voorgeschre-

ven' vastendagen.

15°. over het voorzien in de behoeften zijner h\li~genooten.

16°. over de zorg voor zijne slaven en sl~vinllelJ.

17°. over weldadigheid jegens weezen.

18°. over hoererij.

19°. over interest.

20°. over strafbare handelingen .

21°. over het gewin der boczen.
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NU. 12871 (Plut. CCXXXIX, lett, G), 4u
. , 171 bladz., bevat ins

gelijks een Boegineesch godsdienstig werk, hetzelfde als reeds onder de

HSS. N. Bijb., N°. 142 door mij besproken werd. Dit HS. is keurig

net geschreven.

N°. 12872 (PIut. CCXXXIx", lett. G), 4°., 159 bladz., is in het

Boegineesch geschreven, en bevat voor het grootst gedeelte een werk

over geneeskunst. Bovendien vindt men daarin verscheidene d,limat's

of amuletten en bijgeloovige voorschriften. Vooral het eerstgenoemde

is netjes geschreven.

N°. 12878 (Plut, CCXXXIX, lett, G), 4°., 217 bladz., is een slor

dig geschreven Boegineesch handschrift, grootendeels niets anders dan

een nietsbeduidend dagregister bevattende over de jaren 1722-1728,

waarin .gedurig als iets zeer belangrijks wordt medegedeeld, dat de

man ronhove zijn hulde gaat aanbieden. De overige inhoud is nog

minder de vermelding waardig.

N°. 12874 (Plut. CCXXXIX, lett. G), 4°., 144 bladz., bevat eenige

Arabische sententie's uit den Koran met interlinéaire vertaling in het

Boegineesch.

Bovenstaande Boeginesche en Makassaarsche HSS. zijn, blijkens

een' aanteekening in het Engelsch, tegelijk met een Arabisch HB. van

, 418 bladz. 4°., teweten N°. 12875, handelende over Mohammedaansche

regtsgeleerdheid onder den titel van ~~r élë1:, geschre

ven door Aboe-Zakarieyä YaChyaAI-Nawawi, in 1814 door de Engel

schen in de woning van den koning van Bêne , nadat deze door hen

onder aanvoering van Nightingale overwonnen en op de vlugt gejaagd

was, gevonden.

_.-
7
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F. BIlILIOTHEEK VAN Dl, R. ABlATIe SOCIETY TE LONDON.

In deze Bibliotheek trof ik insgelijks in 1860 één Boegineesch HS.

Ban,dat mij geenszins onbelangrijk voorkwam. De inhoud kwam hierop

neder:

1". bI. 1 tot en met 20, oude overeenkomsten, bepalingen, voor

schriften en gebruiken in Palêkka, een landschap van Bêne.

20
• bI. 21 tot en met 23, alleroudste geschiedenis van de vorsten

van Palakka.

30
• bI. 23 vlgg., een gedeelte van de Latêwa, verg. het bij N°. 120,

121, 122 en 123 der HSS. N. Bijb. aangeteekende.

Eindelijk vindt men ook nog, zooals ik uit mijne aanteekeningen

van dien tijd meen te moeten opmaken, aan het slot van dit Hand.

schrift het reeds onder N°. 12358 vermelde Boegineschegedicht.

• 1.

G." BIBLIOTHECA MARSDENIANA.

In deze bevinden zich, volgens William Marsden zelven (A catalo

gue of Books and Manuscripts, collected with a view to the general

oomparieonof languages and to the study of orientalliterature. Printed

by J. L. Cox, Great Queenstreet, Lincoln's-Inn Fields 1827) de na

volgende Boeginesche HSS.:

A Diary, from ll84"to ll90-1770 to 1776, in the Bûgis lan

gnage and character. (The names of the Months are European, written

in the Arabic character.) fol.

An original Treaty between the Dutch Indian government and eer-, .

tain chiefs of the island of Celebes, bearing the date of 1781. In the

Bûgis and Dutch languages.
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SmaH tracts in the Bûgis language and character, neatly written,

Sundry Papers (chiefly Accounts) in the Bûgis language. (Reeeived

from Capt. Owen R. N.)

Charts of the Eastern Archipelago, with the Natnes of places 'Hitten

in the Bûgis character (given to me by Capt. Thomas Forrest).

--....

H. MAKASSAARSCHE EN BOEGINESCHE HANDSCHRIFTEN

DER BIBLIOTHEEK VAN BERLIJN.

HSS. crient. foI. 403, 358 bladz., zeer net geschreven, bevat, voor

zoo ver ik uit mijne aanteek. van 1860 meen te kunnen opmaken, twee

gedichten in het metrum der La-Galtgo. (Boeg. Chr. lIl, bl. 268, r, 5

vlgg.) Het eerste verplaatst den lezer in de dagen van den Dêtoe of

vorst van 8dèppa, waarover bij de HSS. N. Bijb. onder N°. 200 ge

sproken wordt. In het tweede wordt de echtscheiding tusschen lroeng

Appl'tlang en een' Dätoe van S8ppeng bezongen.

MSS.Orient., FoI. 386, bevat 162 bladzijden, ten deele Makas

saarsch , ten deele Boegineesch. Men vindt daarin:

1°. de oudste geschiedenis van Bêne , opgenomen in mijne Boegi

nesche Chrestomathie , Deel I, bI. 465 tot en met 501, welk stuk reeds

besproken is bij de HSS.N. Bijb. onder N°. 99, 100 en vlgg.

2°. eene Boeg. opgave der door Mátlnr&we ri-Bcntowälà veroverde

landen, welke men ook vinden kan in de bij de HSS. N. Bijb. onder

N°. 99, 2°. vermelde stukken betreffende een' oorlog van Gêwa met

Bêne , S&ppeng en de Hollandsche Compagnie onder aanvoering \'IHl

den Admiraal Speelman, en wel bl, 52, gelijk ook in N°. 136.

3°. een Boegin. stuk over den dood van den Profeet Mohammed.

Verg. het bij HSS. N. Bijb..N". 32 en N°. 82 aangeteekende.

7*
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4". een Boeg. verhaal van de verschijning van den Engel des

doorls , om de ziel van den Profeet Mohammed tot zich te nemen.

5°. de oudste geschiedenis van Gêwa in het Makassaareeb, welke

men in haar geheel opgenomen vindt in mijne MakaasaarseheChresto

mathie, bI. 137 tot en met 172, reg. 21. Men verg. ook het bij HSS.

N. Bijb. N°. 15, 16 en 17 aangeteekende.

Omtrent dit gedeelte van hêt HS. valt op te merken, dat het zeer

cluidelijk blijkt, dat de afschrijver een Boeginees, althans geen zuiver

Makassaar was. Men vindt bij voorbeeld in plaats van nikaná!lage

schreven: nikanaë'x, terwijl dit kruisje overal de lett. !Ia vervangt.

Men heeft hier dus nikanaë'ya, en alzoo het Boeginesche achtervoegsel

e en het Makass. !Ia, beiden gebezigd tot aanduiding van het bepalende

vau een naamwoord, tezamen verbonden.

6°. een stuk over de eeretitels en dergel. , die men aan onderschei-

den' personeu geven kan, eerst Arabisch en dan Boegineesch.

Hierbij heeft men de volgende rubrieken:

a aan regerende vorsten.

b tot en met! aan andere vorsten.

!l aan vorsten door medevorsten.

k en i aan geringe onaanzienlijke vorsten.

k aan vorstinnen.

l aan den KIHi of Opperpriester.

m aan de fakieh's (regts- en godgeleerden).

n aan de Imêm's.

o tot en met fJaan de to-pamita's of wijzen.

r aan de chatieb's of predikers.

8 aan de schrijvers.

t aan de havemeesters.

u aan de rijksbestierders.

vaan de zendelingen.
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w tot en met e aan de rijken.

aa aan to-maradJa's of groote heeren.

bh en cc aan vrienden.

dd en ee aan vrienden ouder dan wij.

jf aan degenen die wij als moeder te beschouwen hebben.

gg aan onze ouders.

ltle en ii aan leermeesters.

kk aan leerlingen.

II tot en met 00 aan vrienden.

7°. testament van lroe-Palakka MátlilrBwe ri-Bontowûlê. Vcrgel.

het. bij HSS. N. Bijb. N°. 99, 4°. en N°. 100, 38°., aangeteekende.

8°. een Makassaarseh stuk over de aanstelling van de eerste vorstin

van Gêwa , opgenomen in de Makassaarsehe Ohrestomathie, bl. 199

tot en met 203, reg. 20. Verg. het bij HBS. N. Bijb. N°. 17, aange

teekende.

Uit dit Makassaarsehe stuk blijkt, evenals uit het andere, de Boe

ginesche af komstvan den schrijver.

9°. een Boegineeseh stukje over hetgeen men bij het oorlogvoeren,

in acht te nemen heeft. Verg. het bij HSS. N. Bijb. N°. 112, 38°.,

aangeteekende.

_e_
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VOORBERIGT .

• 1-

Het i8 nu ruim 6 jaQr:geledenj dat ik een"Kort fJer8lag"uitguf

"aangaandtlalle ,mjf in' EuropabekendeMaka88aar8c"een B~gi"é8Cke

kand8ckriften".waarotIdervoorzekerdie. welkeik op fJwlangenen "oor

rekening fJan ket Nederlandse"BijbelgenootBckapverzamelàkad. een'

eerateplaat8 innamen.

Al8 ik kort na de uit!lafJefJandit fJer8lag,op vereoekfJanket Gou"er

nement, nogmaal8naar Maka88arterugkeerde,ten einde aldaareen'

lcweek8ckoolvoor inla~d8cke onderwijzeraopte rigten;mogtket mjfge

lukken. om ged,,,,,,de dit laat8tverhUilwederomfJer.ckeide"'belangrijke

Maka.aaar8ckeen Boeginé.cie"anrJBekri/tente bekomen.

. I. lIet wonder.dat ik me tAan.,gedrotlgenvoelde.omdeze"erzame·

ling aan ket Nederlandae"BjfbelgenootBckp,ptengescltenkeaan te bieden,

een genootaeAap,fD(JarfJanik .teed. lOfJfJ6elbelangatellingin mvn per.oon

en werle, niet alleen wat bijbelfJerlaling,maarookwat de beoefeningder .

talen van Zuid·Oelebesbetreft, onderfJinrlenmO,i/U

Maar er waanouepn'anderereden, die mv kiertoenoopte. Ik acktte
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net aUenn, in let lJelangder weten,cnap,da.t een' inderdaad"oor de
I

,tudie tlan,M~ktu,aar8ck en Boeginee,ck·alle, lJellal"e1I4n gewigtont·

Mootecollectiena mijn' dood1f~ "er,trooidraakte, maaraande zorgen

"an .eenzoo u:aaracktiglilJeraalen weten,c"ap.li",~ genoot,cllapaliJnet

. N.ederland,cllBijlJelgenootBcnaptoevertrouwàIJlee/.

Deze.~ieufDe "erzameling."an nand,c1IrVu. ..1Iettkant, ipaarvtJn

de l.eler in dit ;' Vervolgop liet" vroegeru'tueg",en'"Kort tler,lag"en»,

een'vrij uit"oerigelJeIClIrij"'''fIont1l4ngt;

Onder die lIand8cllrifteni, er.o~k éln in soogenaamdcijferschrift.- .

De ver&ring f1CIndit cijferschrift 1IelJik,o/acMo» me1I 100 *' lIier
\ . .

ander' metfJt1'16tICntsoulIeblJen,gemeend6iJ1S'0.2U te moetenop".en,

deteijl rJ6zeBOOrt1I4n,cllri/t,voorsoor,,", ik ten "t, lIJeet, flanelder,

nog niet lJekend".

Wat »oort«de door mij gevolgdeWVIe I)antran'crÎJllieI)an·MlJka.. '..
,aarlCReen Boeginé,cke,getlik ook I)/JlfAralJi8Cke,wOOf"àenfJetrejt; zoo

"erwijsik naar fret .. voOroerigt""a" AitlrilrlJOJJèn"ermeldeverslag. I

B. F. MATTHES.
's GRAVENBAGE ,1881.

...
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AANGAANDE

ALLE MIJ IN EUROPA BEKENDE MAKASSAARSCHE EN

BOEGINESCHE HANDSCHRIFTEN,

VOORAL DIE VAN HET NEDERLANDSOH BIJBELGENOOTSOHAP

TE AMSTERDAM •

......

A. VERZAMELING VAN HET NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP

BIJEENGEBRAGT DOOR DB.. B. F. MATTHES.

N°. 204 (fol., 33 blads.) is afkomstig van îii)1j'eNànggong, één

der inlaudsche. meesters van de kweekschool voor inlandsche onder-

• wijza.rs te Makassar. Het is netjes en duidelijk geschreven, en bevat

de Makassaarsche sturili van I.NdJjeng I-ManUiUgdáe,die ons onwille

keurig doet denken aan de onder N°. 60 tot en met N°. 71 vermelde

stnrili's.

De inhoud van dcze stnrili komt neêr op het volgende:

Er was eens in het land van Makasser een' jeugdige sohoone, ge

naamd I·Sowe-Mnri I.Lonrong BcAlsa.boelàëngI-Sik!ti Allá-tàoe.

En als I-NodJeng I-Maninggàóe op Java daarover hoorde spreken,

besloot hij. naar Celebes te gaan, en persoonlijk een aanzoek om bare

hand te doen. Vooraf echter begaf hij zich tot een' wàlli of beilige, om

van dezen een toovermiddel te bekomen. Ofschoon hij nu vernam, dat

. I·Sowe-Mnri reeds gehuwd was met den vorst der 'I'oe-Bêpa'eop Cele

bes, liet hij zich daardoor niet afschrikken.

1 ..



2, .
De wûlli voorzag hem toen van een toovermiddel, dat het voorwerp

z~jner genegenheid van wederliefde zou doen blaken, zoodat zij zijn

verzoek inwilligen, of van hartzeer sterven moest.

Nadat I-NodJeng op Celebes aangekomen was, ~ist hij den vorst

der 'I'oe-Sêpa'ana veel moeite te bewegen, dat hij zich naar Java begaf,

om handel te drijven. Doch in weêrwil daarvan, bleef T-Sêwe-bánri

haren echtgenoot getrouw; en nu werd zij ten gevolge van het toever

middel een slagtoffer des doods.

Toen vervolgens de vorst der toe-Sêpa's bij zijn' te~ugkeer het

voorgevallene vernam, doodde hij, verwoed als hij was, I.N8dJefig

in den strijd, en stortte hij zich daarna wanhopig in het graf der teeder

beminde gade, om voor immer met haar vereenigd te blijven.

N°. 205 (fol., 85 bladz.) bevat de sinrili van I.Manákkoé van

Lo-ewoéKaráèng-ldweri-Tdko (Lab&kkafig). Zij is, evenals N°. 204,

afkomstig van den zoo even genoemden îiiJBe Nàfiggofig, en insgelijks,
netjes en duidelijk geschreven. Zij doet ons insgelijks aan de onder

N°. 60 tot eu met N°. 71 vermelde sinrili's denken.

De inhoud van deze sinrili komt neêr op het volgende:

Er was in vroeger' dagen een vorst van Loewoe, die met zijne

zuster, de VrOUW van een' vorst van Labakkang, overeenkwam, om,

wanneer de een later een' zoon, de ander een' dochter mogt krijgen,

die twee kinderen tezamen te laten trouwen.

Als nu die vorst van Lo'èwóe een' zoon, met name I-Manltltkoé,die

vorstin van Lab~kkafig eene dochter, met name I.Maraóintang-lramlJae,

had, ging I-Man~kkóe op zekeren tijd met zijn' oom, een' to-máriláZ&ng

of riJksbtstierder van Bêne naar LaMkkaiig, om den vorst en der

vorstin van dat land die overéénkomst van vroeger te herinneren.

De ontvangst liet niets te wenschen overig, en onmiddellijk werd

de toestemming tot het huwelijk gegeven.

Vooraf echter moest nog de circumcisio van I·Manàk kóe in



3

Ldèwóe plaats vinden, die dan ook tot dat. einde naar zijn land terug

keerde.

Na afloop van deze plegtigheid toog de vorst van LaMkkang naar

ManHa, om den vorst van dat rijk tot de bruiloft uit te noodigen, en

hem voor die plegtigheid een paar bijzonder mooije g6.nrang's (soort

van trom) te leen te vragen.

Op reis ontmoette hij een 40..tal Mangind~nosche zeerocvers. Hij

achtte zich reeds verloren, doch als hij eene soort van toovermiddel

bezigde en daarbij onder anderen een' ouden vorst van LaMkkllllg,

die tevens Hoofd der Mangindanosche zeeroovers geweest was, be

dacht, werden die zeeroovers op eenmaal in zijn' beste vrienden her

schapen. En alzoo kwam hij ongedeerd bij den vorst van Mantla aan.

Als hij in tegenwoordigheid van dezen zijne dochter I-Marabiniaiig.

kamàse gedurig ophemelde, waarschuwde de vorst van Manila hem,

om wat voorzigtiger te zijn, en niet zoo gedurig over de schoonheid

en beminnelijkheid :ájner dochter uit te weiden, want dat hij an

ders gevaar liep, dat zekere Javaansche prins, met name I-NodJefiS

I-M~ningg6.óe, dat hoorende , op haar afkwam, om haar te schaken.

Die I-N&dJeng I-Maninggáóe nu vernam werkelijk, dat de vorst

van Labakkang zoo'n wonderschoone dochter had, en nadat hij bij

monde van zijn' gezant Bapêna Iyêne aan den vorst van Madur8 om

een' vloot van 40 praeuwen had laten verzoeken, zeild~:h.ij daarmede

zoo spoedig mogelijk naar LaMkkang, waar de vorstin nog steeds

vruchteloos naar den terugkeer van haar' man uitzag. Aldaar aan

gekomen, wenechte hij terstond zijne opwachting aan het hof van

LaMkkalig te maken; maar de vorstin weigerde zoowel bij die gele

genheid als 'later hem te ontvangen, zoodat hij ten slotte tot geweld

de toevlagt nam. Inmiddels had I-Mar8bintallg-kam~se een' bode

tot haar' minnaar I-Manakkóe gezonden, om hem kennis van den

stand van zaken te geven , en deze had zich onmiddellijk met den

1 .*
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to-máriH\lAng van Bêne en een' groote legennagt naar LaMkkang

begeven.

De strijd tusschen I-NlldJeng I.Maninggaóe en LaMkkang was al.

lerhevigst , en weinig scheelde het, of I-Manakk.óe ware daarbij omge

komen. Door I-NlldJeng aangevallen, hing hij reeds aan de eene zijde

van zijn paard, toen I-Marabintang-kamase bem tot zich trok, ten.

einde hem door het toedienen van een toovermiddel onkwetsbaar te

maken'. En als daarop I.NlldJe~ zich tot het voorwerp zijner liefde

spoedde, werd hij door den man, die haar paard bij· den toom leidde,

doorboord, en daarmede wasde strijd geëindigd. (NB. Indien de pier

bedoelde I-NlldJeng I-Maninggaóe dezelfde mogt zijn als die van de

onder N°. 204 vermelde sinrilf, ware er vooral groote tweestrijd, wilt

.het uiteinde betreftil) De vloot van I.NlldJeng werd ten slotte door

den vorst van LaMkkang, die juist op zijn' terugreis was, geheel

vernield.

Niet lang daarna werden I-Manakkde KarMng.llllo ri-Têko en

I-Marabintafig-kamase door den huwelijksband tezamen verbonden,
/

doch I-Manakkóe, die bijzonder verliefd van aard schijnt geweest te

zijn, sloot bijna onmiddellijk daarop tot "ter keeren toe een huwelijk

met andere schoenen van Celebes: 1°. met de dochter van den to

máril9.lAngof rijksbestierder van Bêne , 2°. met Bêsse, de dochter

van Opoe (vorst van) Baëbo'ènla (in Lo'èwóe); 3°. met I-Sitti (samen

getrokken uit Sail/irlati, mijne meeatereaae),de dochter van Opoe (vorst

van) Balirênte (in Lo'èwóe); 4°. met de Pádjoeiigof Koninginvan het

rijk van Lo'èwóe.

I.Márabintang-kamase beviel deze wuftheid van haar' man alles

behalve. Zij zond hem daarom een' bode, ten einde hem door het

voorwenden van ziekte zoo spoedig mogelijk naar Lab9.kkang terug te

doen keeren, Dit gelukte haar dan ook, doch naauwelijks was hij in

haar land 'terug, of haar vader deed hem het voorstel, om thans den
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reeds vroeger voorgenomen' krijgstogt tegen Ja va te volbrengen, en

wraak te nemen van wege hetgeen I-N6dJeng I-Maninggaóe zich in

LaMkkang verstout had. Zoo togen dun de vorst van Labî1kkalig en

.l-Manakkóe Kari\ëng.l&lo ri-Têko met een' groote legermagt naar

Java, met dat. gevolg, dat de bevolking deerlijk geteisterd, en niet'

alleen de vader maar ook de moeder van I-NodJeng I.Man~nggaóe

wreedaardig vermoord werd.

Zelfs zou ook zijn' zuster· het slagtotfer van de woede des vijands

geworden zijn, indien l-..Man~kkóe niet voor haar in de bres gespron

gen ware, en voorgesteld had', om haar aan I-Marablntang-kamase

ten geschenke aan te bieden.

Alvorens naar Labakkang terug te keeren, bragt men ook nog

een bezoek op Manlla, waar de dochter van den vorst al wederom in

bijzondere mate de opmerkzaamheid van I-Manî\kkóe tot zich trok.

Deze gevoelde zich wederkeerig zeer tot I·Manakkóe aangetrokken.

Doch de tegenwoordigheid van I-Manakkóe's schoonvader maakte

het hoogst moeijelijk , al' wederom met een huwelijksaanzoek voor

den dag te komen. En zoo keerde I·Manakkóe zonder een' nieu

wen buwelijksband, in gezelschap van een twintig schoone hofda

mes, welke hem op Manila voor I-Marabintaüg-kam~se meêgegeven

waren, in de armen der geliefde I-M arablntang-kamase terug: welke,

evenals haar' moeder, niet weinig verblijd .wa~, den vorst van Labêk

kang en haar' echtgenoot I-Manakkóe weder aan haar hart te kunnen

drukken', en zich het lot dier arm~ zuster van I-NMjeng I-Maning

gî\óe hoogst.liefdevol aantrok.

N°. 206 (fol., 17 bladz.), insgelijks door îiijije Nafiggong geschre

ven, bevat de slnrili van Anakdda I.BáBo, en behoort, evenals N°. 204

en N°. 205, tot de onder N°. 60 tot en met N°. 71 vermelde soort

van sînrili's, is echter minder 'uidelijk geschreven.

De inhoud dezer slnrili komt hierop neder:
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Zekere anakêda of scheepskapitein I-Bàso verzoekt zijn' moeder,

een huwelijksaanzoek te doen overbrengen aan I.Djamtla Dáëtrg

Makànaiig in Sanrabêne. Dit aanzoek vindt een gunstig onthaal,

doch vóórdat het huwelijk nog gesloten is, maakt I.Malliyaiig DMûg.

Mamotêrang, een prins van Djàwa, van des anaköda's afwezigheid

gebru~,. om insgelijks naar de hand van I-DJamtla te dingen, voor

wendende, dat hij vernomen heeft, dat deze op zee met zijn vaartuig'

vergaan zou zijn. Doch naauwelijks heeft hij het jawoord ontvangen,

of I.Djamîla draagt den wind op, om haar' minnaar den anakêda I·Bàso

te waarschuwen. Deze keert daarop zoo spoedig mogelijk huiswaarts,

en nu heeft er een strijd plaats tusschen de twee minnaars, waarbij

I-MaUtyang omkomt. Vervolgens worden de .anakêda en I-DJamila

door den huwelijksband verbonden; doch als zij nu tezamen een' zee

togt ondernemen, valt I.:öjamtla bij ongeluk over boord, en verdrinkt.

De vader van I-DJamlla wijt dit ongeluk enkel en alléén aan' den

anakêda, en dit gaat zoover, dat beiden dientengevolge handgemeen

worden en de schoonvader ten slotte sneuvelt.

De anakêda trekt 'zich dit tragisch uiteinde van de zaak zoozeeraan,

dat hij in wanhoop de hand aan zichzeiven slaat, na vooraf aan
,.... ~ .

I-DjamIla's zuster, met name Soebahàna, zijn vaartuig en al wat hij

verder bezit, vermaakt te hebben.

N°. 207 (fol., 25 bladz.) is slecht geschreven en van weing waarde.
". '

Het kan alleen, als hancielende over heflandschap Boblo-bcelo(in de
, \

Oosterdistrikten van het Gouvernement van Celebes en Onderhoerig-

. heden), des noods hier en daar dienen ter vergelijking met de zooveel

uitvoeriger en kostelijker handschriften N°. 104 en N°. 105 van het

Ned. Bijbelgenootschap.

N°. 208 (fol., 254 bladz.)bevat in zeer duidelijk schrift een' hoogst

belangrijke verzameling Makassaarsêhe (bI. 1 tot en met bI. 94, als

mede bI. 240) en Boeginésche(bI. 95 tot en met bI. 239, en bI. 241
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tot en met bl. 254) stukken, door den meermalen genoemden thans

overleden' oud-luitenant der Maleijers TadJoe-d.dien bijééngebragt, als:

1°. bl, 9, een' geslachtboom der koningen van Gêwa en n,lIó.

2°. bl. 15, over de eerste uit den Hemel gedaalde voretin van

Gêwa, Verg. HBS. v. 't Ned. Bijbelgen. W. 22, bI. 21, vlgg. en

Makass. Chrestom., bI. 199 J vlgg.

3°. bl. 17, over de bitte-salápang,of negenriJksgrooten,van Gêwa.

Vergel. HBS. NB., N°. 22, en Mak. Chrest., hl. 203, r. 21, volg.

4°. bI. 18, r, 4, gebruikelijke inleiding tot .de alleroudste ge

schiedenisvan Gêwa. I Verg. HBS. NB., N°. 15, en Mak. Chrest.,

u. 137, reg. 4.

5°. bl. 18, r. 10, over het huwelijk van de uit den Hemel neêrge

daalde vorstin van Gêwa met Karäëng-Bayoe. Verg. HBS. N. B,

N°. 15, en Mak. Chrest., bI. 137, r. 13.

6°. bl, 19, over het huwelijk van Batêra-Gêwa. Verg. Mak.

Chr., bI. 139, r. 2 v. o.

7°. u. 26, over Toe-mápári~i-ka1l811na. Verg. Màk. Chr., bI. 140,

1. r., vlgg.

8°. bI. .22, over Toe-nipaläfigga. ~erg. Mak. Chr., bI. 144

reg. 23, vlgg.

9°. bI. 25, over 'I'oe-nibêtta. Verg. Mak. Chr., bI. 150, r. 12, vlgg.

10°. bI. 26, over Toe-nidJalló. Verg. Mak. Chr., bL 153, r. 1.

11°. u, 31, over Toe-nipasceloe. Verg. Mak. Chr., bI. 161, r.l, vlgg.

12°. bl, 32, over Toe-mênsfiga-ri-gêoekênna . .verg. Mak. Chr.,

bl. 162, r. 17,v]gg.

13°. b1. 35, over 'I'oe-mênafîga-ri-pêpambatoenna.Verg. Mak. Chr.,

bI. 167, r. 6 v. o, vlgg.

14°. u. 36, over Toe-mênanga-ri-ballil-pangkána, Verg. Mak. Chr.,

bI. 172, r. 8, volgg.

15°. bl. 3g, de oudste geschiedenis van Tálló, en in de eerste
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plaats over KaraëDg-l~we-ri-Sêro.· Verg. Mak. Chr., bI. 175,

reg. 13, vlgg.

16°. u. 89, over Toe-nilaboe. Verg. Mak. Chr., bI. 176, vlgg.

17°. bI. 40., over 'I'oe-nipaeoeroe. Verg. Mak. Chr., u. 177, vlgg.

18°. u, 41, over Toe-mámênaDga-ri-MakowäyaDg. Verg. Mak.

Chr., bI. 179, vlgg.

19°. bl, 42, over Karàënga.ri-PatingaU8wang I-Saboe Daëng.

niyasseng. Verg. Mak. Chr., bI. 182, r, 5, vlgg.

20°. bl, 43,. over Toe-mênanga-ri-agamaya. Verg. Mak. Chr.,

bI. 183, vlgg.

21°. u, 47, over Toe.mámalliyanga.ri.Tlmoró. Verg. Mak. Chr.,

bl, 191, r, 11, vlgg.

22°. bI. 49, over 'l'oewamênaDga.

23°. bl. 50, over den strijd van G8wa met Tàlló.

24°. bl. 52, oudste gesohiedenie un Maros. Verg. Mak.. Chr.,

u. 196, r, 9 v.o., vlgg.

25°. bl. 53, geslachtboom van Kara~nta-ri-fjenrana:

26°. bl. 54, oudste geschiedenis van Bangkalá.

27°. bI. 55, oudste geschiedenis van Banrabêne. Verg. Mak. Chr.,

bI. 194, r. 5, vlgg.

28°. bl, 56, woorden van Gowa tot Banrabêne,

29°. bl, 57, hoe de bevolking van êanrabêne onder de leenmannen

van Gêwa opgenomen werd. Verg. Mak. Chr., bI. 204, r, 4 v. o.

30°. bl, 57, woorden van Sanrabêne tot Gêwe. Verg. Mak, Chr.,

bI. 205, r. 14.

81°. bl. 58, overeenkomst van Banrabêne met Tàlló.

32°. bI. 58, over het opgaan van Toe-nipaaceroenaar Sanrabone:

33°. bl. 59, onderhoud van Toe-mênanga-ri-Lakiyoeng met Karagnta

Lêngkesé.

34°. bl. 59, voorschriften van Karàëng métowêya SoelCtän'Abdoc-



9

l-lähi aan KaraSnta Toe-m~mênanga-ri.BontobirMng. Verg. Mak.

Chr., bI. 240, r. 13.

35°. bI. 60, Voorschriften der voorvaders.

36°. bl. 61, over het land van Bandàwo of Mafiggarei.

37°: bl, 61, woorden van Toe-mámênanga.ri-bA.llá-dJattya tot den

koning van Bêne MátIill:8we-ri-BontowA.lá.

38°. bl. 62, woorden van IyA.hoover de Toe.ri-dJgné's of Bayo's.

39°. bl. 63, verbond der BA.yo's·of Toe-ri-dJéné's.

40°. bl, 64, Voorschriften van Toe-mênanga.ri-Taënga. (NB. over

dezen Toe.ménanga-ri-Táèngazie men Mak. Chr., Aant. bl, 474, r. 3.)

41°. bl, 64, overeenkomst tusschen de koningen van Bêne en.

G8WlLop het groote huis, genaamd La-TimdJfong. Verg. Tijdschr.

v. N . .Indië 1855, IV Mak. historiën, bl. 126, r. 12 v. o. en bl, 127,

r. 2 v. o. Collo Tijdschr. v. N. Indie 1848, X, Afl. I, bl, 41,

r. 7 v. o.

42°. bl. 65, woorden f welke den koning van Bêne overgebragt

werden door KarA.ën:ga-ri.Pati~a118wan:g.

43°. bl. 65 I woorden, welke den Soppengers overgebragt werden

gedurende den oorlog van wege het geloof.

44°. bI, 65, woorden, welke den Soppengers overgebragt werden

tijdens den oorlog van 'I'obêla.

45°. bl. 66, redenen, waarom de Admiraal Speelman Gêwa be-

oorloogd heeft.

46°. bl. 66, opsomming der landen van Gêwa,

47°. bl. 66, opsomming der landen van Tal1ó.

48°, bl. '67, over de belastingen ten tijde van den koning van

Gêwa Toe-nipalängga en den havemeester Kare.MangewäL .

49°. bl. 68, over het 't land uitzetten van schuldigen door den

koning van Gêwa of Tî\lló, den rijksbestierder en de toe-máilaIafig's.

50°. bl, 68, over de 'onwettige kinderen der ana1caráè'ng'8of prinsen,
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51°. bl. 68,,,pver de 'iidats of gewoonteu der anakaráèng'a.
• A_

52°. bl. 6·9, woorden van Karaënta-ri-Oedjoeng-tana tot T6e-

.mênanga-ri-Lakiyoeng.

58°. bl, 69, over de 'iidat's of gewoonten van G8wa en TUló .

. 54°. bl. 69, over de grenzen van Bêne, wadjó en 88ppeng.

55°. bl. 69, voorschriften van Toe-mêlianga-ri-Djoentana, I-To'llwang

ri-Dima en Loqmän den wijze. Verg. Mak. Ohr., bI. 252, r. 14,

bI. 242, r.U, bI. 244, r. 10, hl. 258, r. 6.

56°. bI. 71, over' de verovering van Bombaêpoeen de aan de over

wonnen' landen opgelegde boeten, enz.

57°. bl. 74 vlgg., verzameling van inlandsche wetten. Vergel.

HSS NB., N°. 25, 2°. en N°. 26, 4°., alsmede Mak. Chr., bL 2ll tot

en met bI. 287.

58°. bl, 88, wetebepalingen , die Gêwa met Bêne gemeen heeft.

Verg. HSS NB., N°. 28, 2°.

59°. bI. 90, eenige wetten van Bane. Verg. HSS NB. N°. 28, 3°.

60°. bl. 9~, eenige bepalingen van het gewoonteregt ten opzigte

van de onderhoorigen. Verg. HSS NB., N°. 28, 4°.

61°. bI. 93, contract tusschen het Gouvernement en Bant&ëng.

Verg. Mak. Chr., bI. 208 tot en met bL 210, en HSS NB, N°. 79,14°.

62°, bl. 95, een' geslachtboom der vorsten van Bêne. Verg. Boeg.

Chr. I, bI. 499 tot en met bI. 501.

63°. u. 97, oudste geschiedenis van Bêne, (N. B. Op bI. lal
ontbreekt zeer veel. Van N°. 8 wordt in eens op N°. 13 en van daar op

N°. 18 overgesprongen I) V~rg. HSS. NB, N°. 99,17° en N°. 100,

1°., alsmede Boeg. Chr. I, u, 465 tot en met bI. 501.

64°. bI. 103, handelt over eenige in 63°. besproken' personen.

65°. bl. 104, is ook een geslachtboom van de vorsten van Bêne.

. Verg. 62°., bI. 95.

• 66°. bI. 107, over de oude vorsten van Palêkka,
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67°. bI. 111, over de afkomst van Poew~tta.ri.Pat1ro.

68°. bl. lIl, over de afkomst van Poewêtta-ri-Ötifîg.

69°. bl. U2, over Mánöllroenge.ri-Mat~djang (dIJte Matildjanguit

denHeme;nedergedaalde)of Mata si-lompóë (devorstin, wier oogZOO'D1Jr

reikte, dat zij, koeveelmenselleljziek ook op de vlaktebevonden,toek in

staat was, die te. tellen), de eerste vorstin van Bêne.

70°. bl. 114, over La-Oemäsa To-moelaîye-pMïr!ng.

710. bl. 115, over Klrrampelöllwa.

72°. bl. U8, over I-Blrrig§.óe Máladjange-ri-Tjina.

73°. bI. 119, over La-TAnriso'lJkiMápadjoenge.

74°. bl. 120, over La-Oeliyo Bêtéë Mátlnrowe-ri-Tlrroeng.

75°. hl. 121, over La-TAmrawe Bo~angeMátl.nrowe ri-goetjina.

76°. bI. 124, over La.îtja Mátlnrowe riyädenêna.

77°. bl. 126, over La-Pataw! MátHiXowe-ri-B&ttoe.

78°. bl. 127, over We-T&nritóèppoe Mátlnrowe ri-Sidênreng.

79°. bI. 128, over La-TAnriro"ewaMátlnrowe ri-Bantaëilg.

80°. bl, 130, over La-TAnripal! TowakAppêyang Mátlnrowe rio

T~lló.

81°. bl. 131, over La-Madar&mmll. Mátlnrowe ri-Boekûka.

82°. bI. 132, over La-Tänriyadji To-Sll.nrima M6tlnrowe ri-Biyallg .
•

83°. bl, 132, over dJlnnang Tobêla.

84°. bl, 132, over dj&nnang A.roeng-A~ali.

8~9. bl. 133, lijst der vorsten van Sêppefîg. Verg. Boeg. Chr. I,

bI. 524, r. U v, o. tot en met. bl. 526.

86°. bl. 135, oudste geschiedenis vanSêppefîg. Verg. HBS NB.,

N°. UI, 7°.·en Boeg. Chr. T, bl. 52Q tot en met 524.

87°. 111.140, lijst der vorsten van Loewoe. Verg. Boeg. Chr. I,

bl, 529, vlg.

88°. bl. 142, oudste geschiedenis van Loewoe. Verg. HBS NB.

N°~ m , 6°. en Boeg. Chr. I, bI. 527 tot en met bI. 529, r. 4.
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89°, bl. 143, geslachtboom der vorsten van Leewee. Verg~ 87°,

bI. 140.

90°. bI. 145, lijst der vorsten van wadj~. Verg. Boeg, Chr. I,

bI. 518 tot en met bl, 520, r. S v.:o,

91°, bl, 147, oudste geschiedenis van wadjó, Verg. HSS NB,

N°, lll, 3°, en Boeg, Chr, I, bI. 502 tot en met bI. 51S, r.7.

92°, bI. 1.55, vervolg van 91°.

93°. bI. 15S, oudste geschiedenis van Tanêtte. Vergel. HSS.

NB., N°. 107 en N°, lOS, alsmede Boeg, Chr, I, u 571 toten met

bI. 5S0,

94°, bI. 165 j lijst der vorsten van WAdjó.

95°, blo 169; 96°, blo 170; en 97°, bI. 170, Contract tusschen

Bêne , wadjó en Soppeng, bekend onder den naam van Ll1moe;;patoéwe

ri-Timóéroeng,d, i. letterlijk: ket in den grondplanten"an steenen te

Timo'éroeng,of ook wel onder"dien van ket verbondder Tt1lloe;;P6tJdwe,
'.

of drie voornamestaten"an Oelebes,gesloten door den koning van Bêne

La-TdiiTirl1weBd;;;JcangeMátiiiTdweri-goelj{na(d. i. den vorst wiens

ascii in een' go"pljiof pot bewaardwerà'j,den Jroe-Mátdwa, of "001'-

~ A-.J· ""'- A":"'t

naamsten der veertig oorste», van Waàj6, met name La-BoengkatJe

MátiiiTdweri-kannl1na(d.: i. den opzijn scllildon.tslápene)en den vorst

van Sdppengrilll1(fja,of net aan de Westzijdegelegen'8dppeng,genaamd

La-Mápallpp&!,atoll1é'.Verg, HSS NR, N°. 111, 1°" en Boeg, Chr, I,

bl, 532, I' 5 v, o. tot en met bl. 536, alsmede mijn werkje "Over de

"Wadjarezen met hun handels- en scheepswetboek. Makassar P. van

"Hartrop Jr.," bl. 18, r. 6 v, 0, tot en,met blo 20, r. 6 v. 0,

9SO,bI. 172, verbond tusschèn Lo"ewde en wadjó, bekend onder

den naam van Risi;;gUrróepatoll1ëri-To-paiJiddo,d. i. de zamenknoo

ping der patdla's, of kostbarezijdenkleedjes,te To-paljJddo, Verg, HSS

NB, bI. 111,1°., en Boeg. Chr. I, bI. 532, r. 15, vlgg.

99°, bI. 172, Contract tusschen Ló'ewóe en Bêne , bekend onder
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den naam van Pdlo·maleláè'te Oe;}:,d. i. ket verbrekendes etoaard«,
. . A
of ket opkoudender viJandBckètp,te Oe;}:. Verg. HBS. NB, N°. 111,

1"., en Boeg. Chr. J, bI. 531, r. 3, vlgg.

100°. bl. 172, verbond tusschen den koning van Gêwa , met name

Toe-máp6ri8{-kalltfnna(d. i. denaan keelpijnliJdènde),en den vorst van

Bêue , genaamd La-OeltlloBtftéè'(d, i. den dikke of vette)M(Uiiit-dwerio

Ttrroeng (d. i. den te Ttrroeng otJerledene),gesloten' te Tamalfltein

Gêwa ten overstaan van de voornaamste rijkssieraden van beide landen,

te weten: de Sóedang,eenesoort van 8tfnr{of zwaardvan Gowa, en de

Bonisohe La-Tdlla~Ti-do1mi (een gouden kris, die maar niet met haar'

meester, een' ouden koning van Bêne , in de lijkkist eerkooste blijven,

en van daar haar' naam ontving). Verg. HSS. NB., N°. 111, 1°., en

Boeg. Chr. I, pI: 531, r. 5 v.o., vlgg.

10 1°. bl, 173, gesprek benoorden Bêne gehouden door den koning

van nlló 'I'oe-mênafîga ri-Makow&yang met KadJào Lalido, den be

kenden wijze van Bêne,
. ~ A

102°. bl. 173, over den vorst van Mampoe, genaamd La-Madoesila,

echtgenoot van de vorstin van Soppeng We-T!nriglllá en vader van

den Soppengschen, vorst La·Tlnribali.

103°. bl. 174 tot en met 131°. bl. 197, r. 4, over den oorlog van

Gêwa met BOlle, Soppeng en ~e Hollandsclie Compagnie, onder aan

voering van den Admiraal Speelman. Verg. HSS. NB., N°. -99, 2°., en

Boeg. Chr. I, bI. 537 tot en met bI. 57tJ.

132°. bl. 197, r. 5, vergadering van lroe-Palakka To.MálG.mpéë.

g!mmlna en de Bonieren met Mátlnrowe ri-datoena en de Soppcfigers,

na de verovering van Sombaêpoe door Speelman.

133°. bI. 198, over den terugkeer van den vorst van Soppeng naar

zijn land, na de verovering van Sombaêpoe door Speelman.

134°. -bl, 198, over de vorsten van BOlle, WG.dJóeu Soppeng, die

het onder den naam van LámoefiijJatoêweri-7'imoéroefrûbekende contract
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gesloten hebben, alsmede over de onderwerping van Lamdèroe en

Sidêmeng aan S&ppeng,

135°. bl. 199, over Nêpo's optreden als bondgenoot van de Com

pagnie.

136°. bl, 199, ovér de onderwerping van pltta Mátlnr&we ri

datoene.aan G&wa.

137°. bl. 199, wat men volgens Aroe.Bila onder het plegen van

onrfJgtte verstaan heeft.

13S.0.bl. 200, over het maken van bepalingen voor Blrróe door

Bêne en S&ppeng.

139°. bl, '200, over Blrróe's verzet tegen Soppeng.

140°. bl. 201, boodschap van den vorst van S&ppeng aan Bll'róe.

141°. bl, 201, over Taaêtte's verhouding tot Gêwa, v66rdat het

door Speelman en Aroe-Palàkka ten onder gebragt werd.

NB. het laatste gedeelte (bl, 202, r. 9 v. o. tot aanhet einde toe)

vindt men ook in mijne Boeg. Chrest. I, bl. 561 ,r. 6, volgg.

142°. bl. 203, over den vorst van Tanêtte Ibriihlm mëng-MátM.

143°. bl. 203, oorlogsverklaring door Kadj§.oLalldo namens Bêne

overgebragt aan Loewoe.

144°. u. 20 3, oorlogsverklaring door Towasêro 'en So'èro Padjlkko

namens BODeovergebragt aan Soppeng.
I

'145°. bI. 204, oorlogsverklaring door Kadj§.o Lalldo namens

Bêne overgebragt aan Gêwa, kO.l'tna het sluiten van het verbond van

Lámoefilpato'éweri-Timoêroeng.

146°. bl, 205, overeenkomst van den koning van Sidêfirellg m-et

zijn volk.

147°. bl. 206, over Al'oeng &,djoempd'elóe.

14So. bI. 207, woorden van Mátifirowe ri-PamantÎllgallg.

149°. bI. 20S, overeenkomst van Mátrfirowe ri-PamantÎngang niet

het volk van Sidêfireng.
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150°, bl. 208, de opperzendeling van sappeng brengt een huwe

lijksaanzoek over naar B!rróe,

151°, bl. 209, over het huwelijk van la-MadJo'èma Aroe.LipoeUsi

met de B&rróesche vorstin We-Akoet&na.

152°. bl. 211, over Bêne met deszelfs vassalen.

153°. bI. 216, over WildJó met deszelfs vassalen.

154°.bl. 216, over SBppeng met deszelfs vassalen.

155°, bI. iH8, over LÓèwóe met deszelfs vaasalen.

- 156°. bl. 219, over Sidênreng met deszelfs vaasalen.
A

157°, bl. 219 , over Sawltto met deszelfs vaasalen.

158°. bl. 220, over So'èppa met deszelfs vaasalen.

159°. bl, 220, over R&ppäng met deszelfs val:\salen.

160°. bI. 220, oves Aliêtta;.

161~. bl, 220, over Enrêkäng.

162°, bi. 221, over Tanêtte met het achterleen Lipoekêsi,

163°, bI. 221, over B!rróe.

164°, bI. 222, over Toeratêya,

165°. bI. 222, over phoempanoewàë, d. i. ·dezeven landen, eene

onderhoerigheid van Bêne , gelegen in Wilá}ó.

166°, bI. 222, over Mandar.
A "'-

167°, bI. 223, over Awa-Têngke,enz.

168°. bI. 223, over Wilwo.bo'Hóe, enz.

169°. bl. 224, over de iJ6tJo'sçf voornaamstestaten van Celebes.

170°. bl. 225, boodschap van den koning van G&wa Toe.mênang8
~_ - A

ri-Oedjoentêna , overgebragt door I.Dj&ko aan Aroe·Palilkka en ver-

volgens aan den Admiraal Speelman.
. .

171°. bl, 226, verzoek van Àroe-Palilkka, aismede anderevoreten

en groeten, aan den Gouverneur van Makassar David Harthouwer , en

door dezen aan den Gouvemeur-Gensraal , alsmede het naar aanleiding

hiervan genomen besluit d.d. 1 Fehruarij 1667.
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172°. bI. 228, 't Boengaaisch contract. Vergel. H88. NR,

N°. 112, 23°.

173°. bI. 236, 't verbond van w~dJó met de Hollandsche Oom

pagnie op 23 Dec. 1670. Verg. HSS. NB. N°. 112, 27°.

174°. bI. 239, 't contract van Mandar met Bêne en Sappeng, ge

sloten in LanrIsang.

175°. bl. 240 ,"'t contract van Toeratêya in het·Makassaarsch.

176°; bI. 241, het testament ~an lroe.Palft.kka To·mátlnrowe

ri-Bontowälé, Verg. HSS. NB. N°. 99, 4°. en N°. 100, 38°.

177°. bI. 242, over de landen veroverd door Aroe.Pal~kka To

Mátinrowe ri-Bontowûlé.

178°. bl, 245, woorden van Aroe- Paläkka To-málAffipéëg8.mmlna

in de 'har~f/a-tdlläéwe-iJopp6na bij gelegenheid ,.dat hij zich het hoofd

haar volgens gelofte liet afsnijden.

179°. bl, 246, woorden bij diezelfde gelegenheid' gesproken.

Verg. 178°.

180°. bI. 247, woorden der voorvaderen.

181°. bl. 248, over de verkiezing van Mátln:rawe ri.N~gao'èlang tot

koning van Bêne,

182°. bl, 250, over de verkiezing van Mátln:rowe ri-Ronl'pegft.dlng

tot koning van Bêne .

. 183°. bl, 253, over de verkiezing van Aroenge ri.Pattro tot vorst

van Sappeng.

Aan het slot van het HS. op bl, 254 stelt TädJoe.d.dien bekend,

dat hij zijn werk voltooid heeft .op 18 Februarij 1877.

N°. 209 (fol., 139 bladz.), keurig net en duidelijk geschreven door

d'en .eermalen genoemden TädJoe-d-dien op den 27Bl9o'October 1876

(vergel. onder op bl. 137), bevat het Makassaarsche geschrift
". ""t.iI'C , ..... ~
j~JI' )~, d. i: de woordende« toekomen.den levens. De in-

houd komt overeen met het onder N°. 142 vermelde Boeginesche
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HS. van het Ned. Bijb. Dit Makassaarsche geschrift is insgelijkll in de

volgende 7 hoofdafdeelingen gesplitst, Ut weten:
\

I", bl, 6, het licht van Mohammed. Verg. De Hollander's Hand.

lelding', 4do druk, bI. ssr.
20

• u, 10, geboorte van NabI Adam.

se.bL 20, over .den dood.

a \bl, .25, antwoord van de ziel op de woorden van den engel

des doods.

IJ bi., 27,hoe de duivel het geloof van den geloovige vernietigt.

c bl, $9, stem uit den Hemel tot den overledene.

'tl bl, SO, stem uit de Aarde en het Graf.

e bi. SI, wat er met de ziel geschiedt, nadat zij gescheiden is van

het ·ligchaam.

f bl, SS, droefheid van wege een sterfgeval.

g bi. 34, lijdzaamheid onder zulke,omstandigheden.

" bl. 35, over het uitgaan der ziel uit het ligchaam.

i bl, ~l,. over de engelen, die vóór de engelen' Mdlmkir en Nak~r. '

afdalen i,n het graf.

j bI. 42 .. het antwoorden van den overledene op de vragen van

Md'ènkir en NakGr.

, ' Ic bl.·48 ; over ~detwee' soorten van engelen Kirim en K'Û,tiIJoen.

'Vergel. Keijzer'll Leerstell., bL 41, en Kor., Soer, 82, vs. ll,alsmède

Kor., Soer. 80, V8.' 15.

l bL 44, over het terugkeerenvan de ziel tot hetligchaain.

4°. bL 4ij, over devoorteekenenvan den dag der opstanding.

a bl. 50', over de 'verschijning van den Imäm Mahdi en 'de ver

overingvan 'Konstantinopel. Verg. Keijzer~s LeersteU., hl, '.100

'en 171.

IJ bl, 51, (}Ve~ de verSchijning van Addaájäl, of den ,,AntickriBt.

c bl. 54, over het neêràalenvanNabiÏsä, om.den A.ntiehristtedooden.

2

"



1'8

tl lil. 56, over de V1lrsehijning van Yäiljöëdjen Mailjöëilj,~f

Gag-enMaflofl, dwergeauit het gea\aeht Vl\illJaphet., zoon vau Noach.

Verg. Keijzers's iLee.rstell., bI. 141. UI) en 176, Kor. Boer. 18,

vs. 98, Soer. 21, vs.. 96.

.e bl. ,59, ever de slooping van dil kaiilJli door de Ethiopiërs.

f bI. 60, over de opkomst der Zon in .l1.etWesten. Verg. Keijz.

'blo 173, r. 2.
. Cl~OACl' ai """

g, bI. 62, over de verschijning van de u9)Y' 14'1,),Aet hee8t,

dat uit de aardezoal,fJOfWt{ro;"6n.Ve~. Keijz. bi 173.

'&0. bl, 63, over de opstanding zelve..

a bl, 64, .óver het blaz6n !land? blizuinder opstanding.

6 bi. 66 , over het vernietigen van al het geschepene.

t:! bl. 67, over het verzamelen der menschen op het veld der op

standing.

d bl. 70, overhetbl88ell NSD de ,\)azlÛ~ d6J'op$tanding tot drie

keeren toe.

ebi. 75, o~erhtttdoen' opetQn vázl al het geschapene uit de

graven, ten einde naar het veld der opstanding te gaan.

fbi. 78, over het bij groote boopèn doen opgaan naar het veld

der opstanding.

g bl, 79, over het overend staan van al het geschapene in het

veld der oplltauding.
" O..c _,

11bi. 81, over de ~, ,~,;.!, d. i. lIet vaandel de, lO/8.

ao. bI. 109, over de Hel en hare bewonen.

1°. bl, 120, ove,r ,cieo HMJ,el en.dell~lllt$ bevolking.

N°. 21'0 (fol., ,G3 blads.) bevat het onder N°. 16'2 en 163 van

de.S vlin '~t Ned. Bijbelgen. vermelde;Boeginésche gedicht van

La-PSd&ma-en&.d)'a,en overtreft die twee handschriften verre in volle

digheid. Qok Ï$ het veel ,D$tter en dl.lidelijker geschreven.

"-N°. ~1l(k1.4°., 46 bl.) bevat een g~eelte van het Boeginésche
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heldendicht van D&ëng-MemKngoeUgop de,n veldtogt'der Nederlanders

tegen Ta~tte:J Bóneen Bo"epp:Iin 1824 en 1825 ,onder aanvoering

van den Generaal-MaJoor Baron J. J.van Geen. De vel1ovel'ingvan

Bêne en So'~ppa ontbreekt, en ook in andere opzigten staat dit hand

schrift verre ten achteren bij het onder N°. 17(; vermeldleoorspron

kelijke stuk van DQëilg-Memängoeng.

N°. 212 (fol., 14 bladz.) is afkomstig van Iyêlle, de tegenwoordige

koningin van Tanêtte, en bevat eenige Boeginésche dlofi9'8 of ge-

diclttje8 van verschillenden aard, en andere stukken, in zoogenaamd

cijferschrift.

Dit cijferschrift is aldus:

r f. ~ -r 1\
p f "*"" ~ ).. '" ~ .~ V >U

f ~ ~ f ~' ~
,', W,

"

'" ~
,.... ~ ~ ~ ~ ~, f F q cr t

~ ~ ~
,..,...

~
,..,..

N°. 218-(f61., 81 bladz.)is,~~kolllstig van den Heer,H. E. D. EII

gelbard , welke' dit stuk, tijdens hij Kontroleur in de Bergregentsehap

pen van bet Gouverrie~nt van Celebes en onderhoerigheden was,

voor mij heeft laten' afschrijven.

Het is bekend onder den naam van siillilf (soort van gedicht) van

B{"oe.Dgeng,en, ofschoon slecht geschreven, alles bebalve V.aD belang

ontbloot, niet zoozeer van wege de. wetenschá.ppelijke waarde,'maar

dewijÎ het geschreven is in een nagenoeg geheel onbekend dialect VBIl

het Makassaarsch, namelijk dat der Bergregentscbappeu.

De inhoud komt hierop' neder:
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In oude tijd~n woonde inde Bergregentschappen van M.aros, en

wel in lbo, tU88chenPatfr~ en Kaping (in LaboewaáJa), een koning'

der apen, ,genaamd MarakdNlang"-.lIJo, die een huwelijk wenschte

te sluiten met de een' of andere sohoonevanhet lDenschelijkgeslacht.

Nadat men meer dan één vergeefschepoging aangewend had, om

aan 's vorsten verlangen te voldoen, bragt einde1ijkzekere Towlkalá

van Bantimdllroeng 'de persone, waarnaar deze sIfiiil{ genoemd lis,

teweten: Bf88De-Ddèng,dochter van den vorst van PatIro ~ ter sprake.

en roemde haar alseene echoone, waarvan de wederga op aarde te

vergeefs gezocht werd. Nu werd besloten, dat de vorst maar stil.

letjes te huis zou ,blijven. en het overbr~ngen van het 'huwelijksaan

zoek 'geheel aan Tow&.kalávan Bantimd1lroeng,en I-Lato van Ta

m~ng<Alra, mogt overgelaten worden.

De ontvangst der afgevaardigden aan het Hof v~n PatIro was

verre van gunstig te noemePi doc~men schaamde zich. zulks ter

kennisse van den' vorst Marak&ndang-ri-Ábote brengen, en men nam

zoowel nu als later den schijn aan, alsof de vader van BIssoe-Daëiig. . '

zich zeer vereerd achtte, dat de vorst der apen naar de hand zijner

dochter wilde dingen. Eindelijk k~am het zocrer, dat de gesanten

de volgende list te baat namen, 'Zij wisten namelijk, dat BIssoe-Daëäg

gewoon was, om van tijd tot tijd ergens in het gebergte met hare

. hofdames te gaan baden~"~ 'statiónneerdèll zich in de onmiddellijke

nabijheid der badplaats, en wel boven in het gebergte, ter plaatse

. van waar het badwater naar berieden stroomde. Als n'uBIssoe

Wig" dro~ 88Jt het baden was, verontreinigden de apen op een'

allervreeselijkstewijze het badwater. De vorstin. .die niet begreep'

wa~n 'dit. te ,wijten. was, zond een'. hofdame near boven,' met

last,om 'een onderzoek in het werk te stellen. Doch naauwelijks, .
lVas die dame boven gekomen, of zij werd gekneveld, en kreeg

t:.eJJ.'.doek yoor den mond, opdat zij niet om hulp zou kunnen roe-
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plln. Daarna liet men weder helder water naar beneden stroomen.

doch dit duurdeelechts kort, en toen was het water weder' vuil,

zoodat .er andermaal een geaaatschap naar boven klom , dat hetzelfde

onthaal genoot. I

Zoo ging het gedurig voort, totdat de vorstin ten slotte alleen

overbleef, en natuurlijk gemakkelijk geschaakt werd.

Zoo had dan de Apenkoning zijn doel bereikt, en vergaf, gelijk

. zich denken laat, volgaarne aan Towakalávan BantimÓllroe~ en

,I·Lato van TamangÓllra hun in zijn eigen belang gebezigde list.

Bis80e:DMng werd door den Apenkoning naar aard en wijze van

dat hoogadellijk geslacht met allerlei bewijzen van achting en gene

genheid overladen. Desniettemin wendde zij alle mogelijke moeite

aan om te ontvlugten, hetgeen haar ten slotte gelukken mogt. Groot

was natuurlijk de vreugde aan het Hof van Patiro, waar men van de'

later vrijgelaten' hofdames het treurig' lot der jeugdige prinses ver

nomen had. .Ook was men er terstond op bedacht, om maatregelen te

. nemen,datme,n bestand mogt zijn" om een' aanval van den Apen.

koning .en de zijnen af te wenden, wanneer dezen, gelijk 'te ,ver

wacbten was, dé prinses zouden komen terugvorderen. Het. duurde,

dan çok J;liet lang, of de Apenkoning zond zijne troepen naar Patiro;

doch deze werden. jammerlijk. wrsIagllnen gedood.

Na verscheiden' vruchtel~oze aanvallen der Apen, gordde insgelijks

de koning zelf zich ten strijde; doch ook hij moest zijn vermetelheid

met den dood bekoopen.

Tow&kalávan BantimÓllroengwas wanhopig,over het verlies van zijn' '

'vorst, 'en rigttll oseral in de nabijheid van Patirode vreeselijkste ver-

, w06sting'aan; zoodat het te duchten was, dat de gansohe bevolking

van gebrek omkwam,te meer, daar hij volgens zijn zeggen van voorne-
, .

men was, om voortdurend alle padievelden en tuinen te vernielen.

Welke moeite de vorst van Patiro ook aanwendde, om de. woede

•
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van Tow&.kalávan Bantimdèroeng te temmen, alles was 'vruchteloos.

Dan elleén was hij genegen den yrede te sluiten, wanneer Pattro's

vorst zich bereid verklaarde, om het lijk Van den Apenkoning uit te

leveren, en mede te werken, dat hem een' prachtige regt vorstelijke

begrafenis ten deel, viel.

Ten slotte gaf de koning aan dit verlangentoe, endaarop eindigt

de sifilili met een' plegtige verklaring van,den vader vanBissoè.DA.ëfig,

dat hij en,zijne nakomelingen voor eeuwig vervloekt mogen zijn, zoo

zij zich immer vermeten, om het edel geslacht deeápen wederom

eeaigkwaed , hoe geling ook', toe te voegen.

N°. 214 W., 15 bladz.Ybevat in het Boè'gineeschellnige verma

ningen voor sèhoolkinderen, en is afkomstig van den oud-Luitenant

der M'aleijers Täd}-<:>e-d-dien,die dit geschrift in de laatste dagen van

zijn.Ieveneameastelde. Het is goed geschreven en,vrij onderhoudend.

Men vin~t echter in dit stuk vel~ verbeteringen met' potlood van

mijne hand; Täd}oe-d-dien toch was een Makassaar.,die nagenoeg zijn

gansche leven te Makassar .had doorgebragt ,. en zoo iemand verwart

ligtelijk 'Boeginésche met Makassaarsche woorden" hoe bedreven hij

ook in beide talen moge zijn. Doch vooral loopt hij, evenals leder

'ander Makassaar, gevaar, om de aan het Boegineesch uitsluitend

eigen' letters ~ ~ ~ en ~ weg te laten, of althans verkeerd te

gebruiken. ' OO,kde Boeginësoheklinker JtjA(4), in vorm over-
~~ . . .

eenkomendemet de anjtJQ, of het Makassaarsche teeken eener na8aal

aan het einde eener lettergreep ( ~ ), wordt door den Makassaar zeer

di~wijls weggelaten, niet alleen in het schrijven, maar ook in het

spreken, zoodat men dan schrijft en uitspreekt a (~) in plaats van

tf (~). Het is alzoo geen wonder, dat ookTädjoe-a-dien zich dik

werf' aan dit verzuim schuldig maakt. Dat ook hij, evenals alle Ma

kassaren en Boeginesen, van het eenige leesteeken voor beide talen

('t Mak. paiJim6ang,'t Boeg. pafJrtwang". ) zoo goed als geen, of
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ten minste een zeer sleeht , gebruik maakt, IS hem natuurlijk niet

tJln .kwadt te duiden,

N°: 215 (4°., 78 bladz.) bevat een' :Makassaar-sehelevensbescnrij

ving van den oud-Luitenant der :MaleijersTädjoe-d-dien, evenals het

vorige stuk, in de laatste dagen zijns levens dQo~ hemzeiven za

mengesteld.

Na eerst uitvoerig zijn Maleiache afkomst uitéén gezet te hebben,

deelt hij vervolgens mede, dat hij 29 Maart 1813 ten huize van

zijn' grootvader van moederszijde liiJtJe 'AH 'Abdoe-l.lah geboren

werd, w-elke, toen Tädjoe-d.dien reeds op zeer jeugdigen leeftijd zijn'

vader verloor, diens opvoeding zooveel mogelijk ter harte nam, en

hem niet alleen in het rekenen, maar ook in het :Makassaarsch,Boegi

neeseh en Maleiseh, alsmede andere vakken, onderwijs gaf; met dat

gevolg, dat hij reeds op 12 :Mei 1840 tot Luitenant der :Maleijers

benoemd werd. In deze' betrekking werd hij bij herhaling met allerlei

commissie'a en zendingen belast, als: in- Talló, Tanêtte, Blrróe, Pare

pare, Sidênreng, WadJó, Pamêná, BBDe, :Mandar , Palos, Doenggala,

Saleijer, BcAJtoengen Kendarie.'

Ook werd steeds op hem de aandacht gevestigd, wanneer er voor

een' Europesehe tentoonstelling, of bi~ andere gelegenheid, voorwet

. pen· uitde :Makassaarschee~ Boeginésche huishouding, ais: huizen,

vaartuigen, wapens,klejldingstukken, huisraad, enz. enz. te vervaar

digen of na te maken waren.

En als hij eindelijk in 1862, van wege voortdurend lijden aan

asthma , ten gevolge van eigen uitdrukkelijk verlangen, e~n eervol

.ontslag uit zijn!betrekking van Luitenant. der Maleijers bekwam, toog

hij -toch nogmaals op dringend verzoek van den Gouverneurvan Oelèbes

met eenige heeren ambtenaren naar Mandar. Ook bleef hij steeds ten

volle bereid om het. HollandseliGouvernement van dienst te zijn, totdat

hij den 9 October 1879 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.
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N°. 216 (kl.' 4°., 38 bladz.) bevat, evenals N°. 120 vlgg., een'
\

BoeginéscheLatawa, of ve~zameling van uitspraken en mededeelingen

der Ouden, en 'Wel:

bl. 1 tot en met bI. 16, r. 5, van Kädir Moe"hyie~d. dien,

bl, 16, r. 6 tot en met r, 2 v, 0., van Sare MA.seré,

bI. 16,1. r.tot en met bI. 17, r, 8, VBn, 'AII,

hl. 17, r, 9 tot. en met bl, 19, van La-DOka,

bl, 20 tot en 'met bI. 38, van Loqmän den wijze. \

Dit handschrift î~ wel' slordig geschreven en alles behalve vrij van

fouten; echter is het niet geheel verwerpelijk en wel te gebruiken tot

. Nergelijkingbij de boven aangehaalde handilchriften. '

..-
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